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Darmowymagazyndla branży zoologicznej

Niebezpieczne gryzaki
DLA PSÓW

Pomysły na prezenty 
pod choinkę

Świąteczne psie smakołyki

Skład 
karmy 

– o co pytają 
klienci?

JAK DOPRACOWAĆ 
PRODUKTY PREMIUM?
– O UCZCIE DLA 
ZMYSŁÓW

REWOLUCJA W KOCIM ŚWIECIE

Promocje zawarte w Biuletynie obowiązują do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

ZooEkspert
Biuletyn Branży Zoologicznej

jesień/zima 2018

Co warto promować 
w swoim sklepie?
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Nawet się nie obejrzeliśmy, gdy minęło lato. 
Wraz z nastaniem jesieni trzeba zacząć myśleć  

o przygotowaniach do zimy, bo handel to branża, 
która nie zapada w zimowy sen, a wręcz przeciwnie

 – szykuje się do żniw!

Trzymają Państwo w rękach sezonową publikację informującą 
o nowościach na rynku, trendach sprzedażowych, a także 

możliwościach rozwoju własnego biznesu. Tutaj będziemy dzielić 
się z Państwem informacjami z rynku – co najchętniej kupują 

klienci, o które produkty najczęściej pytają, podpowiemy także, jak 
skutecznie ulepszyć sprzedaż w swoim punkcie.

Zapraszamy do lektury,
Redakcja

Drodzy Czytelnicy!

W tym 
numerze

znajdziesz

Ile macie mięsa w karmie – czym 
jest dobry skład

zee.dog – brazylijska marka po 
raz pierwszy w Polsce

Co warto promować w swoim 
sklepie przed świętami

Strzeż się niebezpiecznych gry-
zaków dla psów

O przyszłości gabinetów wetery-
naryjnych

05 14
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17

18

07

08

10
11
12

Więcej na:
www.ecolifegroup.pl/sillysqueakers

lub u przedstawiciela: +48 792 559 653

Najstarszy producent karmy 
w Niemczech od września dostępny 
w Polsce

Rewolucja w kocim świecie drapa-
ków

Co się najlepiej sprzedaje przed 
świętami

Promocje dla klientów biznesowych

Pomysły na prezenty świąteczne

Produkty ze skóry marki HUNTER
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PSIE SMAKOŁYKI BUBECK NIE 
TYLKO NA ŚWIĘTA – WYPIEKANE 
W NIEMCZECH OD 125 LAT

Bubeck to najstarszy producent żywności 
dla psów w Niemczech. 
Manufaktura powstała w 1893 roku. Filozofia mar-
ki polega na przełożeniu doświadczeń zdobytych na 
podstawie wieloletniej tradycji na innowacyjne pomy-
sły. Do chwili obecnej do wypieków Bubeck stosuje się 
tylko naturalne składniki – pochodzące głównie od 
lokalnych producentów. Ciągły rozwój receptur i co-
raz łagodniejsze procesy pieczenia doprowadziły do 
dzisiejszego, nieporównywalnie wysokiego standardu 
jakości. 

Sekret produktów leży w tradycyjnym procesie pie-
czenia w niskich temperaturach – powoli i delikatnie, 

w kamiennym piecu, aby powstały łatwe do strawienia 
krótkie łańcuchy skrobi. Wszystkie składniki pieczone 
są razem. W ten sposób można wykorzystywać węglo-
wodany z ziemniaków. Krokiety nie są nasączane roz-
pylonym tłuszczem na końcu procesu produkcji. Olej 
jest dodawany na etapie wypiekania. Dzięki temu za-
warte w nim witaminy i substancje odżywcze są lepiej 
przyswajane przez psa, a dodatkowo krokiety nie są 
tłuste w dotyku.

Marka Bubeck w ofercie posiada karmy suche oraz 
mokre dla psów (także puszki dla kotów) i różnego 
rodzaju ciastka i przekąski. Produkty dostarczają 
niezbędnych składników odżywczych, mikro i makro- 
elementów, witamin oraz odpowiednią ilość białka. 
Ze względu na zminimalizowany skład (aby był jak 
najzdrowszy) produkty są odpowiednie dla zwierząt ze 
stwierdzoną wrażliwością żołądka oraz alergiami. 

