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Um animal de estimação 
é boa energia!
Que os animais amam incondicionalmente sem esperar nada 
em troca já é uma verdade conhecida, mas que para além 
disso mudam positivamente a vida do seu dono é também 
reconhecido por aqueles que já têm essa experiência.

Os animais melhoram a saúde física, mental e emocional, 
ajudando até a curar problemas como depressão e 
ansiedade. Um animal de estimação ajuda a melhorar o 
relacionamento com os outros.

A decisão de possuir um animal deve ser ponderada por 
toda a família, mas é indiscutível que traz vantagens para 
todos. E você já tem um animal de estimação?



Em Exposição

EXPOZOO

Produção, distribuição e 
comércio de produtos e serviços 
para animais

OUTDOOR

Bicicletas

Caravanas

Glamping e parques de 

campismo

Hoteis e turismo rural

Hortas urbanas

Atividades ao ar livre

ÁREA DE ANIMAÇÃO

Street food

Insufláveis

Atividades para crianças



Perfil Visitante
Público em Geral

Médicos Veterinários

Técnicos de Saúde Veterinária

Profissionais de Zootecnia

Distribuidores

Produtores

Pesquisa e Investigação

Pet Grooming

Lojistas

Amantes Da Vida Ao Ar Livre 



Última Edição 36.500
Visitantes

95
Expositores

600
Animais Exóticos

436
Animais de Companhia

457
Criadores de Cães Nacionais

572
Criadores de Cães Internacionais
(dos quais 451 Espanhóis)

5000
Cães



Abertura ao Público

DATA
11 e 12 de janeiro de 2020

HORÁRIO - EXPOZOO
11 de janeiro de 2020: 10h - 19h
12 de janeiro de 2020: 10h - 19h

BILHETEIRA
Adultos - 5€
Crianças dos 4 aos 12 anos - 1€
Crianças até aos 3 anos - entrada gratuita

DOG CHECK-IN 
Será permitida a entrada de cães dos visitantes entre as 10h e 
as 13h e durante o restante período de feira, apenas os animais 
que estejam inscritos nas exposições e concursos. Para tal 
devem obedecer às seguintes regras:

Apresentar na entrada do recinto:

- Boletim vacinas (apenas será aceite em formato fisico)
- Vacinação antirábica valida à data
- Identificação electrónica

E ainda:

- O acompanhante do cão tem de obrigatoriamente ser maior 
de idade
- Uso de trela obrigatória
- Necessário Kit de higiene 
- Raças potencialmente perigosas devem utilizar açaime e 
apresentar o comprovativo do seguro de responsabilidade civil



Comunicação da Feira

PUBLICIDADE

TELEVISÃO

OUTDOOR

RÁDIO

IMPRENSA

REDES SOCIAIS

Envio de comunicados de imprensa
Contacto personalizado com a comunicação social
Desenvolvimento de parcerias com media
Presença em programas televisivos
Dinamização das redes sociais



Novidades

Aldeia dos Animais
Aldeia do bem-estar animal, das profissões, dos gatos e dos animais exóticos

Queres ser dono do Bobby?
Os mais pequenos podem ter uma pequena experiência da rotina do animal, sendo responsáveis pela 
alimentação, higiene, passeio e acima de tudo muito afeto.

Check-up dentário
A manutenção de uma boa saúde oral é essencial para o bem-estar. Espaço de avaliação gratuita da higiene 
oral do animal onde será feito um breve diagnóstico..

Disk Dog
Demonstração e competição de Disk Dog.

Workshops de Obediência
Treino de comportamento para o dono e animal aprenderem algumas regras que ajudam a interação com o 
animal no dia a dia.

Terapias holísticas
Criação de um ambiente com terapias holísticas para animais, permitindo desta forma trabalhar o 
comportamento animal, sentindo a sua essência, sem perder a ligação com o mundo atual.



Outras Atividades

Campeonato de Grooming

Espaço Dartacão

Centro Hípico

Quinta Pedagógica

Exposição de Animais Exóticos

Show de Araras

Exposição de Aves

Exposição de Aquarofilia

Concurso Nacional de Ouriços Pigmeus

Hospital Veterinário

Workshops

Atividades diversificadas para as crianças

Em simultâneo com:
Exposição Canina
Internacional do Norte
Exposição Internacional
de Gatos

Programa sujeito a confirmação
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