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PIERWSZA  
STACJONARNA  

IMPREZA 
BRANŻOWA  
W EUROPIE  

W 2022 ROKU

ZAPRASZAMY  
NA TARGI  
VIV EUROPE 2022
WORLD EXPO 
FROM FEED TO FOOD 
WWW.VIVEUROPE.NL

31 maja – 2 czerwca

Utrecht, Holandia
30 minut od Amsterdamu

Zarejestruj się

https://www.viveurope.nl
https://www.databadge.net/vive2022/reg/viv/?card=10001091&lan=PL
https://www.viv.net


25,000
branżowych 

odwiedzających 

GATUNKI
Trzoda
Drób

Ryby/krewetki
Drób – brojlery
Drób – nioski
Bydło/cielęta

SEGMENTY

PROFIL ODWIEDZAJĄCYCH
Wytwórcy pasz; Producenci/dystrybutorzy składników i dodatków 
paszowych; Producenci/dystrybutorzy/dostawcy usług w 
dziedzinie zdrowia zwierząt; Lekarze weterynarii; Specjaliści ds. 
żywienia; Hodowcy; Właściciele i pracownicy gospodarstw rolnych; 
Producenci/dystrybutorzy sprzętu na potrzeby branży produkcji 
zwierzęcej; Zakłady przetwórcze; Sprzedawcy detaliczni żywności; 
Kierownicy/przedstawiciele ds. marketingu i sprzedaży; Importerzy 
i eksporterzy; Naukowcy i konsultanci; Media i stowarzyszenia 
branżowe.

PROFIL WYSTAWCÓW

ZAREJESTRUJ SIĘ

Ekspozycja obejmie podmioty i produkty z całego łańcucha dostaw. Sztandarowa koncepcja VIV Europe  
„Od paszy do żywności” w połączeniu z rozbudowaną siecią kontaktów VICTAM w branży technologii i 
przetwórstwa paszowego tworzą kompletną platformę z korzyścią dla wystawców i odwiedzających.

100
prelegentów

•  Pasze
•  Składniki i dodatki 

paszowe
•  Zdrowie zwierząt
•  Hodowla i wylęg
•  Produkcja rolna

•  Technologia/przetwórstwo żywności
•  Media i doradztwo
•  Logistyka/chłodnictwo
•  Sprzęt i usługi w zakresie badań 

laboratoryjnych
•  Usługi informatyczne i automatyzacja

600
wystawców

WIODĄCE TARGI BRANŻY 
HODOWLI ZWIERZĄT 
Targi VIV Europe powracają w 2022 roku jako jedno z 
najważniejszych wydarzeń w sektorze produkcji zwierzęcej. 
Organizatorzy spodziewają się około 25 000 odwiedzających 
ze 140 krajów i 600 wystawców z całego świata. W tym 
roku w Utrechcie na podmioty zajmujące się produkcją 
wieprzowiny, mięsa drobiowego, jaj, ryb i nabiału czeka 
wiele wydarzeń i atrakcji. Międzynarodowe targi „Od 
paszy do żywności” co 4 lata przyciągają specjalistów 
i propagują najnowsze rozwiązania pojawiające się w 
branży.

https://www.databadge.net/vive2022/reg/viv/?card=10001091&lan=PL


 

Co-located with

NAJWIĘKSZE SPOTKANIE 
BRANŻY PASZOWEJ
VIV Europe 2022 odbędzie się równolegle z targami 
VICTAM International. Jest to niezwykle korzystne 
połączenie z perspektywy podmiotów działających w 
sektorze produkcji pasz, młynów paszowych, obsługi i 
magazynowania pasz, wytwarzania mieszanek,  
składników i dodatków paszowych. Przed rozpoczęciem 
targów, 30 maja, odbędzie się także Feed Congress 
– międzynarodowy zjazd przedstawicieli przemysłu 
paszowego.

DLACZEGO 
WARTO 
ODWIEDZIĆ 
TARGI

PIERWSZA 
STACJONARNA 

IMPREZA BRANŻOWA W 
EUROPIE W 2022 ROKU

Po prawie dwóch latach ograniczeń w 
podróżowaniu zapraszamy na pierwszą 

ogólnoświatową imprezę poświęconą hodowli 
zwierząt, która odbędzie się stacjonarnie z 
udziałem globalnych liderów branży trzody 

chlewnej, akwakultury, produkcji drobiu i jaj, 
przemysłu mięsnego i mleczarskiego. Jest 

to jedyna w swoim rodzaju okazja dla 
wyspecjalizowanych podmiotów, 

aby wrócić do gry.

