I N F O R M AT O R P R O D U K T O W Y
EDYCJA TARGOWA

Złoty Medal targów PET FAIR!
Jakie produkty bedą
sprzedażowym HITEM.
Jakich produktów klient
będzie szukał w sklepie?

SMART STORAGE
MAGAZYN DLA
E-COMMERCE
» STR. 02–03

DOBRZE
ZAPROJEKTOWANY
SKLEP ZOOLOGICZNY
» STR. 16

EGZOTYKA

W GABINECIE PRAKTYKA
» STR. 34
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Weź udział
w konkursie!!!

Pobierz aplikację
zarejestruj się i weź
udział w konkursie.
Wygraj meble do
swojego sklepu!
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SKORZYSTAJ Z MEGA
PROMOCJI
DLA SWOJEGO SKLEPU

NAVI PET
APLIKACJA TARGOWA PET FAIR

POBIERZ APLIKACJĘ
zbieraj kontakty, ZDOBYWAJ rabaty, wygrywaj nagrody

Smart STORAGE – magazyn za 1zł ������������������� STR. 02–03
NAVIPET – aplikacja mobilna ��������������������������������� STR. 04–05
Dział terrarystyczny w sklepie
zoologicznym ������������������������������������������������������������������������������ STR. 06–07
Modelowy sklep ������������������������������������������������������������������������������STR. 08
Opakowanie – trzy punkty
widzenia ten sam produkt ������������������������������������������ STR. 10–11
Otwieramy salon piękności dla psów ������������ STR. 12–13
Poczekalnia w lecznicy weterynaryjnej ������ STR. 14–15
Projektowanie sklepu zoologicznego ��������������������STR. 16
Salon groomerski mocna pozycja firmy
czyli weź sprawy w swoje ręce ��������������������������������������STR. 18
Jak zmniejszyć straty w sklepie
zoologicznym ������������������������������������������������������������������������������ STR. 20–21
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konferencja weterynaryjna ��������������������������������������������STR. 34
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OD REDAKCJI

OD REDAKCJI
Targi PET FAIR to okazja do spotkania, w tym
samym miejscu i czasie, czołowych producentów
i dystrybutorów artykułów zoologicznych
z właścicielami sklepów tej branży. Uznaliśmy,
że to właściwy moment, aby zapoznać Państwa
z nowym pismem, które przybliży Państwu szczegóły nadchodzącej imprezy.
PET MAGAZYN to Informator Produktowy.
Będziemy informować w nim Państwa o ciekawych inicjatywach, produktach oraz nowościach
pojawiających się na rynku zoologicznym, a także
o promocjach cenowych. Adresatami magazynu
będą właściciele sklepów zoologicznych, lecznic
weterynaryjnych oraz salonów groomerskich. PET
MAGAZYN, w połączeniu z aplikacją mobilną
NAVI PET, będzie konkretnym wsparciem marketingowym oraz sprzedażowym dla producentów
i dystrybutorów produktów zoologicznych. Przyniesie on wymierne korzyści także odbiorcom
tych produktów, którzy na bieżąco będą informowani o wszelkiego rodzaju nowościach oraz
promocjach.
Nasza oferta jest skierowana do firm na każdym
poziomie ich rozwoju. Mamy nadzieję, że zainteresuje ona zarówno tych właścicieli firm, których
możliwości finansowe ograniczały zasięg budowania rozgłosu o swoich produktach, jak i do
tych, którzy w krótkim czasie pragną zorganizować kampanię promocyjno – sprzedażową
w wielu kanałach.
Na stronach PET MAGAZYNU znajdą się
opinie zarówno użytkowników produktów, jak
i ekspertów i specjalistów branży zoologicznej.
Ułatwią one Państwu wybór produktów, które
znajdą się w ofercie sprzedażowej Waszych
sklepów. To istotny element, z punktu widzenia
sklepu, w kontekście zmieniających się trendów,
oczekiwań i preferencji klienta indywidualnego.
PET MAGAZYN to także miejsce, w którym
znajdą się informacje o wydarzeniach oraz imprezach branżowych, o których warto wiedzieć i na
nich być!
PET MAGAZYN będzie wydawany w formie
kwartalnika oraz numerów specjalnych wydawanych przy okazji ważnych wydarzeń branżowych.
Zapraszamy do współpracy!

PAŹDZIERNIK 2019 | PET MAGAZYN
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Rynek zoologiczny to szerokie spektrum działania. To nie tylko karma dla zwierząt, ale także suplementy diety, odżywki, produkty pielęgnacyjne oraz wszelakiego rodzaju akcesoria. Dla producentów i dystrybutorów ważnym ogniwem
w ich strukturach organizacyjnych jest magazynowanie produktów, obsługa zamówień, wysyłek i zwrotów. Prowadzenie własnego magazynu to koszty, które dla
każdej firmy mogą okazać się znaczące. STORE to oferta skierowana do wszystkich
podmiotów, które szukają alternatywnych rozwiązań dotyczących magazynowania
i logistyki swoich produktów. Poniżej przedstawiamy rozmowę Pet Magazynu
z Dariuszem Raduńskim, dyrektorem zarządzającym projektem STORE.
PM: Jakie korzyści oferuje projekt
SMART STORAGE?
DR: To propozycja usługi, dedykowana
branży zoologicznej. Głównym założeniem tego projektu jest pomoc przy
wprowadzaniu produktów do obrotu
hurtowego czy detalicznego. Prowadzenie własnego magazynu oraz jego
obsługa, to koszt i czas, co dla wielu
firm ma niebagatelne znaczenie. SMART
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STORAGE to także propozycja dla
firm, które chcą zoptymalizować nie
tylko koszty związane z prowadzeniem własnego magazynu, ale również
poprawić procesy logistyczne lub wejść
w nowy kanał sprzedaży np. własny sklep
internetowy.
Usługę kierujemy do wszystkich firm, bez
względu na ich wielkość czy okres czasu,
przez który funkcjonują w branży.

SMART STORAGE to procesy, które
prawie w całości, wyręczają firmy
w ich działaniach związanych z logistyką,
obsługą sprzedaży i zwrotów. Są to:
dd Przyjęcie produktów do magazynu.
dd Magazynowanie towarów.
dd Kompletowanie zamówień.
dd Etykietowanie produktów.
dd Obsługa fiskalna sprzedaży – wystawianie paragonów oraz faktur.

BIZNES

dd
dd
dd
dd

Wysyłka zamówień poprzez kurierów.
Obsługa zwrotów.
Obsługa reklamacji.
Dobór kartonów oraz wypełniaczy do
paczek.

