
2 000 животни
1 250 изложители
80 000 посетители

ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО 

Клермон-Феран / ФРАНЦИЯ

2-3-4
ОКТОМВРИ

2013 r.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ФЕРМИ!
Запознайте се с породите говеда и овце от нашия регион и с агро-
промишлените предприятия (кланици, осеменителни станции, мандри, 
пунктове за износ на говеда…).
Безплатни посещения с осигурено присъствие на технически експерти и 
преводачи. Програма и записване онлайн на www.sommet-elevage.fr

Разположено в сърцето на Централния френски масив, в най-големия регион на 
месодайното говедовъдство в Европа, Изложението по животновъдство SOMMET 
DE L’ELEVAGE в Клермон-Феран (Франция) се нарежда между най-значимите 
международни професионални специализирани животновъдни изложения (млечно и 
месно говедовъдство, овцевъдство, коневъдство…): 
- 2 000 животни, участници в конкурса (1 300 говеда – 400 овце – 300 коне)
- 22 породи говеда (за мляко и за месо), 26 породи овце, 21 породи коне…
- най-значимото европейско събитие в областта на месодайното говедовъдство

ТОП ПОСТИЖЕНИЯТА НА ФРЕНСКАТА ГЕНЕТИКА 
В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО!

Най-широко представени са следните сектори:
Генетичен материал, храни за животни, хигиена и здравеопазване на животните, доилна 
техника и оборудване за млекопроизводство, услуги и оборудване за животновъдството, 
сгради, възобновяеми енергийни източници, селскостопанска техника…
- 170 000 m² изложбена площ
- 80 000 посетители (от които 3 000 международни от 71 страни)
- 1 250 изложители (от които 370 чуждестранни от 30 държави)

ПЪЛНА ГАМА ПРОДУКТИ ЗА ВСИЧКИ 
СФЕРИ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

СЪБИТИЯ 2013
- 3-ти срещи за животновъдство Франция / Средиземноморски страни, които предвиждат 
в програмата:
   o Вторник 01/10: посещения на животновъдни ферми и на център за износ  на говеда
   o Сряда 02/10: конференция за ползите от кръстосването за производството на 
    говеждо месо
- Национален конкурс на породата Салерс (400 животни)
- Национален конкурс на породата Монбелиард (250 животни)
- МЕЖДУНАРОДНА ВЕЧЕР НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО: представяне на  
  френските породи говеда и овце пред чуждестранните посетители 
  (2 октомври, сряда, 18,30 ч. Палата 3)

Персонално посрещане, посещение на изложението с придружител, 
организиране на бизнес срещи…
Международният клуб е на Ваше разположение, за да Ви съдейства да 
развиете успешно Вашите контакти по време на изложението.
Не пропускайте да се отбиете! Посетителите или изложителите, които желаят 
да се срещнат с Вас могат да Ви оставят съобщение.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ КЛУБ



ПРОГРАМА 2013

2 ОКТОМВРИ, СРЯДА

- Национален конкурс на порода Салерс
- Конкурс на порода Шароле 
- Конкурс на порода Лимузин

- Конкурс на порода Тарантез
- Конкурс на порода Симентал 
- Конкурс на порода Холщайн

- Конкурс за овце Мутон Шароле
- Конкурс за овце Ил дьо Франс

- Конкурс за впрегатни коне Контоаз

18,30 ч., Палата 3 - Международна вечер на 
животновъдството: представяне на френските породи 
говеда и овце пред чуждестранните делегации

- Национален конкурс на порода Салерс
- Конкурс на порода Обрак
- Конкурс на порода Гасконско говедо

- Конкурс на порода Абонданс
- Национален конкурс на порода 
   Монбелиард

- Конкурс за овце от порода Тексел
- Конкурс за овце от порода Бизе

- Конкурс за впрегатни коне от породи 
   Першерон и Ардене

3 ОКТОМВРИ, ЧЕТВЪРТЪК
- Национален конкурс на порода Салерс
- Конкурс на порода Партенез
- Конкурс на порода Блонд д’Акитен

