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 AGUS

	 Firma	AGUS	została	stworzona	z	miłości	do	psiaków.	U	nas	znajdziesz	ubranka	szyte	z	pasją	i	

dbałością	o	każdy	detal.	Szyjemy	również	na	indywidualne	zamówienie	sukieneczki,	bluzy,	kurtki	i	wie-

le	innych	rzeczy	dla	zwierzaków.	Posiadamy	szereg	fajnych	artykułów	takich	jak	łóżeczka,	legowiska,	

kangurki,	kocyki.	Szyjemy	baldachimy,	poduszki	i	osłonki	do	klatek	kenelowych.	Mamy	przezabawne	

tabliczki,	dzięki	którym	można	zaznaczyć	drzwi	domku	lub	mieszkania	i	pokazać	światu,	że	mieszka	w	

nim	pies	Zapraszamy	serdecznie	na	naszą	stronę:	www.facebook.com/zwierzaki.agus

 BRIT

	 Zdajemy	sobie	sprawę,	że	każdy	pies,	kot	oraz	małe	zwierzę	ma	inne	potrzeby,	dlatego	karmy	

Brit	dostosowaliśmy	adekwatnie	do	wielkości	oraz	wieku	zwierzaka.	Dzięki	temu	jesteśmy	w	stanie	

zapewnić	każdemu	pupilowi	odpowiednią	ilość	składników	odżywczych	i	zaspokoić	jego	apetyt	każ-

dego	dnia.	Naszą	misją	 jest	zaspokajanie	potrzeb	żywieniowych	czworonogów	z	 ich	najróżniejszymi	

codziennymi	potrzebami	i	wymogami.	Stawiamy	na	sprawdzone	produkty	i	receptury,	stworzone	z	mi-

łości	do	zwierząt	i	w	oparciu	o	fachową	wiedzę.	W	codziennej	pracy	kierujemy	się	czterema	zasadami	:	

na	pierwszym	miejscu	stawiamy	na	zdrowie	i	dobro	zwierząt;	prowadzeniu	badan	i	eksperymentów	na	

zwierzętach	mówimy	stanowcze	NIE;	jesteśmy	przeciwni	okrucieństwu	i	wszelkim	przejawom	agresji	

wobec	zwierząt;	akceptujemy	wyłącznie	składniki,	które	są	bezpieczne	dla	zdrowia	naszych	czworo-

nogów.	

	 Profilaktyka	przez	żywienie	-	to	główna	zasada,	którą	spełniają	starannie	skomponowane	kar-

my	Brit	Care.	Wiemy,	że	zwierzęta	domowe	są	w	równym	stopniu	jak	my	sami	narażone	na	stres	i	po-

ważne	choroby,	dlatego	z	miłości	do	nich	opracowaliśmy	unikalną	recepturę,	opartą	na	wyselekcjono-

wanych	składnikach.	Wierzymy,	że	odpowiednia	dieta	ma	ogromne	znaczenie	dla	zdrowia	i	kondycji	

naszych	czworonożnych	przyjaciół.	Stąd	w	karmach	Brit	znajdziecie	tylko	to,	co	najlepsze:	wysokiej	

jakości	mięso,	ryby,	warzywa	i	owoce,	zioła	oraz	składniki	funkcjonalne.	

	 Podczas	„Dnia	Psa”	na	naszym	stoisku	będzie	można	skorzystać	z	profesjonalnych	porad	ży-

wieniowych	oraz	weterynaryjnych,	prowadzonych	przez	lekarza	weterynarii	Pawła	Kucharskiego.	

	 Ponad	to	planujemy	degustacje	naszych	nowych	produktów	z	linii	Brit	fresh,	a	na	czworonogi	i	

ich	właścicieli	będą	czekały	upominki.	

      CANAC – CENTRUM EDUKACJI KYNOLOGICZNEJ

	 Na	stoisku	gdańskiego	centrum	edukacji	kynologicznej	pani	Katarzyna	Sterne-Nałęcz	będzie	

świadczyć	usługi	behawioralno-szkoleniowe.

