
 

ZOO-BOTANICA 2012 

14-16 września 2012 

Hala Stulecia, Wrocław 

 

Zaczynamy drugą dekadę największych i najpopularniejszych targów zoologiczno-botanicznych w 

Polsce. Na jedenastą edycję targów ZOO-BOTANICA zapraszamy w dniach 14-16 września 2012 r. 

do wrocławskiej Hali Stulecia. 

Zoo-Botanica to dynamicznie rozwijająca się impreza zoologiczna z dziesięcioletnią tradycją. 

Co roku pod jednym dachem coraz liczniej spotykają się profesjonaliści, właściciele i pracownicy 

hurtowni oraz sklepów zoologicznych, lekarze weterynarii oraz miłośnicy zwierząt małych i dużych: 

stowarzyszenia, media i klienci indywidualni. Ubiegłoroczna edycja ZOO-BOTANIKI zgromadziła 

prawie 160 wystawców z branży zoologicznej i botanicznej, a liczba odwiedzających przekroczyła 15 

tysięcy. Targi to doskonała okazja, żeby zapoznać się z rynkowymi nowościami  - po raz kolejny 

stworzyliśmy Strefę Prezentacji Nowości.  Na odwiedzających jak co roku czeka moc atrakcji, m.in.: 

wystawy i pokazy kotów, psów, ryb, krewetek, gadów, pająków, fretek, rasowych myszy i świnek czy 

roślin owadożernych. W tym roku targom będzie towarzyszyć XXXIII i XXXIV Międzynarodowa 

Wystawa Kotów Rasowych organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Kotów CAT CLUB 

WROCŁAW. Nie zabraknie również atrakcji związanych z psami. Hodowcy przybędą z całej Europy i 

Świata. Będzie na co popatrzeć!!! 

 

 

 



WYSTAWA AKWARYSTYCZNA, jakiej jeszcze nie było ! 

Nie zawiodą się miłośnicy akwarystyki. W ramach Wielkiej Wystawy Akwarystycznej  odbędą 

się Wystawa Tanganikańska, III Otwarte Mistrzostwa Krewetek oraz V Ogólnopolski Konkurs na 

Najciekawsze Akwarium Targów. Na Mistrzostwa zapraszamy wszystkich hodowców chcących 

pochwalić się swoimi okazami, a na konkurs hobbystów,  

profesjonalistów i stowarzyszenia. 

 

      WYSTAWA TERRARYSTYCZNA 

 

Pasjonatów gadów i płazów zapraszamy na Wystawę Terrarystyczną oraz III Ogólnopolski 

Konkurs na Najciekawsze Terrarium Targów skierowany do wszystkich profesjonalistów i hobbystów, 

którym nieobca jest trudna sztuka projektowania terrariów. W ramach wystawy terrarystycznej 

będzie można  podziwiać  między innymi wspaniałe okazy gadów i płazów - pajęczaki: tarantule, 

ptaszniki, skorpiony, jaszczurki oraz węże. 

 

FESTIWAL PSA I KOTA 

 

W Strefie Psa i Kota na odwiedzających czekać będzie szeroki wybór karm polskich 

i zagranicznych marek, akcesoria i sprzęt dla zwierząt oraz środki farmaceutyczne i pielęgnacyjne. 

Związek Kynologiczny przygotuje pokazy psów rasowych. Nie zapomnijcie zabrać waszych 

czworonożnych przyjaciół, czekają konkursy z atrakcyjnymi nagrodami! :) Po raz dziesiąty odbędzie 

się Konkurs Na Najsympatyczniejszego Psa i Kota Nierasowego a także „ Mój pupil z uśmiechem” - 

konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcia w kategoriach: pies i kot. Autorzy  zdjęć publikują je na 

facebooku Zoo-Botaniki, a organizator wybiera po 10 najlepszych zdjęć, które stworzą osobną 

ekspozycję na targach. 