PM: Co skłoniło Was do zaoferowania
tej usługi?
DR: Proponowane rozwiązania są wynikiem wnikliwych obserwacji rynku
zoologicznego i barier, które występują
w tej branży. Najczęściej są to ograniczenia finansowe związane z wynajęciem i obsługą magazynu, zatrudnieniem
kolejnych pracowników czy też stworzeniem odpowiednich narzędzi, umożliwiających wydajne zarządzanie procesami
w firmie. Powszechnie zdarza się, że jedna
osoba w firmie pełni kilka funkcji. Jest
handlowcem, sprzedawcą, magazynierem.
Trudno znaleźć dodatkowy czas na przygotowanie odpowiednich działań promocyjno-marketingowych bez, których sprzedaż
nie osiągnie odpowiedniego poziomu.
PM: Czy SMART STORAGE to tylko
powierzchnia magazynowa?
DR: SMART STORAGE to nie tylko
magazyn z pełną logistyką i obsługą, ale
również dodatkowe narzędzia pomagające
w zdalnej obsłudze magazynu i sprzedaży.
Naszym klientom oferujemy m.in. samoobsługowy sklep internetowy z kompletnie
zautomatyzowanymi procesami obsługi.
Wyręczamy klienta w wysyłce paczek
i palet za pośrednictwem kurierów, obsługujemy kluby hodowcy. Te i wiele innych
rozwiązań pozwalają właścicielom firm
skupić się wyłącznie na rozwoju własnego
biznesu i zapomnieć o trudach i kosztach
związanych z logistyką i obsługą klienta.
PM: Z jakimi kosztami wiąże się magazynowanie produktów w SMART
STORAGE?
DR: Dzięki usłudze SMART STORAGE,
miesięczny koszt wynajęcia powierzchni
magazynowej, z kompletną obsługą,
w przypadku małych firm, zaczyna się
od 89 zł. To niewiele, jeśli porównamy to
z kosztami, jakie należałoby ponieść, organizując magazyn we własnym zakresie.

BIZNES

SMART STORAGE może okazać się
ciekawą propozycją również dla średnich i dużych firm. Rezygnacja z obecnie
zajmowanego magazynu oraz personelu,
zajmującego się jego obsługą, może przynieść oszczędności rzędu nawet 60%
w porównaniu z obecnymi kosztami.
Ponadto, korzystający z oferty SMART
STORAGE, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, mają możliwość zdalnej
kontroli wszystkich procesów magazynowych i logistycznych. Oprócz wymiernych oszczędności mają swobodę w zarządzaniu własnymi stokami magazynowymi
oraz ich dystrybucją w swoich kanałach.
SMART STORAGE, to również możliwość
korzystania z naszych kanałów dystrybucji,

co, dla zainteresowanych, może stanowić
kolejny kanał sprzedażowy.
Nasze magazyny są rozmieszczone
w okolicach Warszawy w niedalekiej odległości od autostrady A2. Są to obiekty
o wysokim standardzie klasy A, z bezpyłową podłogą. Magazyn jest w pełni
wyposażony w system przeciwpożarowy
oraz nowoczesny monitoring, posiada
całodobową ochronę, a także objęty jest
nadzorem sanepidu.
PM: Dziękujemy za rozmowę.
Z Danielem Raduńskim,
dyrektorem zarządzającym projektem

STORE rozmawiał PET MAGAZYN.

TWÓJ
MAGAZYN
ZA 1 ZŁ *

LOGISTYKA DLA BRANŻY ZOOLOGICZNEJ

LOGISTYKA DLA FIRM
LOGISTYKA DLA E-COMMERCE
OBSŁUGA KLUBU HODOWCY
OBSŁUGA KAMPANII PROMOCYJNYCH
SMART STORE, to oferta skierowana do wszystkich firm, które szukają optymalizacji
kosztów lub alternatywnych rozwiązań w magazynowaniu i logistyce swoich
produktów.
Nasze rozwiązania mają na celu poprawić już istniejące procesy logistyczne
w firmach a także ułatwić sprzedaż produktów i obsługę nowych czy istniejących
kanałów sprzedaży.
* Orientacyjna, średnia stawka za jeden dzień magazynowania.
UŻYJ APLIKACJI NAVI PET

petbiznes.pl/logistyka-e-commerce

PAŹDZIERNIK 2019 | PET MAGAZYN
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Żyjemy coraz szybciej. Chcemy wiedzieć coraz więcej. Rozwój smart
technologii umożliwia nam poruszanie się w internetowej przestrzeni,
gwarantując szereg praktycznych rozwiązań na wielu płaszczyznach
działania. Jednym z takich rozwiązań są aplikacje mobilne.

NAVIPET

- aplikacja mobilna
NAVIPET to aplikacja mobilna dedykowana w całości użytkownikom rynku
zoologicznego. Narzędzie to ułatwi
szybkie dotarcie z ofertą produktową
nie tylko do właścicieli sklepów zoologicznych, lecznic weterynaryjnych czy
salonów groomerskich, ale także do
klienta docelowego. Nieograniczone
możliwości aplikacji, pozwalają również
na obsługę targów, imprez zoologicznych,
wykładów oraz szkoleń branżowych. Targi
PET FAIR, to jedno z takich wydarzeń.
Korzystanie z aplikacji NAVIPET pozwoli
wystawcom i odwiedzającym na aktywne
uczestnictwo w imprezie.

NAVI PET
APLIKACJA TARGOWA PET FAIR

POBIERZ APLIKACJĘ
zbieraj kontakty, ZDOBYWAJ rabaty, wygrywaj nagrody

Moduły aplikacji ułatwiające aktywne
uczestnictwo w targach PET FAIR:

Informacje
Umożliwia dojazd na targi.
Gdziekolwiek się znajdziesz, aplikacja
doprowadzi Cię na miejsce imprezy.

Transmisja wideo
Dzięki transmisji wideo na żywo, będzie
można dowiedzieć się, co się dzieje na
targach, jakie nowości produktowe pojawiły się na rynku oraz jakie promocje
przygotowali wystawcy.
Relacje z wydarzeń online, to ukłon
w stronę tych, którzy, z jakiegoś powodu,
będą nie będą mogli wziąć udziału
w Targach PET FAIR.
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Plan obiektu
Szybko poznasz plan obiektu.
Dzięki aplikacji odnajdziesz interesującą
Cię firmę lub każdego innego wystawcę
obecnego na terenie obiektu.

Uczestnicy
Tutaj znajdziesz kompletną listę
wystawców wraz z opisem i lokalizacją
ich stoiska oraz z informacją o osobie do
kontaktu, odpowiedzialnej za sprzedaż.
Dzięki tej opcji będziesz mógł nawiązywać kontakty, wymienić wirtualne
wizytówki, umawiać się na spotkania lub
czatować z wybraną osobą.

Skaner QR
To czytnik umożliwiający identyfikację
uczestnika, ułatwiając tym samym
wymianę danych między wystawcami
a odwiedzającymi.

Kod QR
To indywidualny kod dostępu do wielu
miejsc. To Twój osobisty klucz, umożliwiający uczestnictwo w konkursach oraz
wszystkich innym wydarzeniach towarzyszących targom.

Chcesz założyć sklep zoologiczny lub
jesteś już jego właścicielem? Weź udział
w konkursie i wygraj wyposażenie do
swojego sklepu.

Czat
Jeśli coś przeszkodzi Ci w dojechaniu
na Targi lub inne obowiązki ograniczą
twój pobyt na imprezie, możesz być dalej
w kontakcie ze swoimi kontrahentami.
Pisz i ustalaj warunki współpracy.

Agenda wydarzeń
i szkoleń
Dzięki agendzie możesz zaplanować
swoją obecność we wszystkich wydarzeniach targowych. Możesz zarezerwować
swój udział na wybranym wykładzie lub
szkoleniu.
Zadawaj pytania, oceniaj i dziel się swoją
opinią!

Lista prelegentów
Sprawdź listę prelegentów i wykładowców. Zobacz, kto, gdzie i kiedy ma
swój wykład.
Zadawaj pytania, oceń wykład.