          



            FARMINA

	 Farmina	to	natura	i	nauka,	naszą	misją	jest	tworzenie	najlepszych,	naturalnych	systemów	ży-

wieniowych	opartych	na	badaniach	naukowych.	W	naszej	ofercie	są	dostępne	karmy	suche	i	mokre	dla	

psów	i	kotów.	Wybieramy	tylko	składniki	o	najwyższej	jakości,	które	przyrządzamy	w	zdrowy	sposób	

zgodnie	z	dokładnymi	wytycznymi	specjalistów,	od	lat	zajmujących	się	żywieniem	zwierząt	domowych.	

Nasza	firma	oferuje	także	darmowe	konsultacje	żywieniowe	swoim	klientom	oraz	spersonalizowane	

plany	żywieniowe:	https://bit.ly/2wxdMko

Zachęcamy	do	zapoznania	się	z	naszą	ofertą	na	stronie	internetowej:		https://www.farmina.com/pl/	

	 Zapraszamy	na	stoisko	Farminy	na	którym	nasz	Konsultant	Żywieniowy	chętnie	udzieli	odpo-

wiedzi	na	pytania	dotyczące	żywienia	zwierząt,	przekaże	darmową	próbkę	karmy	dla	pupila	oraz	stwo-

rzy	spersonalizowany	plan	żywieniowy	upoważniający	do	zakupu	karmy	w	promocyjnej	cenie,	dzięki	

któremu	poznacie	odpowiednie	dawkowanie	karmy.

             FITMIN

	 Fitmin	to	wyjątkowe	pożywienie	dla	psów	i	kotów.	W	ofercie	znajdziecie	naturalne,	starannie	

przygotowywane	karmy	 i	 przysmaki,	 które	powstają	w	oparciu	o	praktyczną	wiedzę	 specjalistów	z	

dziedziny	żywienia	zwierząt.	Głównym	składnikiem	karm	Fitmin	jest	świeże	mięso,	połączone	ze	zdro-

wymi,	naturalnymi	dodatkami.	Dowiedz	się	więcej	o	prawidłowym	żywieniu	swojego	psa,	porozmawiaj	

ze	specjalistą,	który	doradzi	Ci,	jakiej	diety	potrzebuje	Twój	pupil.	

Na	stoisku	Fitmin	czeka	na	Was	darmowa	degustacja	karmy,	porady	żywieniowe	oraz	wyjątkowe	pro-

mocje!

              FRENCZI

	 Frenczi	to	wysokiej	jakości,	modne	i	wygodne	ubrania	dla	psów.	Tym	co	wyróżnia	nas	spośród	

innych	firm	 jest	szycie	wszystkich	naszych	ubrań	na	miarę,	dzięki	 temu	zamawiając	w	naszym	skle-

pie	klient	ma	pewność,	że	ubranie	będzie	idealnie	pasowało	na	jego	pupila.	Posiadamy	bardzo	szeroką	

ofertę	wzorów,	tu	każdy	znajdzie	coś	dla	swego	psa.	Wszystko	to	gwarantuje,	że	wasz	czworonożny	

przyjaciel	będzie	czuł	się	wyjątkowo	spacerując	w	naszych	ubraniach.

	 Frenczi	powstało	z	miłości	do	buldogów	 francuskich,	konkretnie	 jednego	buldoga	o	 imieniu	

Maniek.	Maniek	jak	przystało	na	prawdziwego	francuza	chciał	zadawać	szyku	na	ulicy,	jednakże	ubra-

nia	dostępne	na	polskim	rynku	mu	na	to	nie	pozwalały.	Zakupienie	ubrania	pasującego	na	szeroki	kark	

i	klatkę	piersiową	przy	wzroście	jaki	posiada	buldog	było	praktycznie	niemożliwe.

	 I	tak	z	miłości	do	Mańka	i	maszyny	do	szycia	powstało	Frenczi.	Frenczi	nie	faworyzuje	jedynie	

buldogów,	pozwala	na	to,	aby	każdy	pies	znalazł	u	nas	coś	dla	siebie.	Posiadamy	ubrania	dla	prawdzi-

wych	elegantów	jak	również	i	zwariowanych	czworonogów	wszelkich	ras.	