Nieustanny rozwój i nowe receptury sprawiają, że 
Bubeck przez 125 lat jest ciągle autentyczny. 

„Powrót do początku, powrót do naturalności!” – to 
motto marki, które towarzyszy im od dziesięcioleci. 

Od sierpnia 2018 roku całość oferty firmy Bubeck 
dostępna jest w Polsce. 

www.bubeck.pl, Facebook: Bubeck Polska
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CIASTKA DLA PSA BULLY

• pozbawione chemicznych dodatków                             
i poprawiaczy smaku

• eliminują kamień nazębny
• zaspokajają potrzebę żucia
• bezpieczne dla psów, u których 

stwierdzono alergie pokarmowe
• również w świątecznej formie Mikołaja

www.bubeck.pl, tel. +48 792 559 653
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Petrebels 
– czyli koci rock’n’roll już w Polsce!

Na grzeczny rynek 
akcesoriów dla ko-
tów w Polsce wkracza 
PETREBELS – WY-
ZYWAJĄCY, SZORST-
KI, PO PROSTU NAJ-
LEPSZY! Niebanalna 
oferta skierowana dla 
niebanalnych kotów! 
Rock and roll w czy-
stej postaci. 

Drapaki Petrebels skierowane 
są dla kocich indywidualistów, 
których nie interesują proste 
rozwiązania (jak na prawdzi-
wych rebeliantów przystało). 

Czym wyróżnia się 
marka Petrebels? 
Założyciele Dennis i Detlef są 
aktywni w branży zoologicznej 
w Holandii. Obserwując rynek 
zdecydowali, że rzeczy moż-
na robić inaczej, że nie chcą 
podążać za trendami, ale je 
TWORZYĆ.  Marka używa wy-
łącznie najlepszej na świecie 
jakości pluszu oraz sizalu. Bar-
dzo dużą wagę przywiązuje do 
ich grubości, którą dopasowuje 
się indywidualnie do każdego 
modelu. Firma pozyskuje mate-
riały jedynie na sprawdzonych 

i lokalnych rynkach. Wszystkie 
produkty są robione ręcznie, 
zaprojektowane i stworzone 
przez buntowniczy team. Ce-
lem Petrebels było połączenie 
jakości z oryginalnym wyglą-
dem. Dbałość o każdy szczegół 
sprawia, że żywotność produk-
tów znacząco się zwiększa (aż 
o 30% w porównaniu do innych 
tego typu na rynku) – są moc-
ne i stabilne. Pracownicy na-
zywają siebie „starą gwardią” 
buntowniczych kociarzy, którzy 
znają się na rzeczy! 

Firma podzieliła produkty na 
7 kategorii: TANIE DRANIE, 
KRÓL i KRÓLOWA, BUNTOW-
NICY, SŁODKIE MALEŃSTWA, 
MIŁOŚNICY EKO, SZCZĘŚLIWY 
DRAŃ, TYLKO ZWYCIĘZCY – 
czyli ogrom zbuntowanych serii.  
Wybór odpowiedniego drapaka 
zależy od charakteru, tempe-
ramentu i wielkości kota. Koci 
specjaliści to wiedzą i przygo-
towali produkty dla śpiochów, 
drapaczy, łowców (tych mniej-
szych i większych). Wiele kocich 
rockersów ma w sobie każdego 
po trochu – to też zostało prze-
widziane! Oferta marki skiero-
wana jest także dla kotów, któ-
re potrzebują chwil samotności 
i kontemplacji... wszak bunt ma 
różne oblicza i też czasem wy-
maga odpoczynku! 

A czy Ty masz naturę 
buntownika?
Petrebels – są NOWI, INNI, 
KREATYWNI. Zapoznaj się 
z ofertą najbardziej szalonej 
marki akcesoriów dla kotów. 
Oni chodzą  wyłącznie własny-
mi drogami…

Więc jak będzie? 
Uwalniasz bun-
townika, którego 
masz w środku? 
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www.petrebels.pl
Facebook: PetRebels Polska
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Przedświąteczne

bestsellery

Kamizelka odblaskowa 
dla psów 
cena detaliczna od 46,00 zł

Zabawka łoś TAIGA
cena detaliczna 88,00 zł

Psie smaczki Nature
cena detaliczna 19,00 zł/szt.