Wizytówki

Aktualności

Pobierz aplikację i uzupełnij swój profil.
Zostanie wtedy automatycznie stworzona
Twoja wirtualna wizytówka, która pozwoli
Ci na szybkie zebranie interesujących Cię
kontaktów oraz ich wymianę.

Zobacz, jakie atrakcje zostały przygotowane na targi PET FAIR. Dzięki aktualnościom dowiesz się, co, w danej chwili,
dzieje się na targach.

Umów spotkanie

Wall
Dziel się swoją opinią, bierz udział
w dyskusji. Zbieraj punkty za aktywność.

Feedback

Konkurs
dla sklepów
Odwiedź Modelowy Sklep na targach
PET FAIR!

EXPO

pobierz ją
na swój
telefon
Bądź na
bieżąco
www.petbiznes.pl/navi-pet

Powiadomienia
Ten moduł pozwala na szybką komunikację ze wszystkimi uczestnikami targów.
Przekaż informację administratorowi aplikacji. Może ona dotyczyć np. promocji,
konkursu czy też innej kwestii. Skierujemy ją do konkretnej grupy uczestników
(wystawca, właściciel sklepu, lekarz weterynarii, groomer czy też klient indywidualny).

PET FAIR to trzy dni intensywnych
rozmów z potencjalnymi kontrahentami.
Możesz umówić się na osobiste spotkanie
z interesującym Cię kontrahentem
w wybranym czasie i miejscu.

aplikacja
mobilna
navi pet

Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi
i opinie dotyczące targów. Pozwolą nam
one na lepsze przygotowanie i obsługę
medialną kolejnych wydarzeń.
Dzielisz się swoimi sugestiami, zbierasz
punkty do nagrody!

Ankiety
Ankiety to narzędzie, które pomoże
nam lepiej przygotować się do kolejnych
wydarzeń. Uczestnictwo w ankietach to
kolejna szansa na wygranie wielu ciekawych nagród.

Partnerzy
Lista partnerów wspierających wydarzenie.

Administrator
Skorzystaj z tej opcji, jeśli masz jakiś
problem lub pytanie.
PAŹDZIERNIK 2019 | PET MAGAZYN
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Dział terrarystyczny
w sklepie zoologicznym?
Moda na efektowne terrarium z fragmentem pustyni,
sawanny lub tropikalnego lasu deszczowego, a przede
wszystkim z oryginalnym zwierzęciem w środku zatacza
coraz szersze kręgi. W wielu miastach Polski jak grzyby
po deszczu wyrastają giełdy i wystawy terrarystyczne.
Sytuacja jest dynamiczna i sklepy zoologiczne, nie
chcąc pozostać w tyle, powinny wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom klientów.

Z

arówno duże sklepy sieciowe, jak
i niewielkie klimatyczne sklepiki
mogą dziś z powodzeniem prowadzić dział z terrarystyką, oferując
gotowe terraria z pełnym wyposażeniem
czy też umożliwiając klientowi wybór
sprzętu spośród oferty wielu firm. Nowoczesny sprzęt oświetleniowy i grzewczy,
sztuczne tła i dekoracje, karmniki, termometry i wilgotnościomierze, podłoża,
witaminy, odżywki i pokarmy to produkty,
które nie tylko będą zwiększać dochody
sklepu, ale przede wszystkim zapewnią
zwierzętom godne warunki życia.
Planując sprzedaż zwierząt terrariowych, warto podjąć współpracę z lekarzem weterynarii (specjalistą od zwierząt egzotycznych), który nie tylko
będzie prowadzić nadzór nad zwierzętami, ale także do którego sprzedawca
będzie mógł skierować klientów posiadających egzotyczne gady czy płazy.
Niezbędne będzie oczywiście zdobycie

ZOOLOGIA

wiedzy o zwierzętach i produktach, by
w sposób zrozumiały i rzetelny przekazywać ją później klientowi.
Zaskakiwać, zdumiewać i zachęcać do
odwiedzenia sklepu zoologicznego będą
egzotyczne żółwie, jaszczurki, węże, żaby,
pająki ptaszniki, modliszki, patyczaki,
a nawet skorpiony.
Na terrariach z gadami i pajęczakami
można nakleić etykietki z krótkimi informacjami o kraju pochodzenia i potrzebach zwierzęcia (edukacja i profesjonalizm w jednym!). Bardziej wyrafinowany
pomysł to zamontowanie kamerki przekazującej relację „live” w Internecie – zainteresowani będą mogli śledzić zachowania
konkretnego gatunku. Z czasem można
też umówić się
z zaprzyjaźnionym weterynarzem, który
raz w tygodniu będzie pełnił dyżur
w sklepie, udzielając fachowych porad
wszystkim tym, którzy są zatroskani
dobrostanem swych zwierząt.

Rozszerzając ofertę tradycyjnego sklepu
zoologicznego o terrarystykę – warto
zorganizować dla niej kąt lub regał
w pobliżu akwarystyki. Natomiast osobno
wyeksponowane i pięknie podświetlone
terrarium z egzotycznym lokatorem,
roślinami i wodospadem stać się może
swoistym miejscem „kultu”, przyciągając
zafascynowane dzieci i dorosłych, którzy
tym chętniej odwiedzą sklep, robiąc przy
okazji zakupy dla swych czworonożnych
pupili.
Prowadzenie działu z terrarystyką może
nie tylko być elementem przyciągającym
klientów, ale także przynosić wymierne
korzyści. Zaczynając od łatwych w hodowli
zwierząt, takich jak patyczaki , niektóre
modliszki, pająki czy ślimaki, nie narazimy
się na wielkie inwestycje, a stworzymy
dodatkowe źródło dochodu sklepu i sprawimy, że nasz sklep będzie miejscem chętniej odwiedzanym przez klientów.
dr Paweł Czapczyk
PAŹDZIERNIK 2019 | PET MAGAZYN
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Modelowy

Sklep

Modelowy Sklep to kompleksowe wyposażenie miejsca sprzedaży.
W prezentowanych tam meblach zastosowano nowoczesne
i funkcjonalne rozwiązania techniczne.

Z

apewniają one właściwe
magazynowanie i ekspozycję
zarówno produktów zoologicznych, jak i żywych zwierząt. Prezentowane elementy wyposażenia sklepu, przeznaczone do
przetrzymywania ptaków i małych
ssaków, wyróżnia energooszczędność oraz wygoda w obsłudze.
Gwarantuje to zwierzętom właściwe
warunki bytowania w oczekiwaniu
na nowych opiekunów.
W sklepie znajduje się również strefa
akwarystyczna i terrarystyczna.
Odwiedzający MODELOWY SKLEP
będą mieli okazję zapoznać się

08 PET MAGAZYN | PAŹDZIERNIK 2019

z trendami w zarządzaniu, wyposażeniu i projektowaniu przestrzeni
sklepowej. Na stoisku studia targowego PET BIZNES będzie można
skorzystać z praktycznych porad.
Udzielą ich eksperci i specjaliści od
merchandisingu, technik sprzedażowych, marketingu, a także sami
Wystawcy.
MODELOWY SKLEP, to jednocześnie nagroda główna w konkursie
„WYGRAJ MODELOWY SKLEP”
adresowana do właścicieli sklepów
zoologicznych i osób, które chcą
rozpocząć swoją przygodę z branżą
zoologiczną.

