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Evropský sraz profesionálů z oboru 

živočišné výroby 

2 000
zvířat

1 300
vystavovatelů

85 000
návštěvníků

VÍCE NÁVŠTĚV MÍSTNÍCH CHOVŮ!

Zájem o návštěvy chovů vzrůstá každým rokem. Objevte se 
SOMMET DE L´ÉLÉVAGE různá plemena skotu, ovcí a koní spolu 
s výběrem místních zemědělsko-průmyslových podniků (jatka, 
středisko inseminace, mlékárna a sýrárna, expediční středisko pro 
vývoz skotu…). 

35 návštěv zdarma, doprovázených odborníky a průvodci (AJ, FJ).

Program a registrace online na www.sommet-elevage.fr

SOMMET DE L´ELEVAGE v Clermont-Ferrand (Francie) se koná přímo v srdci 
středohoří Massif Central, v největším regionu pro chov hovězího dobytka v 
Evropě, a je jedním z největších mezinárodních veletrhů zaměřených na živočišnou 
výrobu (masná a mléčná plemena skotu, ovce, koně…).

VRCHOL FRANCOUZSKÉ ŽIVOČIŠNÉ GENETIKY!

u 2 000 soutěžních geneticky kvalitních zvířat  
    (1 300 kusů dobytka – 400 ovcí – 300 koní)
u  22 plemen skotu (masná a mléčná plemena skotu), 26 plemen ovcí, 16 plemen 

koní…
u Referenční veletrh pro houževnatá plemena
u Nejvýznamnější evropský sraz plemen hovězího dobytka 

Nejvíce zastoupené sektory:

Krmení zvířat, genetika, výživa a zdraví zvířat, vybavení pro dojení a zpracování 
mléka, služby a zařízení pro živočišnou výrobu, hospodářské objekty, 
obnovitelné zdroje, zemědělské stroje…

u 175 000 m² výstavní plochy

u 85 000 návštěvníků (včetně 4 000 mezinárodních návštěvníků ze 70 zemí)

u 1 300 vystavovatelů (včetně 264 mezinárodních vystavovatelů z 28 zemí)

KOMPLETNÍ NABÍDKA PRO OBLAST 
ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY 



Vstup zdarma, individuální přijetí, prohlídky veletrhu s průvodcem, 
organizace obchodních schůzek…
Mezinárodní klub (300 m2) je zde pro Vás, aby podpořil a usnadnil 
navazování Vašich kontaktů na veletrhu. 
Myslete na jeho návštěvu! Návštěvníci a vystavovatelé, kteří se s Vámi 
budou chtít setkat, Vám zde mohou nechat vzkaz.

MEZINÁRODNÍ KLUB 
PRO ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

UDÁLOSTI ROČNÍKU 2015
u  NOVINKA: Návštěvy chovů v úterý 6. října: 4 návštěvy před zahájením 

veletrhu po celý den: okruh po chovech masného skotu, mléčného skotu, 
chovu ovcí + speciální návštěva chovů Limousine

u  MEZINÁRODNÍ VEČER CHOVATELSTVÍ: prezentace francouzských plemen 
zahraničním návštěvníkům (středa, 7. října v 18.30, hala č. 3)

u  Národní soutěž plemene LIMOUSINE (400 kusů zvířat)
u  Soutěž plemen CHAROLAIS, HOLSTEIN, BLONDE D´AQUITAINE, SALERS, 

AUBRAC, MONTBÉLIARD, BRAUNVIEH, FLECKVIEH, NORMAND, ILE DE 
FRANCE, TEXEL, PERCHERON, ARDENNAIS...

u Více než 30 přednášek na aktuální témata z oblasti zemědělství

EVROPSKÝ SRAZ PROFESIONÁLŮ 
Z OBORU ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY!
Zarezervujte si vaši vstupenku zdarma

a zapište se na návštěvy chovů přímo na  

www.sommet-elevage.fr

Využijte Vašeho pobytu a objevte turistické oblasti regionu! 

www.sommet-elevage.fr
www.facebook.com/sommet.elevageSOMMET DE L’ÉLEVAGE - Tel. +33 (0) 4 73 28 95 13 - info@sommet-elevage.fr
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PRAKTICKÉ INFORMACE

DOPRAVA
Možné slevy na letenky zakoupené u společnosti AIR FRANCE a vlakové jízdenky 
zakoupené u společnosti SNCF. 
Doprava zdarma mezi vlakovým nádražím SNCF, centrem města a výstavištěm (vstup 1).
Více informací naleznete na stránkách www.sommet-elevage.fr (i v angličtině).

UBYTOVÁNÍ
Rezervujte si hotel online na www.sommet-elevage.fr, nebo kontaktujte:
Clermont-Ferrand Tourist Office, Tel.: +33 (0) 4 73 98 65 00, 
congres-tourisme@clermont-fd.com

PŘÍSTUP
SOMMET DE L’ELEVAGE, Clermont-Ferrand, Francie 
Výstaviště «Grande Halle d’Auvergne», Dálnice A75, Sjezd č. 3 
Souřadnice GPS : šířka 45.7395103 / délka 3.1526363

OTEVÍRACÍ DOBA: 08.30-19.00

VSTUP ZDARMA pro zahraniční návštěvníky, včetně VIP uvítání 
v Mezinárodním klubu. 
Zaregistrujte se na www.sommet-elevage.fr

ČR a SR:
Alena Pechová, zástupce pro ČR a SR
LOGOS TCHÉQUIE s.r.o.
Dejvická 35/575 – 16000 Praha 6 - ČR
Tel:  +420 2 333 444 60 
Fax : +420 2 333 449 80
a.pechova@groupe-logos.com 

FRANCIE:
M. Benoît DELALOY 
Zástupce pro zahraničí
SOMMET DE L’ELEVAGE
Tel: +33 (0)4 73 28 95 13
bdelaloy@sommet-elevage.fr

KONTAKTY


