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Pre chovateľov máme stále otvorené dvere
Tradičné jesenné dni
otvorených dverí, ktoré
organizuje spoločnosť
VETIS, sú jedinečnou
príležitosťou na to, aby si
chovatelia mohli výhodne so zľavami nakúpiť
všetko, čo pre svoje chovy
potrebujú, aby sa mohli
osobne stretnúť s predajcami, zoznámiť sa,
podiskutovať, ale i získať
prehľad o novinkách, ktoré ešte nepoznajú.

s hospodárskymi zvieratami.
Narábanie so zvieratami totiž musí byť rýchle, pokojné,
nenásilné a vysoko profesionálne. Neprofesionálna práca je nebezpečná. Chovatelia
musia rešpektovať zákonitosti stáda a nedopustiť, aby
došlo k stretu zvierat a ľudí,“
zdôraznil skúsený odborník,
ktorý priamo v chovoch alebo na chovateľských dňoch
sám školí chovateľov, aby
vedeli bezpečne narábať so
zvieratami.
Prezentáciu manipulácie
so zvieratami v moderných
oceľových ohradách technológie Texas pre pastevný
odchov mäsového dobytka,
ale aj pre rôzne druhy hos-

dni otvorených
dverí

KRÁĽOVIČOVE KRAČANY.
Dni otvorených dverí už tradične dvakrát do roka – na
jar a na jeseň počas štyroch
dní organizuje firma VETIS vo svojom centrálnom
sklade a sídle firmy v Kráľovičovych Kračanoch neďaleko Dunajskej Stredy, ale
zároveň aj na pobočkách
v Košiciach, Poprade, Žiline
a vo Zvolene. V tomto roku
sa konali v dňoch od 15. do
18. októbra a záujem chovateľov bol značný, o čom sme
sa mohli už aj osobne presvedčiť.
Ako uviedol MVDr. Dušan
Pukanec, filozofiou spoločnosti, ktorá patrí medzi
významných
dodávateľov
chovateľských a veterinárnych potrieb, je poskytovať
svojim zákazníkom čo najširší sortiment výrobkov
od svetových i domácich

podárskych zvierat, mohli
vidieť napríklad aj návštevníci Agromplexu či Celoslovenských dní poľa v Dvoroch
nad Žitavou, kde odborník
priamo predviedol, aké možnosti mobilná technológia
ustajnenia ponúka, ako sa
s jednotlivými panelmi hradenia i so zvieratami dá jednoducho a pritom veľmi bezpečne manipulovať.
Najbližšia ukážka manipulácie so zvieratami sa
bude konať na 3. chovateľskom dni mäsových plemien
– VÝCHOD, ktorý sa uskutoční 28. októbra v obci Medzianky, okres Vranov nad
Topľou.
PATRÍCIA DOLEŠOVÁ

Dni otvorených dverí už tradične dvakrát do roka – na jar a na jeseň organizuje firma VETIS
vo svojom centrálnom sklade a sídle firmy v Kráľovičovych Kračanoch.

výrobcov. Špecializuje sa na
vybavenie maštalí pre kone,
hovädzí dobytok, ošípané,
ovce a kozy, ako aj na riešenia pastevného odchovu pre
všetky hospodárske zvieratá.
Časť predajného sortimentu
tvoria jazdecké potreby, ale
aj veterinárne nástroje a prístroje. Aktuálne má v ponuke okolo 30 tisíc rôznych
produktov, určených pre
chovateľov veľkých a malých
hospodárskych zvierat, ale aj
spoločenských zvierat.
„Chceli by sme poďakovať
všetkým, ktorí sa zúčastňujú

na našich akciách. Je to pre
nás veľká česť, že môžeme
byť nápomocní pri riešení
požiadaviek tých, ktorí sa
seriózne zaoberajú chovom
zvierat. Na podujatia, ktoré
pre vás chystáme a o ktorých
budeme včas informovať, vás
už teraz srdečne pozývame,“
podotkol MVDr. Dušan Pukanec.
Novinky a aktivity

„Opäť máme v ponuke
ďalšie novinky. Na dňoch
otvorených dverí si každý

mohol nájsť to, čo ho zaujíma a konzultovať s odborníkmi. Nechýbalo ani
premietanie noviniek, aby
zákazníci mohli byť „v obraze“. Naši predajcovia sú „odborne podkutí“, neustále sa
vzdelávajú, sledujú trendy vo
svete a snažia sa fundovane
poradiť každému, kto o naše
služby prejaví zájem,“ konštatoval MVDr. Dušan Pukanec. „Naše aktivity sme rozšírili o rôzne školenia, či už
sa to týka technológií ustajnenia, kŕmenia a výživy, alebo bezpečnej manipulácie
inzercia

Hobby krmivá
LINKA SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV

+420 517 307 777
Pre zlepšenie kvality výrobkov a úrovne služieb poskytovaných v súvislosti
s distribúciou krmív Energys hobby sme pre Vás, našich koncových
zákazníkov, zriadili Linku spokojnosti zákazníkov.
Neváhajte a zavolajte nám vo všedných dňoch medzi 8 – 16 hodinou!!!
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