
 
 

 

Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają do odwiedzenia XI Międzynarodowych Targów Zoologicznych 

PET FAIR. Targi odbędą się w dniach 8 – 10 maja 2009 w Łodzi (Hala EXPO, ul. Stefanowskiego 30).  

 

Patronat nad targami przyjął „PETS International” – najbardziej liczący się magazyn poświęcony branŜy 

zoologicznej w Europie. Ponadto w gronie patronów znajdują się: Pet Market, Fauna i Flora, Nasze Akwarium, 

Magazyn Akwarium, Przyjaciel Pies, Kocie Sprawy, magazyn KOT, portal WWW.akwarium.info.pl, Express 

Ilustrowany oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Łodzi. 

 

WYSTAWCY 

Na targach swoją ofertę zaprezentuje kilkudziesięciu wystawców. PokaŜą pokarmy dla zwierząt; akcesoria do 

ich hodowli i pielęgnacji – miski, klatki, karmniki; zabawki dla zwierząt; artykuły rymarskie; akwaria, rośliny 

akwariowe oraz akcesoria akwarystyczne – pompy, filtry, grzałki; ryby słodkowodne i morskie, gady, płazy, 

ptaki, drobne gryzonie; terraria. Na targach zaprezentują się takŜe liczne wydawnictwa poświęcone hodowli  

i pielęgnacji zwierząt.  

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

Kolejna edycja targów będzie wielkim świętem zwierząt. Targi PET FAIR stały się doskonałą okazją do tego, 

aby do Łodzi zaprosić wiele stowarzyszeń i klubów zrzeszających miłośników i hodowców zwierząt.  

 

XLIV i XLV MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KOTÓW RASOWYCH 

Głównym wydarzeniem towarzyszącym targom będzie z pewnością XLIV i XLV Międzynarodowa Wystawa 

Kotów Rasowych (9 maja, 10.00 – 18.00; 10 maja, 10.00 – 18.00), przygotowana przez CAT CLUB ŁÓDŹ pod 

patronatem Federation Internationale Feline – FIFe i FPL, z doskonałym gronem sędziowskim. ANIMALIADA, 

czyli Cirkus Cat Show to hasło przewodnie tegorocznej wystawy. 

Tym razem organizatorzy zapraszają na spotkanie ze światem fantazji, bajek i teatru. Jak co roku uczestnicy 

wystawy oraz zwiedzający zachęcani są do wzięcia udziału w konkursie na najbardziej pomysłowe przebranie. 

Wszystkie pajace, pierroty, clowny i mimy mile widziane. Przewidziane nagrody. Wystawa odbędzie się  

w Hali EXPO-Bis przy ul. Stefanowskiego 17. Na wystawę i targi obowiązuje wspólny bilet.  

 



OBCHODY 100-LECIA AKWARYSTYKI W POLSCE  

Drugim wielkim wydarzeniem towarzyszącym targom będą obchody 100-lecia akwarystyki w Polsce, 

organizowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Akwarystów i Terrarystów. 9 i 10 maja w Hali EXPO odbędzie się  

V Sympozjum Akwarystyczne; wśród wykładowców pojawią się takie sławy jak Heiko Bleher i Chris Lukhaup. 

Ponadto w Hali EXPO będzie moŜna obejrzeć akwaria dekoracyjne oraz wystawę zdjęć Adama Adamskiego.  

 

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH 

W dniach 9 – 10 maja na terenie zewnętrznym przy Hali EXPO odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Psów 

Rasowych pod patronatem Federacion Canina Internacional, organizowana przez Polski Klub Psa Rasowego. Na 

wystawę mogą być zgłoszone wszystkie psy posiadające rodowód organizacji uznawanych przez F.C.I. oraz 

Polski Klub Psa Rasowego. Obsada sędziowska: Maria Eugenia Ribelles Ferrer, Joanna Kosińska. 

 

IX MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH  

W dniach 9 – 10 maja na antresoli Hali EXPO zagości IX Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek Morskich, 

organizowana przez Cavies Club of Poland; sędziować będzie Istvan A. Siklosi z Węgier. Podczas wystawy 

będzie moŜna podziwiać najpiękniejsze świnki morskie z kilkudziesięciu polskich hodowli, a hodowcy  

z przyjemnością podzielą się wiedzą i doświadczeniem na temat swoich zwierząt.  

 

VII MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA MYSZY RASOWYCH 

RównieŜ w dniach 9 – 10 maja odbędzie się VIII Międzynarodowa Wystawa Myszy Rasowych, przygotowana 

przez Polski Związek Hodowców i Miłośników Myszy Rasowych. Podczas wystawy zostanie przyznana nagroda 

Best in Show. Dodatkowe konkursy to: Best Litter, Best Astrex, Best Rosette, Best Hairless, Best Fuzzy oraz 

Best Longhair. Ponadto przy okazji wystawy będzie moŜna zobaczyć pierwsze chomiki rasowe w Polsce, 

zaprezentowane przez Polskie Stowarzyszenie Hodowców Chomików Rasowych - Polish Fancy Hamster Club. 