Zapraszamy	na	nasze	stoisko	podczas	Dnia	Psa	w	ERGO	ARENIE.

 

     GDAŃSKA SEKCJA PSÓW RATOWNICZYCH

	 Gdańska	Sekcja	Psów	Ratowniczych	powstała	w	2011	roku,	w	chwili	pojawienia	się	pierwsze-

go	psiaka	o	imieniu	i	przydomku	hodowlanym	Bart	z	Aresibo.	Dziś	Gdańska	Sekcja	Psów	Ratowniczych	

rozwinęła	się	 i	 liczy	14	psiaków	na	różnym	poziomie	wyszkolenia.	Możemy	pochwalić	 się	czterema	



psami	z	państwowymi	uprawnieniami	ratownika	wodnego.	Gdańska	Sekcja	Psów	Ratowniczych	funk-

cjonuje	w	ramach	Gdańskiego	Ratownictwa	Wodnego.	Psy	są	szkolone,	aby	mogły	wspomagać	ratow-

ników	wodnych	w	ich	codziennej	pracy	na	kąpieliskach,	niosąc	pomoc	poszkodowanym	w	wodzie.	Jako	

Gdańska	Sekcja	Psów	Ratowniczych,	prowadzimy	zajęcia	Profilaktyki	Bezpiecznej	Kąpieli	w	szkołach	i	

przedszkolach	na	terenie	Gdańska.	Dodatkowo	zapraszamy	na	weekendowe	treningi	z	psiakami	w	ra-

mach	projektu	"Przyjdź	z	psem	na	plażę".

	 Na	stoisku	Gdańskiej	Sekcji	Psów	Ratowniczych	będzie	można	zapisać	się	na	treningi	prowadzo-

ne	podczas	"Dnia	Psa",	spróbować	lub	nauczyć	chodzenia	psa	po	kładkach	skośnych	i	kładce	ruchomej	

pod	okiem	doświadczonych	przewodników	psów.	Dodatkowo	będzie	możliwość	adaptacji	psa	do	deski	

SUP	i	uzyskać	doradztwo	w	zakresie	szkolenia	psa.

          HAPPY WAY

	 Happy	Way	to	produkty	i	akcesoria	przeznaczone	do	aktywnego	spędzania	czasu	z	pupilem.	To	

komfortowe,	bezpieczne	i	stabilne	maty	transportowe	do	samochodu	dla	psów	w	różnych	opcjach	-	na	

przednie	siedzenia,	tylne	siedzenia,	do	bagażnika.	W	ofercie	mamy	również		tkaninowe	transportery	sa-

mochodowe	i	rowerowe.	To	również	pasy	bezpieczeństwa	dla	psów	do	samochodu,	saszetki	na	smako-

łyki,	bandanki	dla	psów	i	kotów,	mobilne	legowiska	dla	psów	i	kotów,	worki	plecaki,	nerki	na	pas.	W	Hap-

py	Way	znajdziecie	rozwiązania	przydatne	podczas	podróży,	spaceru,	treningu	z	psem.	Szyjemy	krótkie	

serie	produktowe	oraz	produkty	na	indywidualne,	nietypowe	zamówienia.	Bierzemy	udział	w	kampanii	

#tworzeniekradne.	Więcej	produktów	na	www.happyway.com.pl

 PSIOK

	 Szkoła	PSIOK	Gdynia	-	szkolenie	psów.	11	lat	doświadczenia	w	pracy	z	psami.	

Prowadzimy	szkolenia	z	zakresu	psiego	przedszkola,	posłuszeństwa	podstawowego,	zaawansowanego,	

Rally-	O,	tropienia,	sztuczek,	zajęć	w	mieście,	luźnej	smyczy,	przywoływania.	Dbając	o	wysokie	standar-

dy	szkoleń,	co	roku	podwyższamy	swoje	kwalifikacje	uczestnicząc	w	sympozjach,	seminariach,	warszta-

tach	i	zawodach.		