TEMATYKA

MEBLE ZOOLOGICZNE

UŻYJ APLIKACJI NAVI PET

DLA MAŁYCH I DUŻYCH SKLEPÓW
www.petbiznes.pl/meble-zoologiczne

ZOOLOGIA

PAŹDZIERNIK 2019 | PET MAGAZYN
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Opakowanie

– trzy punkty widzenia, ten sam produkt

10 PET MAGAZYN | PAŹDZIERNIK 2019

BIZNES

Ż

yjemy w czasach gdzie istotnym
narzędziem w walce o współczesnego konsumenta staje się
opakowanie. Nie wystarczy już,
że nabiera ono co raz bardziej estetycznego i atrakcyjnego wyglądu. Dzisiaj
oczekiwania w stosunku do niego są
zdecydowanie większe. Podstawową

marketingową funkcją jaką musi spełniać współczesne opakowanie (zwłaszcza
w nowoczesnych kanałach sprzedaży)
jest efektywna sprzedaż tego, co znajduje się w jego wnętrzu, a konieczność
wyróżnienia się w masie „identyczności”
staje się obowiązkiem niemal każdego
produktu czy kategorii produktowej.

!

BIZNES

SKANUJ
KOD

ZOBACZ WIĘCEJ
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GROOMING

G

Otwieramy
Salon
Piękności
dla Psów

roomer to zwód, który większości
niewiele mówi. Właścicielom
psów i kotów kojarzy się głównie
ze strzyżeniem sierści, a to zaledwie jedna z wielu usług salonów
groomerskich. Usługi groomerskie to
również mycie, trymowanie, czyszczenie uszu, usuwanie insektów oraz
wiele innych zabiegów pielęgnacyjnych, pozwalających zadbać o właściwą
higienę naszych czworonożnych
domowników. Zawód groomera znany
jest w wielu krajach Europy i Świata.
Aby otworzyć tam salon fryzjerski dla
zwierząt, konieczne jest ukończenie
specjalistycznego kursu oraz zgoda
właściwych instytucji.

!

GROOMING

SKANUJ
KOD

Program większości szkoleń obejmuje
również podstawy psychologii zwierząt,
a przede wszystkim sposoby przewidywania i zapobiegania agresywnym zachowaniom psów w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych. Oczywiście najważniejszym
elementem kursów są zajęcia praktyczne,
w trakcie których przyszli groomerzy mają
szanse pracować pod okiem doświadczonych specjalistów. Groomer powinien
posiadać zdolności manualne, wyczucie
estetyki oraz wrodzone predyspozycje
to ważne cechy, jednak najważniejsze
są empatia do zwierząt, opanowanie
i cierpliwość. Większość osób wykonujących zawód groomera legitymuje się
dyplomem pierwszego stopnia.

ZOBACZ WIĘCEJ
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Poczekalnia
w lecznicy
weterynaryjnej
U

sługi weterynaryjne to biznes.
Polskie prawo wyróżnia pięć
rodzajów działalności leczniczej
dla zwierząt: gabinet weterynaryjny, przychodnię, lecznicę, klinikę
oraz weterynaryjne laboratorium
diagnostyczne. Aby zakład leczniczy
uzyskał jeden z pięciu wymienionych
statusów musi spełniać odpowiednie
wymagania, dotyczące personelu jak
również pomieszczeń oraz ich wyposażenia. Wśród wymagań dotyczących
pomieszczeń, każdy z wymienionych
zakładów powinien mieć wydzielone
miejsce gdzie pacjenci ze swoimi opiekunami mogą oczekiwać na swoją kolej
do gabinetu lekarskiego. Są to poczekalnie. O ile ze względów leczniczych
ich wygląd nie przedstawia większego
znaczenia to jednak z marketingowego
punktu widzenia nabiera ono zupełnie
innego wymiaru. Usługi weterynaryjne
to taki sam biznes jak każdy inny, gdzie
obowiązują te same zasady i reguły gry
rynkowej. Jedną z nich jest rywalizacja
o pacjenta, a w zasadzie o jego opiekuna.
Właściciele zwierząt, każdorazowo,
odwiedzając zakład leczniczy robią to
raczej z konieczności i obowiązku niż
z wyboru. Czas, który muszą poświęcić
w oczekiwaniu na wizytę do lekarza
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jest dla większości czasem straconym.
Czekając na swoją kolej, dokucza im
bezczynność, a czas oczekiwania w ich
ocenie staję się coraz dłuższy. Zaczynają
wzrokiem ogarniać otaczającą ich przestrzeń, szukając czegoś absorbującego
uwagę. Szukają jakiegoś zajęcia, które
pozwoli w ich subiektywnym odczuciu
skrócić wydłużający się czas oczekiwania. Poczekalnia to dobre miejsce do
nawiązania dialogu z pacjentem/opiekunem. Postarajmy się racjonalnie zagospodarować i wypełnić tą przestrzeń.
Zajmijmy jego uwagę, dostarczając praktycznych informacji dotyczących wychowania, właściwej higieny, opieki i pielęgnacji psów, kotów oraz innych zwierząt.
To jak nas widzi, a w zasadzie jak czuje
się w strefie oczekiwania, tak będzie
postrzegał placówkę leczniczą i jakość,
oferowanych w niej usług. Poczekalnia to najważniejsze pomieszczenie
każdego zakładu leczniczego. Odpowiednie wyposażenie, wystrój, kolorystyka wnętrza, powinny tworzyć klimat
miejsca, gdzie oczekujący będą czuli się
miło i komfortowo. Zwłaszcza, że wizyty
w zakładzie leczniczym „to nie najlepszy
sposób na spędzanie wolnego czasu”.
Atmosfera miejsca. Ta zasada obowiązuje
również w przypadku poczekalni lecznic.

Po

SKANUJ
D
O
K
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ZOBACZ WIĘCEJ

WETERYNARIA

oczekalnia w lecznicy weterynaryjnej

Zakłady lecznicze to nie tylko usługi
medyczne, to również miejsce gdzie można
zaopatrzyć się w niezbędne produkty profilaktyczno-lecznicze pozwalające utrzymać
zdrowie czworonożnych podopiecznych
w należytej kondycji. Są to karmy, suplementy diety, produkty pielęgnacyjno-lecznicze, sprzęt rehabilitacyjny oraz akcesoria
umożliwiające prawidłowy rozwój zwierząt.
Dla pacjentów to gwarancja jakości oferowanych produktów, dla zakładów leczniczych,
dodatkowe źródło dochodu.
Sprawnie funkcjonująca recepcja, ciepłe,
przyjazne wnętrze poczekalni, miła i kompetentna obsługa, to elementy, które budują

WETERYNARIA

wizerunek i pozytywną opinię o danej
placówce. Dobra opinia oraz zadowolenie
opiekunów zwierząt to szansa na polecenie
kolejnym.