Kocie smaczki 
cena detaliczna 16,00 zł/szt.

Miska melaminowa 
dla kota ‘by Laura’ 
cena detaliczna 35,00 zł

Kurtka dla psa 
UPPSALA TREND 
cena detaliczna od 199,00 zł

Sweter dla psa ROGALA 
cena detaliczna od 121,00 zł

Kurtka dla psa 
UPPSALA THERMO 
cena detaliczna od 240,00 zł

Miska melaminowa 
ATLANTA
cena detaliczna od 55,00 zł

Szal NANCY
cena detaliczna 66,00 zł

Zabawka owca Snugly
cena detaliczna 53,00 zł

Obroża Capri Mini Stars 
cena detaliczna od 99,00 zł

Legowisko ANTWERPEN
cena detaliczna od 231,00 zł

Poduszka ANTWERPEN
cena detaliczna od 231,00 zł

Koc ANTWERPEN
cena detaliczna 231,00 zł

Legowisko Sanremo
cena detaliczna od 352,00 zł

Poduszka Sanremo
cena detaliczna od 264,00 zł

Legowisko Ballina
cena detaliczna 440,00 zł

Koc Sanremo
cena detaliczna od 176,00 zł

Kocia jama LUGANO
cena detaliczna od 220,00 zł

Tunel dla kota Lille
cena detaliczna od 220,00 zł

Kaganiec ALBURY
cena detaliczna od 71,00 zł

Śpiwór dla psów TILBURG
cena detaliczna 352,00 zł

Obroża LED YUKON 
dla psów
cena detaliczna 55,00 zł

Obroża LED YUKON 
dla kotów
cena detaliczna 53,00 zł

Zabawki TABORA
cena detaliczna 99,00 zł/szt.

Zabawki dla kota 
KERIKERI 
cena detaliczna 20,00 zł/szt.

www.hunter-polska.eu, tel. +48 792 559 653
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          Pomysły        na prezenty  pod choinkę

To się dobrze sprzedaje!

Zabawki bez wypełnienia 
Beco Pets

www.becopet.pl

Smaczki Bubeck 
w świątecznych kształtach

www.bubeck.pl

Sofa dla kota Król i Królowa
Facebook: Petrebels Polska

Szal dla psów HUNTER
www.hunter-polska.eu
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Kolorowe zestawy zee.dog z muszką
Facebook: zee dog w Polsce

Supermocne
Amerykańskie Zabawki

Facebook: Tuffy

Pluszak 
w kształcie Mikołaja

Facebook: Tuffy

Świąteczne pluszaki HUNTER
www.hunter-polska.eu
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przez długie lata. W przypadku obroży zdobionych po-
między dwa kawałki skóry wszywana jest dodatkowa 
taśma, dzięki czemu ozdoby nie odpadają i nie gubią się.

W Hunter wychodzimy z założenia, że lepiej kupić bar-
dzo dobry produkt, który posłuży naszemu psu na dłu-
go. Skóra to materiał o tyle wdzięczny, że nawet drobne 
uszkodzenia – przebarwienia czy zarysowania – dodają 
jej uroku i budzą wspomnienia cudownych chwil spę-
dzonych z naszym pupilem. 

Komfort użytkowania

To dla nas niezwykle ważne zagadnienie! Uroda naszych 
wyrobów ze skóry to jedno – muszą one jednak przede 
wszystkim być wygodne i funkcjonalne, zarówno dla 
psa, jak i jego właściciela. Obroża nie może obcierać, 
szarpać sierści, musi być miękka. Smycz musi dobrze 
leżeć w dłoni i również powinna być miękka i delikatna 
w dotyku. Bardzo ważna jest impregnacja, obroża czy 

Skóra marki HUNTER 
ucztą dla zmysłów

Skąd pochodzą nasze skóry?

Hunter używa do produkcji zarówno skóry bydlęcej, jak 
i rzadziej spotykanych skór z łosia i bizona. 