	 Zajęcia	prowadzi	Olga	Nylec,	sędzia	oraz	zawodniczka	Rally-O.	Szkoli	przyszłych	psich	trenerów	

oraz	prowadzi	w	całej	Polsce	warsztaty	Rally-O.	Autorka	licznych	publikacji	kynologicznych.

Zajęcia	prowadzone	są	na	ogrodzonym	placu	w	Gdyni	Wielkim	Kacku.	

Serdecznie	zapraszamy	do	kontaktu.		www.psiok.com.pl

              REDOG

	 REDOG	to	piękna	biżuteria	dla	miłośników	psów,	kotów	oraz	innych	zwierzątek.

W	kolekcji	znajdziecie	piękne,	ręcznie	robione	bransoletki	z	wizerunkami	psów,	kotów,	zajączków,	koni	

czy	owieczek.	Dostępne	są	różne	rasy	psów:	buldożki,	boksery,	maltańczyki,	spaniele,	labradory,	golde-

ny,	owczarki,	bordery,	teriery,	beagle,	husky,	pinczery,	pudle,	bulteriery,	amstafy,	jamniki,	collie,	chichu-

achua.	Ciągle	wprowadzamy	nowe	wzory.	

	 Zachęcamy	 do	 odwiedzenia	 naszego	 Fun	 Pages	 na	 FB,	 gdzie	 znajdziecie	wszystkie	 dostępne	

wzory	oraz	na	naszą	stronę	www.redog.pl

Do	zobaczenia	na	naszym	stoisku!



    SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „PROMYK” 

	 Gdańskie	schronisko	dla	zwierząt	PROMYK	przy	ul.	Przyrodników	działa	 już	od	ponad	dzie-

sięciu	lat.	Placówka	zastąpiła	wcześniejsze	schronisko	na	Oruni.	Dekada	działalności	przyniosła	wiele	

zmian,	których	głównym	celem	była	pomoc	zwierzakom	i	znalezienie	im	nowych	domów.	Ale	działal-

ność	schroniska	to	również	elektroniczne	znakowanie	 i	sterylizacja	czworonogów,	opieka	nad	kota-

mi	wolno	bytującymi	i	edukacja	młodszych	i	starszych	gdańszczan	w	zakresie	prawidłowej	opieki	nad	

zwierzętami.	

	 Stoisko	„Promyka”	będzie	posiadało	charakter	informacyjno–	edukacyjny.	Odbędą	się	tu	m.in.	

warsztaty	"zabawka	dla	pupila",	oraz	"zrób	własny	znaczek",	goście	będą	mogli	zrobić	sobie	zdjęcie	ze	

swoim	pupilem,	a	dla	dzieci	przewidziane	są	gry	i	zabawy.	Ponadto,	na	przygotowanym	kiermaszu	bę-

dzie	można	nabyć	przysmaki	dla	zwierząt,		podziwiać	wystawę	fotograficzną	zwierząt	ze	Schroniska,	

które	zostaną	podczas	„Dnia	Psa”	przekazane	na	licytację.	Wszelki	dochód	uzyskany	z	tego	tytułu	zo-

stanie	przekazany	na	potrzeby	Schroniska.	

	 Dla	właścicieli	psów	zamieszkałych	na	terenie	Gdańska	(a	tym	samym	posiadających	gdański	

adres	zameldowania),	będzie	możliwość	zachipowania	psa	na	odrębnym	stanowisku,	pod	nadzorem	

lekarza	weterynarii.	

       SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „SOPOTKOWO”

	 Kiedyś	Schronisko	położone	było	pod	lasem,	niedaleko	Opery	Leśnej,		powstało	na	przełomie	

lat	1959/1960	ze	społecznych	zbiórek	pieniędzy	Mieszkańców	Sopotu.

Od	jego	założenia	prowadzone	jest	przez	Towarzystwo	Opieki	nad	Zwierzętami	w	Polsce,	poczynając	

od	roku	1963	na	warunkach	umowy	z	Miastem	Sopot.	Schronisko	utrzymuje	się	z	dotacji	celowej	Mia-

sta	oraz	ze	środków	własnych,	głównie	darowizn	i	zbiórek	publicznych,	prowadzonych	przez	naszych	

wolontariuszy	oraz	przyjaciół	Schroniska.