Jednocześnie, jak co roku, przed Halą odbędzie się Wielki Kiermasz Ogrodniczy i Żywności 

Regionalnej. Co roku kiermasz cieszy się szerokim zainteresowaniem wśród mieszkańców Wrocławia 

i okolic.  Kilkudziesięciu wystawców zaprezentuje swoją ofertę przed tysiącami odwiedzających z 

całego regionu.  Dodatkową zachętą jest to, iż impreza jest NIEBILETOWANA!  

 

EDUKACJA 

Wielbicieli zwierząt zapraszamy na wykłady i seminaria poświęcone m.in. hodowli i 

pielęgnacji gryzoni, pająków, ryb, krewetek, psów czy kotów. Ponownie organizujemy Panel 

Weterynaryjny, czyli cykl szkoleń i spotkań.  



Listę atrakcji oraz zaproszenia do konkursów będzie można znaleźć na stronie www.wigor-

targi.com w zakładce Zoo-Botanika i naszym Facebooku:  www.facebook.com/ZooBotanica 

 

Organizator: 

Agencja Reklamowa Wigor 

ul. Sokolnicza 34-38, 53-660 Wrocław 

tel.: 71 359 62 71 

e-mail: office@wigor-targi.com 

 

XI Targi i Wystawa Zoologiczno-Botaniczna  
„ZOO-BOTANICA 2012” 
 
piątek - sobota – niedziela 14-16 września 2012 
HALA STULECIA, ul. Wystawowa 1  
 
Godziny otwarcia: 
10:00 – 18:00 
 
Ceny biletów: 
17 zł – bilet normalny 
12 zł – bilet ulgowy (uczniowie i studenci) 

 

ORGANIZATOR: Agencja Reklamowa WIGOR 

Zakres tematyczny: 
 
Hodowle zwierząt rasowych: psy, koty, konie  
Zwierzęta do hodowli domowych  
Sprzęt i akcesoria do hodowli i pielęgnacji zwierząt domowych 
Pożywienie, karmy i odzywki dla zwierząt  
Małe zwierzęta egzotyczne: ptaki, gryzonie, gady, płazy  
Drób i gołębie ozdobne 
Sprzęt do transportu i przechowywania zwierząt  
Galanteria i zabawki dla zwierząt 
Artykuły rymarskie  
Sprzęt i akcesoria do uprawiania jazdy konnej, stadniny konne, ośrodki jeździeckie i hodowcy koni  
Środki farmaceutyczne: lekarstwa, technika, sprzęt i inne  
Lecznice dla zwierząt  
Schroniska i hotele dla zwierząt  
Ośrodki tresury dla zwierząt  
Terrarystyka - pełne wyposażenie  
Akwarystyka - pełne wyposażenie  
Ryby akwariowe i do oczek wodnych  
Rośliny akwariowe i do oczek wodnych, tropikalne i okazy kolekcjonerskie  
Rośliny wodne, błotne i preparaty do wody  

http://www.wigor-targi.com/
http://www.wigor-targi.com/


Sprzęt i akcesoria do zakładania oczek wodnych: kamień, żwir ozdobny, folie, filtry, pojemniki 
plastikowe  
Usługi w zakresie projektowania i aranżacji: akwariów, terrariów, ogrodów wodnych, skalnych, 
kaskad, oczek wodnych i terenów zielonych  
Ogrody i kaskady wodne: kamień ozdobny, oświetlenie, pompy wodne, fontanny, rzeźby ogrodowe, 
filtry  
Ogrody skalne i rośliny (byliny)  
Ogrody japońskie i bonsai  
Krzewy ozdobne  
Kamień ozdobny  
Mała architektura ogrodowa i projektanci ogrodów  
Drobny sprzęt i akcesoria ogrodnicze  
Oferta parków, ogrodów zoologicznych i botanicznych  
Wydawnictwa specjalistyczne: zoologiczne, botaniczne, weterynaryjne, ogrodnicze (książki, 
poradniki, albumy, czasopisma) 
 
