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VELETRH CHOVATELSTVÍ

2 000 zvířat
1 250 vystavovatelů
80 000 návštěvníků

Clermont-Ferrand / franciE

VRCHOL ŽIVOČIŠNÉ GENETIKY VE FRANCII !
SOMMET DE L´ELEVAGE v Clermont-Ferrand (Francie) se koná přímo v srdci Francouzského středohoří v
kolébce nejznámějších světových plemen hovězího dobytka a patří k největším mezinárodním veletrhům
zaměřeným na chovatelství (dojnice, jatečný skot, ovce, koně…):
- 2 000 zvířat (1 300 kusů dobytka - 400 ovcí - 300 koní)
ZASTOUPENY VŠECHNY
- 22 plemen skotu (dojnice a jatečný skot), 26 plemen ovcí, 16 plemen koní…
SOUČÁSTI CHOVATELSTVÍ
- Je to nejvýznamnější evropské setkání plemen hovězího dobytka
Nejvíce zastoupené sektory:
Genetika, výživa a zdraví zvířat, vybavení a zařízení pro dojení a zpracování mléka,
služby a zařízení pro živočišnou výrobu, zemědělské stroje atd.
- 170 000 m² výstavní plochy
- 80 000 návštěvníků (včetně 3 300 mezinárodních návštěvníků z 62 zemí)
- 1 250 vystavovatelů (včetně 380 mezinárodních vystavovatelů z 30 zemí)

ZÚČASTNĚTE SE NÁVŠTĚV MÍSTNÍCH CHOVŮ!
Objevte různá plemena skotu (dojnice a jatečný skot), ovcí a koní našeho regionu
spolu s výběrem místních zemědělsko-průmyslových společností (jatka, středisko
inseminace, mlékárny, expediční střediska na vývoz skotu atd.).
Všechny naše návštěvy jsou zdarma a doprovázené odborníky a průvodci.
Program a registrace online na : www.sommet-elevage.fr

UDÁLOSTI ROČNÍKU 2012
- Mezinárodní večer chovatelství: prezentace francouzských plemen skotu a ovcí
zahraničním delegacím (středa, 3. října v 19:00, hala č. 3)
- Národní soutěž skotu BLONDE D´AQUITAINE (500 kusů zvířat)
- Soutěž dojnic plemen HOLSTEIN, MONTBÉLIARDE, NORMANDE… (400 kusů zvířat)
- Národní soutěž plemene ABONDANCE (150 kusů zvířat)
- Národní soutěž ovcí plemene CHAROLLAIS a SUFFOLK
- Četné konference na aktuální témata z oblasti zemědělství

MEZINÁRODNÍ KLUB “LE CLUB INTERNATIONAL“
Individuální přijetí, prohlídky veletrhu s průvodcem, organizace obchodních
setkání… Mezinárodní klub “Le Club International“ je zde pro Vás, aby podpořil
a usnadnil navazování Vašich kontaktů na veletrhu v příjemné atmosféře.
Myslete na jeho návštěvu! Návštěvníci a vystavovatelé, kteří se s Vámi budou
chtít setkat, Vám zde mohou nechat vzkaz.

PROGRAM 2012
STŘEDA 3. ŘÍJNA

ČTVRTEK 4. ŘÍJNA

PÁTEK 5. ŘÍJNA

- Národní soutěž plemene BLONDE D’AQUITAINE
- Soutěž CHAROLAIS
- Soutěž LIMOUSIN

- Národní soutěž plemene BLONDE D’AQUITAINE
- Soutěž SALERS
- Soutěž AUBRAC
- Soutěž GASCONNE

- Národní soutěž plemene BLONDE D’AQUITAINE

- Národní soutěž ovčího plemene CHAROLLAIS

- Soutěž HOLSTEIN
- Národní soutěž ABONDANCE

- Soutěž BRUNE
- Soutěž NORMANDE
- Soutěž TARENTAISE
- Soutěž SIMMENTAL
- Národní soutěž ABONDANCE

