Do wystawców zagranicznych
Szanowni Państwo,
w imieniu brytyjskiego związku kynologicznego Kennel Club pragnę powitać Państwa na największej
światowej wystawie psów rasowych. Crufts jest wydarzeniem, podczas którego w centrum uwagi
stawiamy najwspanialsze cechy najlepszego przyjaciela człowieka. Wystawa przyciąga uczestników –
psy i ich właścicieli – z ponad 46 krajów. W ubiegłym roku ich łączna liczba sięgnęła 21 474.
W przyszłym roku przez cztery dni wystawy w fantastycznych pokazach oraz specjalnej strefie
edukacyjnej Discover Dogs uczestniczyć będzie prawie 27 000 psów.
Od pierwszej edycji wystawa Crufts znacząco się rozwinęła. W 2016 roku świętować będziemy
szczególne wydarzenie – jej 125-lecie, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Crufts jako wystawa
psów nie ma sobie równych, gromadzi w jednym miejscu psy różnych ras z różnych środowisk.
Najważniejszym wydarzeniem podczas wystawy jest prestiżowy konkurs psów rasowych
ubiegających się o tytuł Zwycięzcy wystawy Crufts (BIS, Best in Show). Jednak to nie wszystko. Na
160 000 zwiedzających z całego świata czekają całodzienne pokazy i konkursy agility, konkursy
posłuszeństwa na najwyższym poziomie, strefa edukacyjna Discover Dogs, gdzie mogą oni poznać
wiele niezwykłych rasowych psów i wybrać najlepszego dla swojej rodziny, nie wspominając
o możliwości zrobienia zakupów na ponad 450 stoiskach handlowych, gdzie przez cztery dni wystawy
obroty sięgają 20 mln funtów! Transmisje z wystawy przyciągają przed telewizory 6,7 mln
Brytyjczyków, natomiast widzowie na całym świecie mogą obejrzeć ją na żywo za pośrednictwem
kanału YouTube.
Naszym celem jest zapewnienie wsparcia wszystkim wystawcom, aby zarówno dla nich, jak i dla ich
psów, pobyt na wystawie był radosnym, ekscytującym i bezpiecznym doświadczeniem. Niniejsza
broszura zawiera wszelkie niezbędne wskazówki dotyczące wystawy oraz postępowania z psami
podczas Crufts. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem
www.crufts.org.uk/dogexhibitors, gdzie dostępnych jest wiele wersji językowych.
Mamy nadzieję spotkać się z Państwem w przyszłym roku. W przypadku jakichkolwiek pytań
zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczamy aktualne
informacje, wiadomości oraz odpowiedzi na pytania wystawców.

Do zobaczenia w przyszłym roku!
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