KONKURS TARGOWY DLA WYSTAWCÓW: 
 
Komisja targowa złożona z profesjonalistów przyzna nagrody w czterech kategoriach: 

 - Grand Prix na Najciekawsze Stoisko (w kategorii Zoologia) 

- Grand Prix na Najciekawsze Stoisko (w kategorii Botanika) 

- Grand Prix na Najciekawszą Wystawę 

- Grand Prix w kategorii Produkt zoologiczny. 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w pierwszy dzień 
targowy, tj. w piątek 14 września 2012. 

KONKURSY DLA ODWIEDZAJĄCYCH: 
 

 konkurs na najsympatyczniejszego psa nierasowego 

 konkurs na najsympatyczniejszego kota nierasowego 

 konkurs fotograficzny „ Mój Pupil z Uśmiechem”  

 
ATRAKCJE DLA WYSTAWCÓW: 
specjalistyczne wykłady 
 
ATRAKCJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH (konkursy, pokazy i prezentacje (scena),  
 
- Wielka Wystawa Akwarystyczna: 

 konkurs na najciekawsze akwarium targów 

 konkurs na najciekawsze akwarium klubowe 

 konkurs nano akwariów - konkurs polegający na aranżacji nano akwarium techniką dowolną 

 wystawa zbrojników, kirysów i nietypowych ryb dennych 



 możliwość spróbowania swoich sił w aranżacji kul metodą wabi kusa 

 wspólna zabawa w odtworzenie akwariów z prac narysowanych przez dzieci w konkursie 

rysunkowym "Dreamnight at the ZOO Wrocław 2012" 

 - III Otwarte Mistrzostwa Krewetek 

- III Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze Terrarium 

- Wystawa Tanganikańska 

- Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych (Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat Club 

Wrocław) 

- Wystawa Myszy Rasowych (Polski Związek Hodowców i Miłośników Myszy Rasowych „Polish 

Mouse Club”) 

-Wystawa Szczurów Rasowych i Wybory Szczura Publiczności (Stowarzyszenie Hodowców Szczurów 
Rasowych)  

- Krajowa Wystawa Fretek (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Hodowców Fretek) 

- Ogólnopolska Wystawa Szczurów Rasowych (Stowarzyszenie Hodowców Szczurów Rasowych) 

- Wystawa Rasowych Świnek Morskich (Polski Klub Rasowych Świnek Morskich) 

- Festiwal Psa i Kota: 

 pokazy legowisk 

 pokazy groomingu 

 pokazy agility i tresury psów 

 prezentacja psów rasowych ( Związek Kynologiczny w Polsce ,oddział Wałbrzych) 

 pokazy opieki nad wymagającymi pomocy zwierzętami z interwencji (Stowarzyszenie 
Ochrony Zwierząt  „Ekostraż”) 

 dogoterapia – kącik porad terapeutycznych, prezentacje multimedialne (Fundacja Cze-ne-ka) 

 porady weterynaryjne i hodowlane 

 pokaz psów ratowników – psów pracujących (Fundacja Na Rzecz Psów pracujących „Psi 
Ratownicy”) 

 wystawa psów rasowych (Związek Kynologiczny w Polsce) 

- Bogaty  program wykładów 

- Zielona Kraina: 

 Wystawa Bonsai 



 Wystawa Roślin Owadożernych 

 Wystawa Profesjonalnych Aranżacji Ogrodowych 

- Wielki Kiermasz Ogrodniczy: 

 szkółki drzew i krzewów ozdobnych 

 producenci bylin kwiatowych, kaktusów i sukulentów 

 architekci terenów zielonych 

 firmy zakładające i pielęgnujące ogrody wodne 

 producenci architektury ogrodowej 

 dystrybutorzy kamienia oraz figur ogrodowych 

  i wiele innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