	 W	dniu	15	sierpnia	2018	Schronisko	otrzymało	nazwę	“Sopotkowo”	i	obecnie	mieści	się	w	no-

wej	lokalizacji	na	ulicy	Jacka	Malczewskiego	38	w	Sopocie,	w	pięknych	okolicznych	lasach.	W	naszym	

Schronisku	przebywa	kilkadziesiąt	psów	i	kotów.	Liczba	ta	ulega	zmianie	wraz	z	adopcjami,	interwen-

cjami,	przyprowadzonymi	lub	oddanymi	zwierzakami	do	Schroniska	“Sopotkowo”.

	 Są	to	psy	i	koty,	nieraz	ptaki.	Wszystkie	straciły	swój	dom	lub	miejsce	bezpiecznego	bytowania	

w	Mieście	Sopot.	Tęsknią	i	czekają	na	swoich	właścicieli	lub	nowych	dobrych,	odpowiedzialnych	opie-

kunów.	W	międzyczasie	zapewniamy	im	opiekę,	pomoc	weterynaryjną	oraz	dach	nad	głową.

	 Przyjdź	poznać	naszych	podopiecznych,	nie	kupuj	–	adoptuj!

Na	stoisku	„Sopotkowa”	będzie	funkcjonował	kiermasz	produktów	wykonanych	własnoręcznie	przez	

wolontariuszy	Schroniska,	a	na	odwiedzających	stoisko	będzie	czekał	słodki	poczęstunek.	

   TRÓJMIEJSKIE WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE WRAZ Z 

   TRÓJMIEJSKIM WETERYNARYJNYM BANKIEM KRWI

	 Trójmiejskie	Weterynaryjne	 Laboratorium	Diagnostyczne	 jest	 prywatnym	 zakładem	 leczni-

czym	dla	zwierząt,	wpisanym	do	rejestru	weterynaryjnych	zakładów	leczniczych,	prowadzonego	przez	

Radę	Kaszubsko-Pomorskiej	Izby	Lekarsko-Weterynaryjnej	w	Gdańsku.	Laboratorium	wykonuje	ba-

dania	dla	klinik,	gabinetów	lekarskich	oraz	pacjentów	ambulatoryjnych,	zapewniając	pełną	gamę	pod-

stawowych	i	specjalistycznych	badań	laboratoryjnych	z	zakresu	hematologii,	biochemii	klinicznej,	im-

munochemii,	analityki	ogólnej,	parazytologii	oraz	mikrobiologii.



	 Bank	Krwi	wraz	z	pracownią	serologii	transfuzjologicznej	jest	integralną	częścią	struktury	Trój-

miejskiego	Weterynaryjnego	Laboratorium	Diagnostycznego.		Zadaniem	Banku	jest	gromadzenie	zaso-

bów	krwi	oraz	jej	preparatów,	zapewniając	ich	dostępność	dla	Pacjentów	i	Lekarzy	Weterynarii.	Hono-

rowi	Dawcy	Krwi	objęci	są	całoroczną	opieką	medyczną	-	otrzymują	darmowe	szczepienia	na	czynniki	

zakaźne,	pakiety	badań	laboratoryjnych,	pełne	badanie	kliniczne	wykonane	przez	Lekarza	Weterynarii	

przed	donacją	oraz	karmę	po	donacji	krwi.

Jakie	grupy	krwi	mają	psy	i	koty?	Czy	Twój	pupil	może	zostać	dawcą	krwi?	Kiedy	potrzebne	są	transfu-

zje?	Na	te	i	wiele	innych	pytań	odpowiedzą	specjaliści	na	naszym	stoisku.	

Serdecznie	zapraszamy!

        TRÓJMIEJSKIE WETERYNARYJNE CENTRUM REHABILITACJI

	 Trójmiejskie	Weterynaryjne	Centrum	Rehabilitacji	powstało	z	miłości	do	zwierząt	i	rehabilitacji.	