NUMER JEDEN W 
BRANŻY DROBIARSKIEJ

Od samego początku targi VIV są flagową 
imprezą dla producentów drobiu i jaj. 
Światowe i regionalne stowarzyszenia 
drobiarskie są silnie związane przede 

wszystkim z VIV Europe. VIV worldwide 
współpracuje między innymi z IEC, IPC, 

DPC, WPSA, WVPA i Hub Orange.Pierwsze targi VIV Europe odbyły się w 
Holandii ponad 40 lat temu, pod koniec lat 

80. ubiegłego wieku. Na przestrzeni kolejnych 
dziesięcioleci marka zyskała uznanie szerokiej 

i ściśle wyspecjalizowanej grupy liderów 
branży i operatorów. Ostatnia edycja 

targów została oceniona przez 
zwiedzających na 7,9 pkt. w 

10-punktowej skali.

BE AT THE  
#1 EXHIBITION OF THE 

POULTRY INDUSTRY
The global and regional poultry 

associations are strongly connected with 
the VIV Europe event in particular. VIV 
worldwide is partner of the IEC, IPC, 

DPC, WPSA, WVPA, Hub Orange, 
among others.

KEY 
SHOW PARTNERS

POD HASŁEM „GLOBAL 
EXPERTISE | LOCAL PRACTICE”
W jaki sposób branża może integrować globalną wiedzę ekspercką 
z lokalną praktyką, optymalizując działalność pod kątem wyzwań, 
jakie niesie za sobą przyszłość? System globalny i lokalny są ze sobą 
ściśle powiązane. W razie zakłóceń w jednym z systemów, drugi 
może zapewnić niezbędną stabilność. Aby osiągnąć równowagę, 
należy dążyć do wzrostu konsumpcji lokalnej. To z kolei oznacza 
konieczność skrócenia łańcuchów dostaw. Targi VIV Europe 2022 
będą polem inspiracji, pokazując, w jaki sposób globalna wiedza 
ekspercka może w zrównoważony sposób wzmacniać praktykę 
lokalną.
Wizualizację tej koncepcji będzie można obejrzeć w hali 9 – 
Inspiration Hall – podczas VIV Europe 2022.

GLOBAL EXPERTISE
LOCAL PRACTICE

POLE INSPIRACJI

CZTERDZIEŚCI LAT 
ROZWOJU KONTAKTÓW 

BRANŻOWYCH
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ZAKWATEROWANIE 
Zarówno Utrecht, jak i Amsterdam oferują szeroki wachlarz opcji 
zakwaterowania. Biuro podróży BTC Group – oficjalny partner VIV 
Europe – dokonało starannego wyboru hoteli, aby maksymalnie 
ułatwić proces rezerwacji. Specjalnie dla VIV biuro BTC 
Group wynegocjowało specjalne ceny usług hotelowych dla 
wystawców i gości.

Disinfection columns 
at the venue

All surfaces 
cleaned regularly

Adequate ventilation  
in rooms and halls

Wtorek,  31 maja
Środa,   1 czerwca
Czwartek,  2 czerwca

od 10:00 do 18:00
Jaarbeurs Exhibition Centre, Jaarbeursplein 6
NL-3503 RM Utrecht, Holandia

Visa & Hotel: www.viveurope.nl
E-mail: info@jaarbeurs.nl

GODZINY OTWARCIA EKSPOZYCJI / KONTAKT

MAPA EKSPOZYCJI

SPECJALNA 
APLIKACJA

Zarejestrowanie udziału w targach VIV Europe 
2022 umożliwia bezpłatne korzystanie z 
aplikacji Event App. Jest to cyfrowa platforma  
z zaawansowanym narzędziem dopasowującym, 
które ułatwi wyszukiwanie i nawiązywanie 
kontaktów z preferowanymi wystawcami i 
liderami branży zarówno przed rozpoczęciem, jak 
i w trakcie targów.

https://www.viveurope.nl/2022-edition-polish-summary/#how-to-visit
https://www.viveurope.nl/2022-edition-polish-summary/#how-to-visit
mailto:info%40jaarbeurs.nl?subject=