Są to skóry delikatne w dotyku, a jednocześnie wy-
trzymałe i piękne. Warto zaznaczyć, że skóra używana 
w Hunterze pochodzi z hodowli spełniających wyśru-
bowane normy. 

Skóra z bizonów pochodzi z certyfikowanych hodowli 
z Północnej Ameryki, natomiast skóra łosia jest pozy-
skiwana ze Skandynawii, z kontrolowanych odstrzałów 
łosi. Skóry bydlęce natomiast pochodzą wyłącznie z ho-
dowli europejskich.

Przygotowanie skóry

Również proces przygotowania – garbowanie skóry – 
odbywa się wyłącznie w Europie i podlega bardzo suro-
wym normom. Ponadto część produktów marki Hunter 
jest garbowanych ekologicznie – za pomocą produktów 
roślinnych,  np. liści oliwki.  Pomaga to chronić środo-
wisko, a jednocześnie sprawia, że produkt jest wyjątko-
wo delikatny i nie szkodzi zdrowiu zwierzęcia. 

Starannie wyselekcjonowane skóry poddaje się dokład-
nemu natłuszczaniu, aby były elastyczne, odporne na 
wilgoć i warunki atmosferyczne. Jest to bardzo ważne 
dla trwałości i wytrzymałości produktu końcowego.

Produkcja obroży i smyczy

Warto zaznaczyć, że serie skórzane marki Hunter są 
ręcznie szyte w Niemczech. Zapewnia to odpowiedni 
wygląd i jakość smyczy czy obroży. Produkty są odpo-
wiednio wzmacniane w miejscach, które tego wymaga-
ją, a zastosowane nici są bardzo mocne, bowiem smy-
cze i obroże Hunter mają służyć swoim użytkownikom 

Skóra jest materiałem wyjątkowym:   
każdy kawałek jest inny, każdy ma swo-
ją historię i charakter.

Jest jednocześnie bardzo trwała – odpowied-
nio pielęgnowana przetrwa wiele lat! Dlate-
go tak ważne jest przygotowanie skóry do 
produkcji i umiejętność pracy z nią. Hunter 
rozumie to wszystko, dlatego dba, aby skó-
ry używane do wyrobu obroży i smyczy były 
wyselekcjonowane, właściwie przygotowane 
i traktowane z największą starannością.

Pielęgnacja wyrobów ze skóry

Aby długo cieszyć się skórzaną smyczą czy obrożą, 
pamiętaj:

• nigdy nie susz mokrej skóry na kaloryferze czy 
przy użyciu gorącego powietrza. Niech wy-
schnie powoli, to zapobiegnie pękaniu i od-
kształcaniu się skóry

• po dłuższym okresie użytkowania natłuść skórę 
specjalnym olejem, aby zachowała swoją ela-
styczność

• zabrudzoną skórę przecieraj delikatnie wilgot-
ną (ale nie mokrą!) ściereczką.

smycz muszą przecież przetrwać różne warunki, tak-
że jesienną czy zimową aurę. Najlepiej oczywiście uni-
kać długiego narażenia skóry na kontakt z wodą, trud-
no jednak chodzić na spacery z psem tylko wtedy, gdy 
świeci słońce. Dzięki właściwemu natłuszczeniu skóry 
produkty Hunter – przy zachowaniu kilku prostych za-
sad, są w stanie przetrwać naprawdę wiele!
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– coś w Twoim 
klimacie

Nowy styl, 
nowa marka, 
nowy pomysł 
na wspólny 
styl życia psa 
i właściciela.

Przybyła do nas z Brazylii. Zawo-
jowała już Stany Zjednoczone 
i energicznie podbija rynki eu-
ropejskie. Od października 2018 
roku dostępna także w Polsce. 

Skąd się wzięła? 

Z pomysłu, by połączyć psy i lu-
dzi poprzez produkty wyrażające 
wspólny styl życia. Tak jak buty, 
które nosisz, dżinsy, które kupu-
jesz, czy zegarek na twoim nad-
garstku. Wszystko to wyraża twój 
styl. 