Dzięki	najwyższej	jakości	sprzętom,	obszernej	wiedzy	i	umiejętnościom	zoofizjoterapeutów,	codziennie	

staramy	się	przywrócić	do	pełnej	sprawności	zwierzęta	z	problemami	ortopedycznymi,	neurologicznymi	

lub	po	przebytych	urazach.	Nasz	gabinet	wyposażony	jest	w	bieżnię	wodną	i	sprzęt	do	zabiegów	fizykal-

nych	takich	jak	laseroterapia	wysokoenergetyczna,	magnetoterapia	czy	fala	uderzeniowa.	

Serdecznie	zapraszamy	na	stoisko,	gdzie	będzie	można	zasięgnąć	porady	zoofizjoterapeuty	Aleksandry	

Pettke,	zobaczyć	jak	w	praktyce	wyglądają	ćwiczenia	rehabilitacyjne	i	zrelaksować	się	podczas	masażu	

psa.	Gwarantujemy,	że	Wasi	pupile	będą	zadowoleni!

Więcej	informacji	na	stronach:
http://tkw24.pl/rehabilitacja_zwierzat/

https://www.facebook.com/trojmiejskieWCR/

    

    TRÓJMIEJSKA KLINIKA WETERYNARYJNA – PUNKT DIABETOLOGII

	 Na	stoisku	TKW	lek	wet	Natalia	Michna-Masłowska	udzieli	Państwu	fachowych	informacji	na	

temat:

-	sposobu	żywienia	psów,	

-	przyczyn,	profilaktyki,	konsekwencji	otyłości,

-	podstaw	odchudzania	zwierząt,	

-	sposobów	leczenia	otyłości,

-	porady	w	wyborze	indywidualnej	karmy,	

-	porady	w	stosowaniu	suplementów	i	przekąsek,	

-	porady	dotyczące		żywienia	szczeniąt,	psów	rosnących,	dorosłych	oraz	geriatrycznych.	

	 Natalia	Michna-	Masłowska-	 lekarz	weterynarii,	 absolwentka	Uniwersytetu	Warmińsko-	Ma-

zurskiego	w	Olsztynie.	Dyplom	oraz	prawo	wykonywania	zawodu	otrzymała	w	2017	r.	Staż	kliniczny	

odbyła	w	Przychodni	Weterynaryjnej	w	Gdańsku.	Z	Trójmiejską	Kliniką	związana	jest	od	września	2017	

r.		Swoją	wiedzę	i	umiejętności	poszerzała	już	w	trakcie	studiów	podczas	wolontariatów	w	gabinetach	

weterynaryjnych	i	schronisku	dla	zwierząt.	W	TKW24	zajmuję	się	profilaktyką,	interną,	dietetyką	oraz	

opieką	pacjentów	w	szpitalu.	



            VITAKRAFT

	 Z	miłości	do	zwierząt.	Jesteśmy	producentem	karmy	oraz	przysmaków	dla	psów,	kotów,	gryzo-

ni	i	ptaków.	Naszym	priorytetem	jest	rozwój	i	produkcja	innowacyjnych	produktów	najwyższej	jakości.	

W	ten	sposób	zapewniamy,	by	zwierzęta	domowe	otrzymały	idealnie	dostosowane	do	ich	potrzeb	po-

żywienie	–	dokładnie	tak	jak	w	środowisku	naturalnym!	Podczas	swojej	pracy	pozwalamy	aby	prowa-

dziła	nas	przyroda.

-	 sposób	odżywiania	oparty	jest	na	naturze	i	przystosowany	dla	każdego	gatunku

-	 najnowocześniejszy	dział	badań	i	rozwoju

-	 starannie	dobrane	procesy	produkcyjne

-	 systematyczne	zarządzanie	jakością

-	 sprawdzone	receptury

-	 witaminy:	Idealnie	dobrana	zawartość	witamin	zapobiega	ich	niedoborom	i	sprzyja	dobremu	

samopoczuciu	zwierząt.