- Národní soutěž ovčího plemene COMTOIS

- Národní soutěž ovčího plemene SUFFOLK

- Závěrečná prohlídka vítězů soutěží

- Soutěž tažných koní plemen ARDENNAIS
a PERCHERON

- Soutěž tažných koní plemene BRETON

- Soutěž MONTBÉLIARDE

19:00 – MEZINÁRODNÍ VEČER CHOVATELSTVÍ
Prezentace francouzských plemen skotu a ovcí
zahraničním delegacím

NABÍDKA ZÁJEZDU NA VELETRH
SOMMET DE L´ELEVAGE 2012 VE FRANCII:

PROGRAM:
1.10.2012 - pondělí
2.10.2012 - úterý
3.10.2012 - středa
4.10.2012 - čtvrtek
5.10.2012 - pátek

Photos : : ADDT 63/planetepuydedome.com, CaRAcTERE

LOGOS ve spolupráci s cestovní kanceláří TEP TOUR Vám nabízí návštěvu mezinárodního chovatelského
veletrhu ve Francii a měst Clermont-Ferrand a Vichy
odjezd v odpoledních hodinách z ČR
příjezd v dopoledních hodinách (kolem 9,00hod) – zastavení ve městě Vichy, příjezd do
města Clermont-Ferrand, ubytování
návštěva veletrhu SOMMET DE L´ELEVAGE 2012
prohlídka chovů, odpoledne prohlídka města Clermont-Ferrand,
odjezd v podvečerních hodinách
příjezd do ČR kolem poledne

Cena:
5.990,- CZK* / osoba
*Cena zahrnuje: bus-dopravu, 2 x ubytování se snídaní v hotelu v 2lůžkovém pokoji plně obsazeném, průvodce,
návštěvu veletrhu vč. vstupného, základní zdravotní pojištění / cena nezahrnuje: večeře.
Platnost nabídky:
! do konce května 2012 !
Kontakt: LOGOS TCHEQUIE, Dejvická 35 Praha 6 - Tel. : 233 344 460 - Mail : m.orgonova@groupe-logos.com

PRAKTICKÉ INFORMACE
KONTAKTY

DOPRAVA
Možné slevy na Vaše letenky zakoupené u společnosti AIR France, vlakové
jízdenky zakoupené u společnosti SNCF. Doprava zdarma mezi vlakovým
nádražím SNCF, centrem města a výstavištěm – vstup 1 (wejście 1).
Více informací naleznete na stránkách www.sommet-elevage.fr (i v angličtině).
UBYTOVÁNÍ
Rezervujte si Váš hotel online na www.sommet-elevage.fr, nebo kontaktujte:
- Oﬃce de Tourisme de Clermont Ferrand
Tel : +33 (0) 4 73 98 65 00 - Mail : congres-tourisme@clermont-fd.com
- Auvergne Tourisme
Tel : +33 (0) 4 73 90 00 15 - Mail : info@auvergnetourisme-resa.com
PŘÍSTUP
SOMMET DE L’ÉLEVAGE, Clermont-Ferrand, Francie
Výstaviště Parc expositions «Grande Halle d’Auvergne»
Dálnice A75, Sortie n°3 (sjezd č. 3)

ČR a SR:
Mária ORGOŇOVÁ
LOGOS TCHEQUIE
Dejvická 35/575 – 160 00 PRAHA 6
Tel. : (+420) 2.333.444.60
Fax. : (+420) 2.333.449.80
Mail: m.orgonova@groupe-logos.com

Francie:
Paris
ClermontFerrand
Lyon

SOMMET DE L’ELEVAGE
M. Benoît DELALOY
Zástupce pro zahraničí
Clermont-Ferrand/Cournon
Tel: +33 (0)4 73 28 95 13
Fax : +33 (0)4 73 28 95 15
Mail : bdelaloy@sommet-elevage.fr

OTEVÍRACÍ DOBA : 09:00 - 19:00
VSTUP ZDARMA pro zahraniční návštěvníky včetně VIP uvítaní
v Mezinárodním klubu. Zaregistrujte se na www.sommet-elevage.fr

SOMMET DE L’ÉLEVAGE - Tel. +33 (0) 4 73 28 95 13 - info@sommet-elevage.fr

www.sommet-elevage.fr

www.facebook.com/sommet.elevage