Sprawnie funkcjonująca recepcja, ciepłe,
przyjazne wnętrze poczekalni, miła
i kompetentna obsługa, to elementy,
które budują wizerunek i pozytywną
opinię o danej placówce. Dobra opinia
oraz zadowolenie opiekunów zwierząt to
szansa na polecenie kolejnym.
PAŹDZIERNIK 2019 | PET MAGAZYN
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Projektowanie
sklepu
zoologicznego
W
ostatnich latach także sklepy
zoologiczne zmieniły swoje
oblicze, choć jeszcze w dużej
przewadze są to małe sklepy,
nie koniecznie spełniające wymagania
dzisiejszego klienta. Wśród osób odwiedzających sklep jest oczekiwanie dotyczące jakości obsługi oraz warunków
w jakim przychodzi im robić zakupy.
Zatem już czas pomyśleć o zmianie czy

wynajmie lokalu na nowy aby zapewnił
wysoki poziom sprzedaży. Jak założyć
sklep zoologiczny, który powinien stać
się nowoczesną placówką handlową,
chętnie odwiedzaną i tworzoną z myślą
o obsłudze końcowego nabywcy. Powinien być przystosowany do eksponowania pojedynczych towarów i grup
towarowych oraz powinien być dostosowany do sposobu obsługi klienta.

Podczas planowania sklepu duże
znaczenie ma jego kształt. Najlepiej wykorzystamy powierzchnię sprzedażową
w pomieszczeniach w układzie kwadratu
czy prostokąta. Należy unikać ukośnych
ścian z dużą ilością okien co będzie
utrudniało ustawienie mebli sklepowych
i zabierze cenną powierzchnię sprzedażową. Meble można ustawić liniowo,
wówczas są one usytuowane względem
siebie równolegle w kierunku prostopadłym do wyjścia. Ustawienie wachlarzowe
może być zastosowane w pomieszczeniach z układem ścian w kształcie litery V.
Przejścia między regałami sklepowymi są
wytyczone w kształcie wachlarza zwężającego się ku wyjściu. Trzecim sposobem
ustawienia mebli sklepowych jest ustawienie rozrzucone, czyli ustawienie mebli,
podestów i ekspozytorów w taki sposób
by sprawiały wrażenie artystycznego
nieładu.
Ponieważ układ pomieszczenia w sklepie
wpływa na efektywność sprzedaży dla
tego należy pamiętać o kilku zasadach:
dd układ mebli sklepowych powinien
wymuszać przejście całego ciągu
dd przejście między regałami powinno
odbywać się w sposób naturalny nie
wymuszony
dd na końcach ciągów powinny znajdować się produkty promocyjne lub
te częściej kupowane
dd przestrzeń między regałami powinna
umożliwiać swobodne przejście obok
osób, które stoją przy regałach
dd ciągi komunikacyjne powinny być
oznaczone i podzielone na sektory
wyznaczające podziały produktowe:
pies, kot …
dd równoległe umieszczenie regałów
w stosunku do wyjścia ułatwi klientowi orientację

Projektowanie sklepu zoologicznego wiąże się z wieloma wyzwaniami
i pułapkami, które czekają na jego przyszłego właściciela. Na sukces
sprzedażowy ma wpływ nie tylko lokalizacja i wybór towaru ale
w dużej mierze klimat i wygoda robienia zakupów. Dobrze przemyślany
i zaprojektowany sklep to lepsza i sprawniejsza sprzedaż.
16 PET MAGAZYN | PAŹDZIERNIK 2019
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Salon groomerski mocna
pozycja firmy czyli weź
sprawy w swoje ręce

R

eklama i wizerunek, sposobem na intensyfikację dochodów.
Decyzja podjęta. Teraz pozostaje wybór
miejsca (lokalizacja) oraz adaptacja lokalu,
dostosowana do profilu i charakteru oferowanych
usług. Wyposażenie lokalu w odpowiedni sprzęt,
zakup niezbędnych narzędzi i kosmetyków oraz
środków pielęgnacyjnych, to kolejny etap poprzedzający otwarcie punktu usługowego. Warto przy
tym wszystkim zadbać o wygląd lokalu. O ile dla
czworonożnych klientów nie będzie mieć ono

Plan marketingowy, odpowiedni dobór
usług, strategia cenowa, umiejętność
dotarcia z ofertą do interesującej nas
grupy docelowej, reklama, to podstawy
dobrze prosperującego biznesu
i gwarancja jego prawidłowego rozwoju.
I nie potrzebujemy tu marketingu przez
duże „M”. Wystarczy podstawowa wiedza,
kilka elementarnych zasad, pomysłowość,
kreatywność oraz konsekwencja
w dążeniu do wytyczonych celów.
18 PET MAGAZYN | PAŹDZIERNIK 2019

większego znaczenia, o tyle dla ich opiekunów,
może stanowić istotny element wyboru.
Opakowania są wszędzie i wszystko jest opakowaniem.Wszystko przygotowane, można otwierać
salon groomeski. Czy jednak potencjalni klienci
wiedzą że ich oczekujesz? Na co mogą liczyć
i czego się spodziewać po wizycie w twoim gabinecie. Co wiedzą o charakterze i rodzaju oferowanych usług i gdzie mogli o nich przeczytać
lub usłyszeć.
Sprzedajemy w czasach, kiedy pojęcie medium
przestało kojarzyć się jedynie z telewizją, radiem
czy prasą. Skorzystajmy z możliwości jakie daje
nam Internet i weźmy sprawy w swoje ręce.
Internet to zasięg, nieograniczone możliwości,
łatwość i szybkość dotarcia z informacją do interesującej nas grupy docelowej oraz niższe koszty
w porównaniu z tradycyjnymi mediami. Wszechobecny Internet sprzyja powstawaniu nowych
komunikatorów, narzędzi, instrumentów oraz
metod i sposobów budowania rozgłosu.
Wykorzystajmy również możliwość jaką daje nam
bezpośredni kontakt z klientem. Poznajmy ich
opinie. dowiedzmy się co wiedzą na temat pielęgnacji i usług groomerskich. Umiejętność słuchania
i prowadzenia dialogu pozwala poznać i zdefiniować potrzeby klientów, a te pozwolą nam dopasować naszą ofertę do ich potrzeb i oczekiwań.

GROOMING

!

GROOMING

SKANUJ
KOD

ZOBACZ WIĘCEJ
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Jak zmniejszyć
straty w sklepie
zoologicznym
Rozpoczynamy cykl porad które udzielają specjaliści praktycy z branży zoologicznej.
Zdobywanie i posiadanie wiedzy to podstawa w prowadzeniu sklepu zoologicznego.
Prowadząc sprzedaż żywych zwierząt nie ma miejsca na błędy czy eksperymenty.
Jak pokazuje życie bywa z tym różnie.