Oferujemy	produkty:

o	 bez	dodatku	cukru

o	 bez	dodatku	sztucznych	aromatów

o	 bez	dodatku	barwników	i		konserwantów

Nasze	najlepiej	znane	marki	wśród	właścicieli	psów	i	kotów	to:	Beef	Stick	i		Cat	stick.

	 Podczas	„Dnia	Psa”	będziemy	prezentować	nasze	topowe	przysmaki	dla	psów	jak	również	no-

wości,	które	niedawno	pojawiły	się	na	rynku

i	już	podbiły	setki	psich	serc.	Z	naszego	stoiska	nikt	nie	odejdzie	z	pustymi	rękami,	dla	każdego	odwie-

dzającego	przygotowaliśmy	prezenty.

         WALK THE DOG Trójmiasto

	 Jesteśmy	miłośniczkami	zwierząt,	które	oferują	troskliwą	opiekę	nad	psami	na	terenie	Trój-

miasta	-	na	Twoich	zasadach,	bezpiecznie	dla	Twojego	przyjaciela.	W	naszej	ofercie	znajduje	się	całe	

spektrum	pomocy	w	opiece	nad	pupilem	-	od	pojedynczych	spacerów	(na	przykład	gdy	jesteś	w	pracy),	

aż	po	kompleksową	opiekę	na	czas	wyjazdu	-	w	Waszym	domu.	

Walk	The	Dog	Trójmiasto	oferuje:	

-	 Wyprowadzanie	psów	pod	nieobecność	opiekuna;	

-	 Pakiety	miesięczne	wyprowadzania	psów	(pon-pt	w	godzinach	pracy);	

-	 Opieka	nad	psami	w	domu	właściciela;	

-	 Opieka	nad	psami	na	czas	wyjazdu;	

-	 Opieka	nad	zwierzętami	podczas	choroby	lub	rehabilitacji	właściciela;	

-	 Inne	usługi	związane	z	opieką	nad	waszymi	pupilami.	

Zapraszamy	na	nasze	stoisko,	gdzie	będzie	można	poznać	opiekunów	i	stworzyć	z	nami	plan	opieki	

szyty	na	miarę.	Być	może	to	dzięki	nam	zaplanujesz	swój	wymarzony	urlop	bez	stresu...	:)



                WILD CRAFT

	 Wild	Craft.	Trójmiejska	rodzinna	firma,	która	szyje	unikatowe	akcesoria	dla	zwierząt.	

Każdy	produkt	jest	stworzony	nie	tylko	z	myślą	o	wyglądzie,	ale	także	o	bezpieczeństwie	i	wygodzie.	W	

2016	roku	nasze	produkty	zostały	docenione	w	plebiscycie	Top	For	Dog.		

Wszystkie	projekty	tworzymy	samodzielnie,	dzięki	temu	są	niepowtarzalne.	Jako	pierwsza	firma	w	Pol-

sce	stworzyliśmy	kolorową	smycz	z	amortyzatorem,	oraz	docenione	przez	klientów	innowacyjne	pod-

szycie.	Zapraszamy	na	nasze	stoisko,	na	którym	znajdziecie	między	innymi	:	OBROŻE,	SMYCZE,	SZELKI,	

UBRANKA,	GRYZAKI	oraz	nowość	-	ZABAWKI	Z	AMORTYZATOREM.

               ZOO KARINA

	 Firma	ZOOKarina	 	 jest	firmą	rodzinną	z	długoletnią	 tradycją.	Historia	firmy	sięga	1996	roku,	

kiedy	to		Pani	Karina	razem	z	dziećmi	za	sprawą	ogromnej	pasji	do	zwierząt	otworzyła	pierwszy	sklep	

zoologiczny.	Wraz	z	rozwojem	firmy,	zwiększała	się	liczba	placówek	co	zaowocowało	powstaniem	sieci	

marketów	zoologicznych.	ZOOKarina	jest	prężnie	rozwijającym	się	przedsiębiorstwem,	w	chwili	obec-