 

V OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA SZCZURÓW RASOWYCH 

W dniach 9 – 10 maja zapraszamy równieŜ na V Ogólnopolską Wystawę Szczurów Rasowych, organizowaną 

przez Stowarzyszenie Hodowców Szczurów Rasowych w Polsce. Wezmą w niej udział 52 szczury startujące  

w 19 konkursach. Pierwszego dnia wystawy odbędzie się konkurs na szczura publiczności - losowanie nagród 

dla głosujących i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w niedzielę o godzinie 13.00. W sobotę około 16.30 

odbędzie się rozdanie nagród z 15 kategorii. W niedzielę o godzinie 13.30 odbędzie się rozdanie nagród  

w kategorii Best In Show samic, Best In Show samców oraz młodzieŜowego Best In Show. Na wystawie stawi się 

większość polskich hodowców, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące opieki, zachowań  

i potrzeb szczurów. 

 

WYSTAWA PTAKÓW OZDOBNYCH I KANARKÓW 

Przez trzy dni na terenie targów będzie moŜna obejrzeć wystawę Łódzkiego Stowarzyszenia Hodowców 

Kanarków i Ptaków Ozdobnych, na której zaprezentowane zostaną między innymi: łąkówki wspaniałe  

i turkusowe, lilianki, nimfy, papuŜki faliste, rozety białolice, gołąbki diamentowe, zeberki, mewki, amadyny 

wspaniale oraz wiele gatunków kanarków. 

 

 



WYKŁADY, SEMINARIA, WARSZTATY 

Ponadto targom towarzyszyć będą spotkania i wykłady poświęcone dogoterapii i hodowli psów, a takŜe 

warsztaty „Jak urządzić morskie akwarium”, zorganizowane przez firmę A.ZIARKO, prowadzone przez Gerda 

Roesnera, w tłumaczeniu Andrzeja Kruszewicza, dyrektor warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. 

 

DZIEŃ DLA PROFESJONALISTÓW 

Targi PET FAIR to nie tylko święto hodowców, ale przede wszystkim waŜne spotkania biznesowe oraz forum 

prezentacji najnowszych tendencji rozwojowych branŜy zoologicznej. Dlatego teŜ pierwszy dzień targów 

(piątek 8 maja), podobnie jak w 2007 roku, przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów. Tego właśnie 

dnia szczególnie zapraszamy przedstawicieli hurtowni oraz sklepów, dla których przygotowaliśmy specjalną 

ofertę. Na stronie WWW.mtl.lodz.pl/petfair dostępny jest formularz, którego wypełnienie pozwoli na zakup 

karty dla profesjonalistów (waŜnej 8.05) oraz katalogu wystawców w promocyjnej cenie 10 pln. 8 maja targi 

będzie moŜna zwiedzać na podstawie: karty dla profesjonalisty, zaproszeń do zwiedzania targów oraz 

akredytacji.  

 

NA TARGI ZAPRASZAMY W GODZINACH: 

Profesjonalistów: 

8 maja   10.00 – 18.00 

 

 

 

 

Publiczność: 

9 maja  10.00 – 18.00 

          10 maja   10.00 – 17.00 

  

BILETY W CENIE: 

8 maja: 

karta dla profesjonalistów   15 pln 

karta dla profesjonalistów  

(zarejestrowanych on-line do 3.05)  

+ katalog gratis               10 pln 

 

9 – 10 maja: 

Bilet normalny                                15 pln            

Bilet ulgowy                                   10 pln 

Bilet rodzinny  (2+1, 2+2)                30 pln 

Bilety upowaŜniają do wstępu na targi i Wystawę Kotów. 

Kasy zamykane są pół godziny przed końcem targów. 

 

CENTRUM PRASOWE 

Centrum Prasowe usytuowane w Hali EXPO zaprasza w godzinach otwarcia targów. Centrum wydaje bezpłatne akredytacje 

i materiały prasowe dla dziennikarzy. Przedstawicieli redakcji zapraszamy na uroczyste otwarcie targów, które odbędzie 

się 8 maja o godzinie 10.00 w Hali EXPO. 

 

 

Dokładny program targów oraz lista wystawców:  
 

www.mtl.lodz.pl/petfair 
 
 
 

Dominika Bury 

Kierownik projektu 

tel. +48 42 638 64 68 

Iwona Chlewińska 

Specjalista ds. promocji i reklamy 

tel. + 48 42 638 62 85 



d.bury@mtl.lodz.pl  i.chlewinska@mtl.lodz.pl 

 

Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. 

ul. Wólczańska 199; 90-531 Łódź; tel. +48 42 636 29 83, fax +48 42 637 29 35 

NIP 725-000-55-16; KRS 0000069123 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział KRS 

Kapitał zakładowy 9 209 900,00 PLN   

 