Zee.dog obala nudę w kreacji 
i otwiera drzwi do świata dizaj-

nu, gdzie zarówno pies, jak i pan 
mogą się uzupełniać i stanowić 
niebanalną, ekstrawagancką parę.

Co jest w nich wyjątkowego?

Unikalność kolekcji. Są one wy-
puszczane w krótkich seriach. Sta-
ją się przez to rarytasem, swoistym 
‘must have’ wśród akcesoriów dla 
psów. W każdej kolekcji możesz 
dopasować obrożę, smycz, szelki, 
a także muszkę, będącą wisienką 
na torcie stylu twojego psa. 

Zobacz nasze kolekcje na 
Facebook’u:        / Zee Dog w Polsce 
i wybierz coś w swoim klimacie.

UWAGA na zboża 
i gluten! – niepotrzebny 
wypełniacz utrudnia 
przyswajanie
karmy

„Ile macie mięsa 
w karmie?”
- czyli jak powinien 
wyglądać prawidłowy 
skład karmy. 

Każdy właściciel zada-
je sobie pytanie: co 
mój pies powinien 

jeść? Czy to, co je, dostarcza 
mu wszystkich niezbędnych 
składników? Co z alergiami 
pokarmowymi? 

Sytuacji nie ułatwia ogromna 
ilość karm na rynku, tanich 
i często niskiej jakości. 

Dlatego na przykładzie kar-
my Beco przygotowaliśmy 
analizę ekologicznej, zbilan-
sowanej, przygotowanej na 
bazie świeżego mięsa i ryb 
karmy o bardzo dobrym skła-
dzie.

Wiele karm obecnych na rynku 
kusi dobrą ceną. Często zastana-
wiamy się wtedy nad przyczyną 
tak dużych różnic w cenie karm. 
Powód jest prosty – tania kar-
ma zawiera wypełniacze, przede 
wszystkim najtańsze, zanieczysz-
czone zboża. Tymczasem trzeba 
pamiętać, że karmy oparte głów-
nie na zbożach są przyswajalne 
jedynie w kilkunastu procentach! 
Pies, mówiąc potocznie, „nie naje” 
się tą karmą, będzie chciał wię-
cej i więcej. Stąd prosta droga do 
otyłości, problemów trawiennych, 
braku energii u zwierzaka. Tym-
czasem właściwie zbilansowana, 

bezglutenowa i bezzbożowa kar-
ma Beco jest przyswajalna w 90 
procentach! 

Co sprawia, że tak jest? Dobór 
składników, wśród których na 
pierwszym miejscu znajduje się:

1. Mięso – chodzi o jakość, 
a nie ilość

Bardzo ważne jest to, że w karmie 
Beco znajdziemy normalne mię-
so (odpowiednio dzika, kurczaka 
z wolnego wybiegu czy ryby), a nie 
tak często wykorzystywane zmie-
lone odpadki zwierzęce (dzio-
by, pazury itp.)  Zawartość mięsa 
w karmach Beco to 40-50%, co 
jest optymalne dla prawidłowego 
funkcjonowania psa. 

Jedna z karm Beco zawiera mię-
so z kurczaka. Często boimy się 
kurczaków w karmie, ponieważ 
mają opinię alergennych. Tym-
czasem alergia na kurczaka naj-
częściej wynika z jakości mięsa, 
pochodzącego od zwierząt z ho-
dowli przemysłowej, karmionych 
najgorszymi paszami i faszerowa-
nych antybiotykami. Dlatego war-
to zaznaczyć, że kurczaki w kar-
mie Beco pochodzą z hodowli 
ekologicznych, bez antybiotyków 
czy GMO, przez co karma ta uczu-
la bardzo rzadko.

2. Warzywa i owoce – różno-
rodne i bez pestycydów

Pełnią one bardzo ważną funk-
cję w diecie psa - zawierają wiele 
cennych witamin i mikroelemen-
tów. Warto podkreślić, że wszyst-
kie składniki roślinne karmy Beco 
pochodzą z ekologicznych, kon-
trolowanych upraw. Nie zawierają 
pestycydów i innych toksycznych 
substancji, są całkowicie bez-
pieczne dla naszych pupili. A przy 
tym poprawiają trawienie, kondy-
cję, stan sierści oraz pomagają za-
pobiegać chorobom cywilizacyj-
nym. Karma Beco zawiera między 
innymi: brokuły, kapustę, jarmuż, 
cykorię czy morwę.