R

ozpoczynamy cykl porad które udzielają specjaliści praktycy z branży zoologicznej. Zdobywanie i posiadanie wiedzy
to podstawa w prowadzeniu sklepu
zoologicznego. Prowadząc sprzedaż żywych
zwierząt nie ma miejsca na błędy czy eksperymenty. Jak pokazuje życie bywa z tym różnie.
Coraz mniej sklepów decyduje się na prowadzenie sprzedaży zwierząt a jeszcze mniej na
prowadzenie akwarystyki, choć jest to bardzo
dochodowy dział. Poniekąd jest to wygoda
a po części strach i obawy które, wynikają
z niewiedzy praktycznej czy braku specjalistów mogących poprowadzić taki dział. Nawet
sklepy prowadzące akwarystykę popełniają
błędy które niepotrzebnie wpływają na straty
w rybach.
O czym należy pamiętać i jak jakimi zasadami
należy się kierować w przyjmowaniu do sklepu
tak delikatnego towaru jakim są ryby. Pierwszą
zasadą przejęcia ryb z hurtowni na sklep jest
ocena wzrokowa, to najprostsza czynność
ale pozwala na szybką weryfikację kondycji
ryb. Należy zwrócić uwagę na ich żywotność
oraz czy ich zachowanie nie budzi podejrzeń.
Dobrze wybarwione ryby posiadające pełne
płetwy bez żadnych poważnych uszczerbków
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to gwarancja iż towar jest w jak najlepszym
stanie. Należy także zwrócić uwagę czy ryby
nie maja wklęśniętych brzuchów. Często jest to
spowodowane słabym karmieniem w hodowlach z których ryby takim stanie trafiają do
hurtowni. Ponieważ wiele gatunków ryb jest
sprowadzana z odległych zakątków świata
a hurtownia nie ma wpływy na jakość towaru
takie przypadki niedokarmianych ryb niestety
się zdarzają. Ryby po dotarciu do hurtowni
poddawane są kwarantannie, gdzie podlegają obserwacji oraz prawidłowemu dokarmianiu . Do sprzedaży trafiają w momencie
gdy nabiorą odpowiedniej kondycji.Następny
etap wpuszczania ryb to sprawdzenie i wyrównanie temperatury wody pomiędzy akwarium
a workiem transportowym w którym przyjechały ryby. Może odbyć się to w bardzo prosty
sposób przez ręczne sprawdzenie temperatury.
Aby wyrównać temperatury należy ryby
z workiem włożyć do zbiornika sprzedażowego , na okres ok. 15 min, co pozwoli na
wyrównanie temperatury i dalsze czynności.
Sprawdzenie odczynu wody ( pH 7) i NO2
(zawartość azotanów na poziomie zerowym).
Przy tak ustawionych parametrach nie narazimy się na kolejne straty. Po ustabilizowaniu

ZOOLOGIA

temperatury i parametrów wody przystępujemy do jej mieszania , pamiętając że
wodę do worka którą się dolewa z akwarium musi być cieplejsza od wody znajdującej się w worku, nigdy odwrotnie Do
worka nalewamy ilość wody odpowiadającej 1/3 objętości wody już znajdującej
się w worku. Po kilku sekundach powtarzamy tą samą czynność . Po trzecim
razie dopełnimy worek wodą do pełna
i przeciągu kilku sekund wlewamy całą
zawartość worka do akwarium.
Podstawowymi błędami przy przyjęciu ryb jest natychmiast po dostawie
wlanie ryb do akwarium sklepowego
bez opisanego wcześniej wymieszania
wody i wyrównania temperatury.
Wylanie ryb na siatkę i wrzucenie do
akwarium także nie jest odpowiednią
praktyką.by minimalizować straty należy
systematycznie wymieniać część wody
i płukać gąbki filtrów. Gąbki energicznie
wygniatamy z zanieczyszczeń w wodzie
z akwarium do wiadra. Gąbek nie wolno
prać w pralce czy płukać pod bieżącą
wodą. Nie wolno do ich czyszczenia
używać żadnych środków piorących

ZOOLOGIA

Coraz mniej sklepów decyduje się na
prowadzenie sprzedaży zwierząt a jeszcze
mniej na prowadzenie akwarystyki, choć jest
to bardzo dochodowy dział. Poniekąd jest
to wygoda a po części strach i obawy które,
wynikają z niewiedzy praktycznej czy braku
specjalistów mogących poprowadzić taki
dział. Nawet sklepy prowadzące akwarystykę
popełniają błędy które niepotrzebnie wpływają
na straty w rybach.
czy dezynfekujących które zniszczyły
by pokrywające je bakterie denifitrykujące.W zbiornikach z nowymi gąbkami
konieczne jest zastosowanie bakterii,
które można dostać w sklepach akwarystycznych. Bardzo ważne jest systematyczne czyszczenie gąbek co 2 - 4
dni, w zależności od ilości ryb w akwarium. Wodę w zależności od jej jakości
wymieniamy raz w tygodniu w ilości
80% objętości akwarium, a jeśli ryby

źle to znoszą to mniejsze ilości 2–3 razy
w tygodniu w ilości ok. 1/3 objętości
zbiornika. Zalecamy korzystanie z testów
akwarystycznych ( kropelkowe), pomogą
one ustalić parametry wody, która może
się różnić w zależności od danej miejscowości. Odpowiednio przygotowana
woda pozwoli na odpowiednie przyjęcie
nowych mieszkańców zbiornika a przy
ty zniweluje straty we wpuszczanych
rybach.
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TEMATYKA

KARMY
KTÓRE
OBUDZĄ
LWA

TEMATYKA
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STUDIO PET
BIZNES
– online
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EXPO

P

ET BIZNES, jako oficjalny partner
targów PET FAIR, zabezpiecza
wydarzenie od strony intermedialnej. Na czas trwania imprezy
zostało uruchomione Studio PET
BIZNES, które na bieżąco będzie
informowało wystawców i odwiedzających o wszystkich wydarzeniach, mających miejsce podczas
trwania targów. Studio telewizyjne
zostało usytuowane w przestrzeni
Sklepu Modelowego. W tworzenie
trzydniowej relacji na żywo zostanie
zaangażowanych 20 osób oraz 12
kamer. Obejrzymy m.in. wywiady oraz
spotkania z producentami i dystrybutorami produktów zoologicznych.
Szkolenia z zakresu marketingu
i sprzedaży, warsztaty groomerskie,
pokazy, wykłady oraz prezentacje
produktowe, to 1620 minut materiału video.

EXPO

Zajrzymy również do Strefy Małych
Firm i Strefy Biznesu. Porozmawiamy
z wystawcami o planach i kierunkach
dalszego rozwoju. Na gorąco przedstawimy opinie odwiedzających, dotyczących zarówno prezentowanych
produktów, jak i samej imprezy.
Studio PET BIZNES będzie dostępne
również za pośrednictwem NAVIPET.
To aplikacja mobilna, dająca możliwość uczestnictwa w imprezie, szczególnie tym, którym odległość, termin
lub inne obowiązki nie pozwoliły na
osobisty udział w targach.
Aplikacja Targowa, to kolejna nowość
przygotowana przez PET BIZNES.
Pobierz bezpłatnie na swój telefon
NAVIPET i oglądaj online wydarzenie
targowe, dostępne również na stronie
internetowej PET BIZBES i na kanale
You Tube. Wystarczy, że będziesz
posiadał dostęp do Internetu.
PAŹDZIERNIK 2019 | PET MAGAZYN
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Transmisja
S

tudio telewizyjne na PetFair to możliwość uczestnictwa w imprezie w te dni
targowe w których nie będziesz mógł
być osobiście. To także nowe możliwość
dla producentów i dystrybutorów produktów
zoologicznych na dotarcie do znacznie większej grupy klientów nie tylko biznesowych.
Każdego dnia prezentacje produktowe , akcje
rabatowe, informacje branżowe i spotkania
ze specjalistami. Dowiesz się jak przyciągnąć
klienta do sklepu , jak zwiększyć sprzedaż czy
też jak zmodernizować swój sklep by sprzedawał więcej. Studio telewizyjne dostępne
w aplikacji mobilnej NaviPet.
Częścią studia telewizyjnego będzie modelowy sklep. To nie tylko scenografia. To
przede wszystkim miejsce gdzie zostanie
zaaranżowany sklep zoologiczny, którego
wyposażenie jest nagrodą główną targów
Pet Fair. Meble, wyposażenie, najlepiej rotujące i wysokomarżowe produkty czy rozwiązania pozwalające na ich ciekawą ekspozycję.
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WAŻNE

