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NATUR EXPO BRNO 2017 bude startem komunikace
o vodě jako vyčerpatelném přírodním zdroji

Od 11. do 14. května 2017 se bude na brněnském výstavišti konat 
Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO. Cílem prvního 
ročníku je zvýšit povědomí o vodě jako vyčerpatelném a nenahraditelném 
přírodním zdroji a současně předložit řešení včetně možností financování, 
která umožní zemědělcům, obcím i široké veřejnosti s vodou lépe 
hospodařit.

Tato akce se uskuteční společně s Národní výstavou hospodářských zvířat, 
Národní výstavou myslivosti a Mezinárodním veletrhem pro živočišnou 
výrobu ANIMAL TECH. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci 
s partnery a spoluorganizátory - profesními asociacemi, státní správou, 
samosprávou a odborným školstvím.

Hlavním tématem NATUR EXPO 2017
je udržení vody v krajině

Letošní ročník NATUR EXPO BRNO se bude zabývat 
jedním z nejhrozivějších důsledků probíhající klimatické 
změny – suchem a úbytkem vody v krajině.

Toto téma bude prezentováno jednak v centrální 
expozici, která představí důsledky ubývání vody 
v krajině, jednak v doprovodném programu a také na 
expozicích partnerů z řad institucí a vysokých škol.

Návštěvníci NATUR EXPO BRNO
Hlavními cílovými skupinami návštěvníků jsou zemědělci, lesníci, 
obce a sekundárně i široká veřejnost.

Zárukou přítomnosti zemědělců a lesníků jsou souběžně probíhající Národní 
výstava hospodářských zvířat, veletrh ANIMAL TECH a Národní výstava 
myslivosti. Představitelé obcí budou zváni především na konferenci 
11. května, kterou organizuje CZECH GLOBE, kde bude prezentován Generel 
vodního hospodářství ČR a konkrétní adaptační opatření. Široká veřejnost 
pak navštěvuje tyto veletrhy o víkendu, celkově se očekává okolo 30 tisíc 
návštěvníků.

Vystavovatelům s řešeními pro kvalitnější hospodaření s vodou a pro udržení 
vody v krajině tedy připravujeme účinné osvětové zázemí působící na 
návštěvníky. Ti se díky centrální expozici, doprovodnému programu 
a expozicím partnerů seznámí se základními informacemi a budou motivováni 
hledat pro sebe vhodné řešení.

Účast na veletrhu NATUR EXPO BRNO znamená pro vystavovatele nejen 
příležitost oslovit uvedené cílové skupiny, ale i být u rodící se komerčně-
politické události, jejíž význam bude vzhledem k naléhavosti problémů s 
vodou rychle stoupat.

Více informací o účasti na veletrhu
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