3. Superfood – w zdrowym 
ciele zdrowy duch, także psi

Ostatnio o superfood jest głośno 
– i słusznie! To jedzenie, które za-
wiera wyjątkowo cenne dla orga-
nizmu składniki: witaminy, mine-
rały, przeciwutleniacze, składniki 
przeciwzapalne, w dodatku w du-
żych ilościach i łatwo przyswajal-
nej formie. Czy nasze psy powinny 
jeść takie produkty? Oczywiście! 
Teraz jest to łatwe – karma Beco 
zawiera m.in. lucernę, brokuły, 
jarmuż, cykorię, morwę czy dzi-
ką różę, które regulują trawienie 
i zawierają duże ilości witamin 
i składników mineralnych.

Ważnym składnikiem karmy Beco 
jest spirulina – obfite źrodło białka, 
aminokwasów, beta-karotenu (za-
wiera go 25 razy więcej niż mar-
chew!) i witaminy B. Ma działa-
nie antyalergiczne, antywirusowe 
i antynowotworowe. Natomiast 
zawarte w karmie drożdże piw-
ne są cennym źródłem witaminy 
B, magnezu, żelaza i potasu. Po-
prawiają stan skóry i owłosienia, 
wspomagają odporność, regulują 
naturalną florę jelitową. 

Sposób przygotowania też 
jest ważny

Warto wspomnieć, że karma Beco 
jest przygotowywana w tempe-
raturze ok. 95°C, co pozwala na 
zachowanie jej wartości odżyw-
czych. Karma taka jest też nisko-
popiołowa, co jest korzystne dla 
zdrowia naszych czworonożnych 
podopiecznych.

Podsumowując: 

Wybierając karmę, nie kierujmy 
się wyłącznie ceną, stawiajmy ra-
czej na jakość. Chcemy przecież, 
aby nasz pupil był zdrowy i od-
porny!  Wybierzmy  karmę bogatą 
w pełnowartościowe białko i cen-
ne, dobrze przyswajalne składniki 
odżywcze, jaką jest karma Beco 
Pets. 
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Legowisko dla kota ASTANA 
cena detaliczna od 329,56 296,60 zł

Niebezpieczna atrakcja

Naturalne gryzaki dla psów, 
wykonane z prasowanej skóry, są 
dla nich bardzo atrakcyjne, dzięki 
zapachowi i fakturze. Dlatego 
często kupujemy naszym pupilom 
tego typu zabawki, nie zdając sobie 
sprawy, że możemy narazić je na 
ogromne niebezpieczeństwo!

Z garbarni, nie z masarni

To podstawowy problem – gryza-
ki najczęściej są odpadem prze-
mysłu  garbarskiego. W praktyce 
oznacza to tyle, że są moczone 
w bardzo silnych, toksycznych 
chemikaliach (takich jak np. for-
maldehyd), aby pozbyć się niepo-
trzebnych resztek mięsa i sierści. 
Później skóra jest rozwarstwiana 
– znów przy użyciu chemii – i gór-
na warstwa jest przeznaczana do 
produkcji wyrobów skórzanych, 
a dolna, traktowana jak odpad, do 
wyrobu gryzaków. Następnie kil-
ka warstw takiej skóry łączy się ze 
sobą (często toksycznym klejem).

Substancje chemiczne używane 
w tym procesie mogą powodo-
wać podrażnienia, oparzenia we-
wnętrzne, alergie, a w skrajnych 
przypadkach nawet doprowadzić 
do śmierci zwierzęcia!

Sztuczne barwniki i aromaty

Już to powinno wystarczyć, aby 
zniechęcić nas do takich zaku-
pów, ale to nie koniec. Gryzak musi 
wszak dobrze wyglądać i pach-
nieć, aby właściciel chciał go ku-
pić, a pies używać. Pomogą w tym 
sztuczne barwniki i aromaty, które 
również nie są obojętne dla nasze-
go zwierzaka i mogą powodować 
alergie czy problemy z układem 
pokarmowym.