TV
Czyli wszystko to co powinno znaleźć się
w nowoczesnym i dobrze prosperującym
sklepie zoologicznym.
Pobierz aplikację targową, to narzędzie jakie
jeszcze nie funkcjonowało w branży a które
powinno znaleźć się w telefonie każdego
właściciela sklepu prowadzącego sprzedaż
produktów zoologicznych. Aplikacja pomoże
w poruszaniu się po hali targowej, umówi na
spotkanie w firmie, której produktami jesteś
najbardziej zainteresowany. Pomoże także
w zebraniu punkty w konkursie na wyposażenie sklepu zoologicznego lub podpowie
gdzie znajdziesz najlepsze rabaty. Aplikacja
NAVI PET będzie wsparciem w nawiązaniu
relacji biznesowych także tym osobom, które
z jakiś powodów nie dotrą na targi.

www.petbiznes.pl/navi-pet

WWW.PETBIZNES.PL/NAVI-PET
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Wygraj wyposażenie
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EXPO

do swojego sklepu!
A

ranżację studia targowego
stanowi kompleksowe wyposażenie Modelowego Sklepu
zoologicznego. Funkcjonalność i modułowy charakter prezentowanych mebli sprawdzi się nawet
w przypadku małych powierzchni.
Dobra aranżacja, praktyczne i funkcjonalne wyposażenie sklepu to przyjemność robienia zakupów. Atrakcyjne i przyjazne otoczenie tworzy
klimat takich miejsc, sprawiając, że
chętnie je odwiedzamy.
Odwiedzający studio targowe PET
BIZNES będą mieli okazję do zapoznania się z funkcjonalnością prezentowanych mebli. Ponadto, codziennie
na kanapach studia targowego
zasiądą specjaliści, którzy doradzą
i podpowiedzą jak przyciągnąć klienta
do sklepu, jak zwiększyć sprzedaż

EXPO

oraz jak zmodernizować swój sklep,
aby sprzedawał więcej.
Jeśli zamierzasz zmienić wystrój
swojego sklepu lub dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z rynkiem
zoologicznym, weź udział w konkursie
„WYGRAJ MODELOWY SKLEP”.
Pobierz aplikację NAVIPET, zarejestruj się, zbierz jak największą
liczbę punktów, odwiedzając stoiska
wystawowe, wykaż się odpowiednią
wiedzą, udzielając prawidłowych
odpowiedzi na konkretne pytania
i odbierz nagrodę główną.
Zwycięzca, oprócz kompletu mebli
otrzyma praktyczne wsparcie
w postaci aranżacji pomieszczenia,
jak również kompleksowe szkolenie
z zakresu technik sprzedażowych.
To możesz być właśnie Ty i Twój
nowy sklep!

PAŹDZIERNIK 2019 | PET MAGAZYN
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ZOOLOGIA
WETERYNARIA
GROOMING

Zajmujesz się produkcją, importem i exportem produktów zoologicznych? Potrzebujesz wsparcia
marketingowego. Szukasz informacji dotyczących sposobów i technik budowania rozgłosu. Szukasz
pomysłu na wyposażenie i wystrój swojego sklepu. Zastanawiasz się jak dobrać asortyment
towarowy i jak go eksponować aby został zauważony. Interesują Cię opinie specjalistów odnośnie
nowych produktów, technik sprzedaży, leczenia. Chcesz podnosić Swoje kwalifikacje, poznać
kierunki w których będzie rozwijała się cała branżą. W tym celu został uruchomiony Informator
Branżowy PetBiznes gdzie praktycy i specjaliści z wielu dziedzin odpowiedzą na te i inne pytania.

www.petbiznes.pl
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PET BIZNES

Zintegrowana platforma
marketingowa

PetBiznes.pl

Zintegrowana Platforma Informacyjno - Marketingowa dedykowana jest wszystkim podmiotom
działającym w branży zoologicznej . Jej nieograniczone możliwości pozwalają na kompleksowe
działania marketingowe a także sprzedażowe wszystkim uczestnikom rynku zoologicznego.
Korzystając z oferty PET BIZNES, NAVI PET, PET MAGAZYN oraz ANIMAL PASAGE będziesz
zawsze widoczny nie tylko w przestrzeni internetowej.

PetBiznes.pl

Informator Branżowy#

Navi Pet

Aplikacja Mobilna

PET MAGAZYN

W otoczeniu PET BIZNES działa
również telewizja internetowa PET
BIZNES TV. To kanał edukacyjno
- informacyjny, za którego
pośrednictwem i w atrakcyjny sposób
zapoznasz dystrybutorów, właścicieli
sklepów zoologicznych, salonów
groomerskich oraz lekarzy weterynarii
ze swoim produktem czy usługą.

NAVIPET to aplikacja mobilna
dedykowana w całości użytkownikom
rynku zoologicznego. Narzędzie
to ułatwi szybkie dotarcie z ofertą
produktową nie tylko do właścicieli
sklepów zoologicznych, lecznic
weterynaryjnych czy salonów
groomerskich, ale także do klienta
docelowego. Nieograniczone
możliwości aplikacji, pozwalają
również na obsługę targów, imprez
zoologicznych, wykładów oraz szkoleń
branżowych.

To informator Produktowy poświęcony
produktom, nowościom produktowym
oraz wszelkim promocjom. Adresatami
magazynu są właściciele wszelkich
sklepów prowadzących sprzedaż
artykułów zoologicznych. Łamy
nowego magazynu, w całości
oddajemy do dyspozycji producentów
i dystrybutorów. To kolejne narzędzie
pozwalające dotrzeć ze swoją ofertą do
odbiorców detalicznych i hurtowych.

PET BIZNES

Informator Produktowy
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EGZOTYKA W GABINECIE
PRAKTYKA
Na podstawie decyzji Komisji ds. Dobrowolnego Ustawicznego Kształcenia
Lekarzy Weterynarii, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nasza
konferencja otrzymała – 40 punktów edukacyjnych.

E

gzotyka w Gabinecie Praktyka to przełom w szkoleniach
dla lekarzy weterynarii. Konferencja poświęcona małym
ssakom, ptakom i zwierzętom egzotycznym przenosi
się w nowy wymiar. Oprócz tradycyjnych wykładów
zostaną także przeprowadzone warsztaty LIVE. Wszystkie
zabiegi odbędą się na żywo z przesyłem obrazu i dźwięku z sali
operacyjnej na salę wykładową. Przy wykorzystaniu nowoczesnych kamer oraz rozwiązań technologicznych, uczestnicy
konferencji będą mogli nie tylko obserwować zabieg w dużej
rozdzielczości.