nej	posiada	21	sklepów	stacjonarnych	oraz	sklep	internetowy.	Firma	posiada	świadomość	jak	ważna	jest	

obsługa	klienta,	dlatego	nasi	pracownicy	przechodzą	szkolenia	produktowe,	a	także	ze	standardów	na-

szej	firmy.		Misją	firmy	jest	wiara,	że	pasja	stanowi	gwarancję	sukcesu.	Stale	dążymy	do	tego,	aby	nasze	

wieloletnie	doświadczenie	na	rynku	zoologicznym	zapewniało	naszym	klientom	najwyższe	standardy	

obsługi.	Pomagamy	w	zaspokojeniu	potrzeb	najbardziej	wymagających	klientów	(…	i	 ich	zwierzaków).	

Firma	wspiera	 lokalne	schroniska,	organizując	zbiórki	w	swoich	placówkach	oraz	chętnie	uczestniczy	

w	wszelkich	inicjatywach	społecznych	na	rzecz	bezdomnych	zwierząt.	W	swoich	działaniach	kieruję	się	

mottem	„Pomagamy	my,	pomóż	i	Ty”.

	 Największą	atrakcją	stoiska	ZOOKarina	będzie	koło	fortuny	w	którym	do	rozdania	będą	atrak-

cyjne	gadżety	 i	upominki	dla	nowych	uczestników	Club	ZOOKarina.	 	Będzie	 również	można	spotkać	

animatorki,	które	zapewnią	szereg	zabaw	i	atrakcji	dla	najmłodszych	pociech:	malowanie	buziek	farb-

kami,	konstruowanie	zwierząt	z	balonów,	dyplomy	dla	uczestników	gier	 i	 zabaw.	Kolejną	atrakcją	dla	

najmłodszych	będą	maskotki	z	podobizną	psa	z	logotypu	ZOOKariny,	które	rozdając	cukierki	oraz	ulotki	

i	vouchery	będą	zachęcać	do	odwiedzenia	marketów	zoologicznych	ZOOKarina.

            TIP TOP 24  

	 TIP-TOP	oferuje	najwyższej	jakości	akcesoria	dla	psów	sportowych	i	nie	tylko!

Twój	pies	 jest	aktywnym	czworonogiem?	Uprawiacie	razem	agility,	canicross,	dogfrisbee?	 	Trenujecie	

obedience,	mantrailing,	tropienie,	flyball	lub	inne	sporty?	Bierzecie	udział	w	dogtrekking’ach	i	kochacie	

dalekie	wędrówki?	A	może	po	prostu	chcesz	zapewnić	swojemu	pupilowi	wygodę	i	komfort	podczas	co-

dziennych	wędrówek	i	zadbać	o	jego	zdrowie?

W	TIP-TOP	znajdziesz	szelki,	smycze,	buty,	kamizelki,	pasy	do	biegania	z	psem	i	wszystkie	niezbędne	

akcesoria	do	codziennych	ćwiczeń	i	spacerów.	Czekamy	na	Ciebie	i	Twojego	psa!	www.tiptop24.pl

           



           PULLER Shop

	 Jako	krajowy	dystrybutor,	oferujący	m.i.	Puller	czy	tez	PitchDog-	zabawkę,	która	rozładowuje	

niespożytą	energię	naszego	psa,	pomaga	zrzucić	zbędne	kilogramy,	jest	też	pomocna	w	nauce	pływa-

nia	psa	a	nawet	eliminuje	agresję...serdecznie	polecam	tę	profesjonalną	zabawkę,	z	której	może	korzy-

stać	każdy,	absolutnie	każdy	kto	chce	dać	psu	radość,	zabawę.	To	swego	rodzaju	fitness	i	siłownia	dla	

psów.	

	 Puller	otrzymał	pierwsze	miejsce	w	Top	For	Dog	2016,	2017,	2018	jak	też	zdobył	złoty	medal	

na	Międzynarodowych	Targach	Pet	Fair	2017,	co	potwierdza	jego	jakość	i	przydatność	w	zabawach	i	

ćwiczeniach	z	psem.	Wszystko	to	z	miłości	do	psów!


