Poznań, 05.02.2019 r.
Targi Łowieckie Knieje za nami!

Nowości na sezon 2019, zawody strzeleckie, konkurs budowy ambon, prezentacja najpiękniejszych
ras psów myśliwskich i ptaków wykorzystywanych w polowaniach, edukacja przyrodniczołowiecka, dobra zabawa i wiele pozytywnych emocji – tak w skrócie można opisać piątą edycję
Targów KNIEJE, które w dniach 1-3 lutego odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich.
W pawilonie numer 3 swoją ofertę zaprezentowało ponad 100 firm, wśród których na pierwszym
planie pojawili się branżowi liderzy. Do dyspozycji zwiedzających było blisko 150 marek, a także
kilkadziesiąt nowości. Powyższe dane potwierdzają, że branża myśliwska rozwija się dynamicznie, a
razem z nią także i Targi KNIEJE, które co roku zwiększają liczbę wystawców i odwiedzających.
Różnorodna ekspozycja przygotowana przez wystawców cieszyła się zainteresowaniem ze strony
uczestników. Najwięcej emocji wzbudziły nowe modele broni będącej najważniejszym asortymentem
wśród myśliwych. Odwiedzający chętnie gości również na stoiskach z artykułami z kategorii optyki
myśliwskiej.
Knieje – targi łowieckie zachwyciły zarówno doświadczonych hobbystów, jak i osoby dopiero
planujące rozpocząć swoją łowiecką przygodę. Była to wyjątkowa okazja do spotkania się z
osobistościami łowieckiego środowiska, poznania historii, rzemiosła i kultury myśliwskiej. KNIEJE to
też bogaty program wydarzeń towarzyszących przygotowywanych z myślą o branży łowieckiej. Na
liście atrakcji znalazły się koncerty zespołu BABRZYSKO, Venator, zawody strzeleckie, konkurs budowy
ambon do polowań zbiorowych wspierany przez Fiskars, Husqvarnę oraz Gazetę Łowiecką,
prezentacja najpiękniejszych ras psów myśliwskich oraz ptaków wykorzystywanych w sokolnictwie.
Brać łowiecka, która odwiedziła Poznań miała też okazję skosztować potraw z dziczyzny
przygotowanych przez Jakuba Wolskiego, uczestnika 6 edycji Hell's Kitchen. Targom towarzyszyły
również pokazy kulinarne tzw. live cooking w wykonaniu Tomasza Łagowskiego. Dużą frekwencją
cieszył się konkurs jedzenia na czas kilogramowego wilburgera z dziczyzny.
Akademia Świadomego Myśliwego wzbogaciła część edukacyjną wydarzenia. Poruszali tematykę
pierwszej pomocy na polowaniu, blokowania polowań i udzielali porad jak zostać myśliwym. Polski
Związek Łowiecki wystąpił z prelekcją na temat: „Myśliwy dla przyrody”, a portal dolasu.pl

zorganizował konkurs wiedzy przyrodniczej w którym do wygrania były atrakcyjne i wartościowe
nagrody.

KNIEJE to jedno z wydarzeń, które odbywa się w ramach Targów Pasji (RYBOMANIA, BOATEX, TOUR
SALON, SURVIVAL FORCE EXPO, SHOOTINGPRO). Prócz braci łowieckiej na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich gościli też wędkarze, pasjonaci sportów wodnych, miłośnicy
podróży i militarnych oraz survivalowych klimatów oraz strzelectwa sportowego. Tegoroczna liczba
uczestników bloku wyniosła ponad 40 000 osób. Wydarzenia, które miały miejsce na Targach w ten
weekend zintegrowały pasjonatów kilku dziedzin i wielu pokoleń. W ramach Targów Pasji coś dla
siebie znaleźli zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy - najmłodsi i ci z wieloletnim doświadczeniem.

Więcej informacji na www.knieje.pl