- Конкурс за говеда от Кафявата порода 
- Конкурс за говеда от Нормандската порода
- Представяне на порода Джерсей

- Конкурс за овце Шармоаз
- Дефиле на лауреатите от конкурсите

- Конкурс за впрегатни коне от порода Бретон

- Национален конкурс на порода Салерс
- Конкурс на порода Партенез
- Конкурс на порода Блонд д’Акитен

- Конкурс за говеда от Кафявата порода 
- Конкурс за говеда от Нормандската порода
- Представяне на порода Джерсей

- Конкурс за овце Шармоаз
- Дефиле на лауреатите от конкурсите

- Конкурс за впрегатни коне от порода Бретон

4 ОКТОМВРИ, ПЕТЪК

ЕВРОПЕЙСКАТА СРЕЩА НА 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

www.sommet-elevage.fr
www.facebook.com/sommet.elevage

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ТРАНСПОРТ
Възможни намаления на Вашите самолетни билети от AIR France и ЖП 
билети от SNCF Безплатни трансфери между ЖП гарата SNCF, центъра на 
града и изложбения парк (вход 1). 
Допълнителна информация на www.sommet-elevage.fr 

НАСТАНЯВАНЕ
Резервирайте Вашия хотел онлайн на www.sommet-elevage.fr 
или се свържете с:
- Агенция по туризма
тел.:  +33 (0) 4 73 98 65 00 - congres-tourisme@clermont-fd.com
- Оверн туризъм
тел.: +33 (0) 4 73 90 00 15 - info@auvergnetourisme-resa.com

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Изложение по животновъдство SOMMET DE L’ELEVAGE
Клермон-Феран, Франция
Изложбен парк «Grande Halle d’Auvergne», Автомагистрала А75, изход №3

РАБОТНО ВРЕМЕ : 08,30-19,00 ч.

БЕЗПЛАТЕН ВХОД за международните посетители и VIP 
посрещане в Международния клуб
Регистрирайте се предварително на www.sommet-elevage.fr

Париж

Лион

Клермон-
Ферран

SOMMET DE L’ÉLEVAGE - Tel. +33 (0) 4 73 28 95 13 - info@sommet-elevage.fr

Възползвайте се от Вашия престой, за да разгледате 
туристическите забележителности на нашия регион

МЕЖДУНАРОДНИ ПОСЕТИТЕЛИ
Резервирайте Вашата безплатна входна карта за изложението
и се запишете за посещенията на ферми директно онлайн: www.sommet-elevage.fr

В България:  
Икономическа мисия ЮБИФРАНС при 
посолството на Франция
Мая Кирова, Търговски аташе
Тел.: 02 437 30 33
E-mail : maya.kirova@ubifrance.fr 
www.ubifrance.com/bg

Контакти

Във Франция: 
Изложение по животновъдство 
SOMMET DE L’ELEVAGE 
Г-н Беноа Делалоа, Директор Международно 
развитие
Клермон-Феран – Франция
Тел: +33 (0)4 73 28 95 13
Факс: +33 (0)4 73 28 95 15
Е-mail : bdelaloy@sommet-elevage.fr

Контакти
В България:  

Институт по земеделие Стара Загора
Ст.н.с. 1 ст. Д.р Стайка Лалева, Директор
Тел. 042 606 991
Мобилен: 0887 92 93 55
E-mail : stalajj@abv.bg 

Икономическа мисия ЮБИФРАНС при посолството на Франция
Мая Кирова, Търговски аташе
Тел.: 02 437 30 33
E-mail : maya.kirova@ubifrance.fr 
 www.ubifrance.com/bg     

Във Франция:

Френско-Българска Селскостопанска Асоциация
17, rue Tony Garnier
92100 Boulogne-Billancourt
Tel. : 0033 1 41 10 81 86
E-mail : mila.mila@wanadoo.fr
htt p://www.asso-bb.net/agri-BG-FR/