WYKŁADOWCY
Dr n. wet. Tomasz Piasecki
Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu,
w 2000r ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu i rozpoczął
studia doktoranckie w Katedrze Epizootiologii i Administracji
Weterynaryjnej z Kliniką; uzyskał tytuły doktora nauk weterynaryjnych i specjalisty w zakresie chorób zwierząt futerkowych,
nieudomowionych oraz chorób drobiu i ptaków ozdobnych.
Od 2005r pracuje jako adiunkt w Pracowni Chorób Zwierząt
Futerkowych i Egzotycznych w Katedrze Epizootiologii z Kliniką
Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu oraz jako lekarz-specjalista w Przychodni Weterynaryjnej ZWIERZYNIEC. Jest nauczycielem kolejnych pokoleń studentów i lekarzy weterynarii, łącząc szeroką
wiedzę z, równie szeroką, praktyką. Jego pasją są stomatologia,
chirurgia i nowoczesne techniki diagnostyczne oraz hodowla
rozmaitych gatunków gryzoni, ptaków i gadów.
TEMAT WYKŁADÓW:
Zabieg sterylizacji królika. ZABIEG LIVE
Dr n. wet. Norin Chai
Dr Chai ukończył Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort w 1994
roku. Obecnie jest zastępcą dyrektora w Zoo Ménagerie du
Jardin des Plantes, National Museum#of Natural History
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w Paryżu. Ma dwa tytuły naukowe – z medycyny zwierząt
tropikalnych.
Jest także prezesem wydawnictwa weterynaryjnego, prezesem
organizacji pozarządowej i prezesem publicznego oficjalnego
laboratorium diagnostycznego. Dr Chai jest regularnie proszony
o konsultacje w sprawie przypadków chorób dzikich zwierząt
i projektów ochrony na całym świecie. Opublikował wiele artykułów w czasopismach weterynaryjnych, czasopismach krajowych oraz wygłosił setki wykładów na kongresach krajowych
i międzynarodowych.
TEMAT WYKŁADÓW :
Ortopedia u ptaków. ZABIEG LIVE
Najczęstsze choroby + anestezjologia nowych „modnych”
zwierząt egzotycznych – naczelne (marmozety itp.) i surykatki.
Choroby, anestezjologia i chirurgia torbaczy.
Dr n. wet. Angela Lennox
Angela M.Lennox jest absolwentką Purdue University School
of Veterinary Medicine i od 1991 zajmuje się wyłącznie leczeniem zwierząt egzotycznych. Jest właścicielką Avian and Exotic
Animal Clinic w Indianapolis. Posiada certyfikat ABVP z ptaków
i Egzotycznych ssaków towarzyszących oraz ECZM w medycynie małych ssaków. Dr Lennox jest adiunktem na Wydziale
Nauk Klinicznych Purdue University i uczy różnych zagadnień medycyny zwierząt egzotycznych zarówno studentów
weterynarii, jak i techników weterynarii. Dr Lennox jest byłym
prezesem Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Egzotycznych
Ssaków (AEMV), redaktorem książki „Handbook of Rabbit and
Rodent Dentistry” oraz współautorem ”Clinical Radiology of
Exotic Companion Mammals”.
TEMAT WYKŁADÓW:
Zatoki u królików. ZABIEG LIVE
Choroby uszu małych ssaków, ze szczególnym naciskiem na
te wymagające leczenia chirurgicznego + metody leczenia
chirurgicznego.
Anestezja i analgezja małych ssaków krok po kroku.
Geriatria małych ssaków.

WETERYNARIA

40 Punktów Edukacyjnych

EGZOTYKA

W GABINECIE PRAKTYKA
KONFERENCJA WETERYNARYNARYJNA
26-27 październik 2019

www.petbiznes.pl/egzotyka

TEMATYKA
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Akademia Magazynu Akwarium

13-15.09.2019
Targi PET FAIR, ŁÓDŹ
10:00–18:00
Więcej informacji na www.facebook.com/akademiamagazynuakwarium
Organizator:

Partnerzy główni:

POKAZY, PRELEKCJE, WARSZTATY
Sobota, 14 września 2019
11:00 – O
 twarcie III edycji Akademii Magazynu Akwarium
– dr Paweł Czapczyk (Magazyn Akwarium)
11:15–12:00 – Praktyczne wskazówki do aklimatyzacji i kwarantanny ryb
– dr Marta Mierzeńska (Tropheus Tanganika)
12:15–13:30 – Pokaz zakładania akwarium w stylu nature
– Małgorzata Tarczyńska i Dominika Milewska (Podwodne Ogrody),
Michał Adamek (Aqua Show), Sacha Hoyer
13:45–14:30 – Akwarium czy terrarium? Co wybrać?
– Paweł Iglewski (Akademia Naturalnego Wiwarium)
14:45–15:30 – Podstawy zakładania zbiornika dla drzewołazów
– Tomasz Leboch (Natural State)
15:45–16:15 – Idealne zbiorniki dla krabów w naszych mieszkaniach
– Magdalena Szubska (Łódzkie Stowarzyszenie
Akwarystów i Terrarystów)
16:30–17:00 – Hydroponika a akwarystyka
– Sebastian Josiek (Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów)

Niedziela, 15 września 2019
11:00–11:30 – Prezentacja książki „Pielęgnice jezior Tanganika i Malawi”
– Lechosław Łątka, Robert Wisz, Paweł Czapczyk
11:45–12:15 – (Nie)małe stworzenia wielkich lasów tropikalnych – warsztaty dla dzieci
– Paulina Toboła i Piotr Roj (Małe zoo w centrum Poznania)
12:30–13:45 – Biotopy w zlewni Rio Paraguay oraz Rio Guapore/Itenez
wraz z aranżacją zbiornika na żywo
– Kamil Hazy (Biotope Team Poland)
14:00–15:15 – Ogłoszenie wyników i nagrodzenie finalistów dwóch konkursów
akwarystycznych POLISH BIOTOPE CONTEST 2019 i PET FAIR
AQUASCAPING CONTEST 2019
15:30–16:30 – Pokaz zakładania na żywo zbiorników dla pielęgnic z jeziora Tanganika
– Lechosław Łątka (Klub Miłośników Tanganiki)

WYSTAWA AKWARYSTYCZNO-TERRARYSTYCZNA
akwaria słodkowodne, morskie, biotopy, ryby rodzime i inwazyjne, kraby i krewetki z Sulawesi,
tropikalne terraria i paludaria, jaszczurki, skorpiony, kolorowe żaby

Partnerzy wystawy:

AQUA SHOW
SALON AKWARYSTYKI

A K W A R Y S T Y K A
O C Z K O

T E R R A R Y S T Y K A
W O D N E

PA R T N E R Z Y

AQUA
WEEK
Najważniejsze Wydarzenie 2020 r.

P Y TA J PA R T N E R Ó W W Y D A R Z E N I A
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POLSKI
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Piękno akwarystyki dniem i nocą
Wysoka wydajność
przy niskim zużyciu
energii

Łatwy w obsłudze
i konserwacji

Wygodny

SMART

Zintegrowane oświetlenie
dzienne i nocne

Energooszczędny
filtr i grzałka

Innowacyjny

OPEN

Gotowy
do pracy

Smart
open

Praktyczny

Kompletny zestaw

Łatwy w czyszczeniu
i konserwacji

Pasujący do
każdego wnętrza

LED

LEDDY DAY&NIGHT

40

40

60

60

75

75

Wymiar [cm]
Polemność [l]
Oświetlenie LED [W]
Filtr
Grzałka
Indeks

41 x 25 x 25
25
7
ASAP 300
25
122439

41 x 25 x 25
25
7
ASAP 300
25
122442

60 x 30 x 30
54
7
ASAP 300
50
122438

60 x 30 x 30
54
7
ASAP 300
50
122441

75 x 35 x 40
105
14
ASAP 500
100
122440

75 x 35 x 40
105
14
ASAP 500
100
122450

Szukaj w dobrych sklepach zoologicznych
www.aquael.pl