Pamiętaj!
Szukaj gryzaków dla psów 
wyłącznie w dobrych, 
sprawdzonych sklepach 
zoologicznych, gdzie 
sprzedawca wie, skąd po-
chodzą produkty, zwra-
ca uwagę na stosowanie 
przez producenta norm 
europejskich.

CO WARTO PROMOWAĆ
W SWOIM SKLEPIE PRZED ŚWIĘTAMI

Obroża LED Manoa Glow
cena detaliczna od 99,00 79,20 zł

Smycz LED Manoa Glow
cena detaliczna od 153,56 122,85 zł

Obroża skórzana LUCCA Alu-Strong
cena detaliczna od 197,56 177,80 zł

Smycz skórzana LUCCA
cena detaliczna od 439,56 395,60 zł

Kurtka UPPSALA RAIN
cena detaliczna 74,76 59,81 zł

Zabawki dla kota ‘by Laura’ rybka
cena detaliczna od 26,36 21,09 zł/szt.

Jama dla kota ‘by Laura’
cena detaliczna od 219,56 186,63 zł

Zabawki dla kota ‘by Laura’ mysz
cena detaliczna od 30,76 24,61 zł/szt.

Obroża HELLA Reflect 
cena detaliczna od 165,00 132,00 zł

Smycz HELLA Reflect
cena detaliczna od 285,56 228,45 zł

Zabawka dla kota Famy
cena detaliczna 30,76 24,61 zł

Poduszka Sanremo 
cena detaliczna od 263,56 237,20 zł

Koc Sanremo 
cena detaliczna od 175,56 158,00 zł

Sweter dla psa MALMO
cena detaliczna od 79,16 63,33 zł

 UWAGA NA 

niebezpieczne 
gryzaki 
dla psów

Zabawki dla psów GALWAY 
cena detaliczna od 74,90 59,81 zł

Dowiedz się więcej: tel. +48 792-559-653, e-mail: ewa@hunter-polska.eu

Zabawki bez wypełnienia Beco Pets 
cena detaliczna od 54,00 43,20 zł

Smaczki Bubeck w świątecznych 
kształtach 
cena detaliczna od 12,80 10,99 zł
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• sugerować sposób pielęgnacji 
zwierząt - to temat bardzo sze-
roki i również w tym przypad-
ku porada może poprzedzać 
podsunięcie klientowi właści-
wego produktu. Nie chodzi tyl-
ko o szampony, ale także oleje 
z kwasami omega, zabezpie-
czającą maść na łapki, legowi-
ska antybakteryjne i wiele in-
nych.

• wykonywać czynności zwią-
zane z określeniem zdolności 
rozrodczych zwierząt i ich za-
burzeń oraz biotechniką rozro-
du – współpraca z hodowlami 
to pierwszy krok do nawiązania 
kontaktu z nowymi klientami. 
Klienci biorący szczeniaka z ho-
dowli z pewnością pozostaną 
wierni lekarzowi, który od naro-
dzin opiekował się ich wybrań-
cem. Istnieją programy partner-
skie, które swoim Klubowiczom 

oferują wyprawki i rabaty na ko-
lejne zakupy. Będąc partnerem 
takiego klubu lecznica jest pro-
mowana i zyskuje szereg profi-
tów.

Usługi dodatkowe, rzadko spoty-
kane:

Niektórzy weterynarze oprócz za-
biegów medycznych proponują 
też pielęgnacyjne. Jest to opłacal-
ne zwłaszcza w miejscowościach, 
gdzie nie ma np. profesjonalnych 
groomerów, jednak trzeba do 
tego typu usług zatrudnić specja-
listę.

Psi psycholog to coraz częściej 
poszukiwana przez internautów 
fraza. Podobne konsultacje poja-
wiają się w szkołach trenerskich, 
choć nie jest to standardem. Po-
siadanie w swojej ofercie porad 
psychologicznych wiąże się z ko-
niecznością podniesienia swoich 

kwalifikacji oraz dodatkowym na-
kładem pracy.

