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MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ V 
ODVĚTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A CHOVU 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Severní výstaviště Paříž - Villepinte

24. -28. února 2019

Ve dnech 24. - 28. února 2019 se v Paříži uskuteční mezinárodní veletrh zemědělské a lesnické 
techniky a chovatelství SIMA-SIMAGENA. Tento rok veletrh přivítá 1 770 vystavovatelů 
ze 42 zemí, 230 000 odborníků ze 135 zemí, 360 mezinárodních delegací a přes 600 novinářů.

SIMA REAGUJE NA POTŘEBY VŠECH CHOVATELŮ A ZEMĚDĚLCŮ
Sima se stává centrem dění oboru zemědělství v celosvětovém měřítku, na veletrhu se představí 
nejlepší firmy z oblasti produkce a chovu genetického materiálu.

Díky svému nosnému tématu “Inovace pro konkurenceschopné zemědělství” je SIMA více než kdy 
jindy otevřená rozmanitosti novodobého zemědělství. Obsah veletrhu a široká nabídka 
doprovodných akcí se zaměřuje především na pragmatismus a byznys. 

REGISTRACI VSTUPENKY PROVEDETE NA LINKU ZDE

Oficiální stránky veletrhu: ZDE

Pro více informací a vstupenky kontaktujte zastoupení veletrhu pro Českou 
republiku a Slovensko: 

PROMOSALONS Czech Republic 
c/o Active Communication 

info@francouzskeveletrhy.cz
+420 222 518 587

Doprovodný program:

 SIMA African Summit - mezinárodní shromáždění odborníků s možností získat přístup k rychle 
rostoucímu trhu

 SIMA Dealers Day - sdružuje koncesionáře a distributory z celého světa
 Mezinárodní diskuzní kulaté stoly - zabývají se hlavními otázkami oboru zemědělství (propojené 

zemědělství, ekologické zemědělství, agronomie, chov atd.)
 Start-up Villages - představují řešení ve fázi rychle se rozvíjejícího zemědělského sektoru: nové 

technologie, služby a poradenství sociální platformy a další
 SIMAGENA - výstava genetiky evropského skotu 

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD 

Partner francouzských veletrhů, společnost Fractal, 
zajišťuje pro návštěvníky veletrhu rezervaci letenek, 
ubytování a další cestovní servis dle vašeho přání.

https://www.simaonline.com/
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AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD 

MEZINÁRODNÍ  ZEMĚDĚLSKÝ  VELETRH V EVROPĚ - SIMA PAŘÍŽ 2019
Termín konání veletrhu: 24. – 28. února 2019

Veletrh nabídne: 

Traktory a trakční zařízení, součásti, díly a příslušenství, elektronika pro vozidla, obdělávání půdy, setí, sklízení,

PRIMATOUR - Ing. Arnošt Šrámek,  
Malostranská 1202, 725 25 Ostrava 25 
tel./fax: 596 931 480
e-mail: info@primatour.cz
www.primatour.cz

zařízení pro tropické a speciální plodiny, manipulace, přeprava a skladování, ochrana rostlin, zavlažování, 

materiály a zařízení pro dobytek, úprava a zpracování mléka, potřeby pro chovatele a chovatelská družstva, 

zakládání a údržba venkovských a lesních ploch, zařízení pro údržbu zeleně, udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje 

energie, instituce, služby, poradenství a řízení, výpočetní technika a software. 

PROGRAM VAŠÍ CESTY: 

ne 24. 02. 2019   - odpoledne odjezd z Brna s přístupy v Praze a Plzni
po 25. 02. 2019   - celodenní návštěva veletrhu SIMA

- nocleh ve 2-lůžkových pokojích se snídaní
 út 26. 02. 2019 - komplexní prohlídka Paříže s průvodcem, odpoledne individuální program v centru města
- prohlídka večerního města – Montmartre, Pigalle, Sacre Coeur
- nocleh ve 2-lůžkových pokojích se snídaní

st  27. 02. 2019    - celodenní návštěva veletrhu SIMA, program speciálně zaměřený na chovatele
 - dle zájmu možnost individuálního programu v Paříži nebo Versailles

                          - ve večerních hodinách odjezd do ČR
čt  28. 02. 2019 - dopoledne návrat do Brna s výstupy po trase

Dle Vašeho požadavku si můžete doobjednat ubytování v 1-lůžkovém pokoji v hodnotě 1.150,- Kč, obsazení 
dvousedadla v autobuse jednou osobou v ceně  2.000,- Kč. .  

Pro objednatele kolektivů 40 osob garantujeme 2 místa zdarma. Pro skupiny nad 10 osob poskytujeme 

úměrnou slevu.  

Na základě Vašeho zájmu o zájezd si vyžádejte zaslání cestovní smlouvy. Obratem Vám bude vystavena faktura. 

V případě Vašeho zájmu lze rovněž hradit složenkou.  

Bankovní spojení: Česká spořitelna - č. ú.: 1640358339/0800. 

Výlohy spojené s Vaší účastí na veletrhu můžete uplatnit jako odečítatelnou položku od základu daně. 

TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: 09. 02. 2019  
Po tomto termínu se lze přihlašovat až  do vyčerpání kapacity. 
Nenechávejte podání přihlášky na poslední chvíli, protože počet účastnických míst je omezen kapacitou 
autobusu. 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA NÍŽE UVEDENÉM TELEFONNÍM ČÍSLE: 

CENA: 9.450,- Kč
ZAHRNUJE: Dopravu klimatizovaným autobusem, 2x nocleh ve 2-lůžkových pokojích se snídaní v hotelu 
střední kategorie, permanentní vstupenku průvodce, cestovní pojištění, pojištění proti úpadku c. k. 