Co zatem zrobić?

Aby prześcignąć konkurencję 
można albo wprowadzić dodat-
kowe usługi, albo rozszerzyć asor-
tyment o konkretne produkty, co 
jest bezpieczniejsze i tańsze. Nie 
wymaga zatrudnienia dodatko-
wej osoby, ponieważ produkty 
mogą być wystawione w gabine-
cie. Nie trzeba podnosić kwalifi-
kacji, by móc je oferować. Klient 
otrzyma konsultację, leczenie, 
a przy tym może kupić produkt 
polecany przez autorytet w zakre-
sie zdrowia zwierząt. Klient chęt-
nie zostawi więcej pieniędzy w ga-
binecie, jeśli będzie wiedział, że 
takie produkty są mu potrzebne. 
Zyskasz, jeśli dasz pacjentom coś 
więcej niż inni.

Skąd ten wzrost?

1. Rośnie zapotrzebowanie na 
tego typu specjalistów.

2. Właściciele zwierząt domo-
wych coraz lepiej dbają o swo-
ich pupili.

3. Zwierzęta domowe są bardziej 
popularne niż kiedykolwiek 
wcześniej, niektóre z nich do-
stają pomoc medyczną na po-
ziomie porównywalnym z opie-
ką medyczną dla człowieka. 

Statystyki świadczą o jednym – 
w tym biznesie zacznie robić się 
ciasno. Bo przecież wizyta jest 
usługą, a zatem dotyczą jej takie 
same zasady konkurencyjności, 
jak w innych branżach. Co zatem 
zrobić, by klienci przyszli akurat 
do naszego gabinetu?

Warto postawić sobie pytanie: 
W jakim celu ludzie przyprowa-
dzają do gabinetu swoje zwierzę-
ta? Czy chodzi tylko o leczenie? Co 
robią inne gabinety podobne do 
mojego?

Konkurencja nie śpi. 
Ty też czuwaj! 

Przede wszystkim trzeba się ro-
zejrzeć, by zobaczyć, jak wygląda 
oferta podobnych specjalistów na 
pobliskim terenie.

Do uprawnień każdego lekarza 
weterynarii należy (i zwykle to 
oferuje):

• badanie stanu zdrowia zwie-
rząt poprzez właściwy dla tego 
zawodu sprzęt, np. RTG, USG, 
tomograf itp.;

• rozpoznawanie, zapobiega-
nie i leczenie chorób zwierząt 
za pomocą leków czy środków 
opatrunkowych;

• wypisywanie recept lekarskich 
na leki gotowe, apteczne czy 
też leki recepturowe przezna-
czone dla zwierząt;

• wykonywanie badań laborato-
ryjnych i innych badań diagno-
stycznych;

• usypianie zwierząt, jeśli uzna, 
że choroba, na którą cierpi jest 
nieuleczalna, bądź uleczenie jej 
będzie dla zwierzęcia zbyt du-
żym cierpieniem.

• wydawanie opinii i orzeczeń. 

Dodatkowo można też:

• udzielać porad i konsulta-
cji – podczas rozmowy można 
zaoferować klientowi od razu 
produkt. Może to być określo-
ny rodzaj szelek, linek trenin-
gowych, czy zdrowych, spraw-
dzonych smaczków, ale można 
rozpocząć od czegoś mniejsze-
go, jak adresówki, odblaski, czy 
obroże LED, czyli asortyment, 
który poprawia widoczność psa 
podczas spacerów po zmroku 
lub w deszczowy dzień. Klient 
korzystając z porady autoryte-
tu z pewnością będzie bardziej 
skłonny do zakupu, a wetery-
narz zyska na możliwości kom-
pleksowego załatwienia swojej 
sprawy.

Opublikowano raport dotyczący 10 zawodów 
przyszłości. Jednym z nich był  lekarz wetery-
narii. Można się spodziewać, że do 2020 r. licz-
ba weterynarzy wzrośnie o 36 proc.
Źródło: Bureau of Labor Statistics 

Przychodzi baba do weterynarza – czyli jak 
prześcignąć konkurencję w branży weterynaryjnej
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