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Fish4Dogs
www.fish4dogs.com
At Fish4Dogs we make a range of tasty, natural and
healthy fish-based super-premium dog foods, cat foods
and dog treats.
All Fish4Dogs products are natural with no artificial
colourings, flavourings or preservatives and are grain free.
Fish4Dogs is made from fish which is packed with
naturally occurring Omega 3.
A palatable, fish-rich diet helps with coat condition, skin
condition, joint mobility, digestion, energy and brain & eye
development.
It is just about the healthiest food and treats there is and
your pets will absolutely love the strong taste!!
---------V Fish4Dogs vyrábíme řadu chutných, zdravých, přírodních
potravin a výběrových lahůdek pro psy a kočky.
Všechny Fish4Dogs produkty jsou přírodní, bez umělých
barviv, aromat, konzervačních látek a jsou bez lepku a bez
zrn.
Fish4Dog se vyrábí z ryb přirozeně nabytých vysokým
obsahem omega 3 mastných kyselin.
Chutná strava bohatá na ryby je nejen výživná a velmi
lahodná, ale může pomoci se stavem srsti, pokožky, s
pohyblivostí kloubů, s trávením, energií s vývojem mozku i
očí.
Zdravá strava i pamlsky, jejichž chuť si vaši miláčci
zamilují.

Butcher’s Pet Care
www.butcherspetcare.com
BUTCHER’S is a traditional British brand, present
internationally and specialized in healthy, natural dog and
cat food production
• Butcher’s is family company with roots in farming
and trade since the 1950’s
✓ Butcher’s is one of the leaders in dog and cat food
category.
✓ No2 brand in the UK
✓ Restrictive quality management in production
process
✓ Available in nearly 20 International markets.
-----------BUTCHER’S je tradiční britská značka, činná mezinárodně,
která se specializuje na produkci zdravého jídla pro psy a
kočky.
● BUTCHER’S je rodinná firma s kořeny v zemědělství
a obchodě od roku 1950
● BUTCHER’S je jedním z lídrů v kategorii psí a kočičí
potraviny.
● Značka číslo 2 ve Velké Británii
● Striktní řízení kvality ve výrobním procesu
● K dispozici na téměř 20 mezinárodních trzích.
Petface Ltd.
www.petface.com
Petface ® bring to market, new innovative products for the
pet and wild bird categories and we love what we do, it’s
who we are.
Our goal is to create theatre around our product with
merchandising solutions that are exploratory and
inspirational, we design products that are fun for pets and
pet parents alike. We hope that you enjoy the end results
of our creativity, we have had great fun producing these
ranges.
--------Petface ® uvádí na trh nové inovativní produkty v kategorii
domácí zvířata a divocí ptáci. Co děláme, děláme s radostí.
Naším cílem je vytvořit reklamní předměty a produkty,
které jsou inspirativní. Navrhujeme designové výrobky,
které jsou zábavné jak pro domácí mazlíčky tak pro jejich
páníčky. Věříme, že vás výsledky naší kreativity budou
těšit.

PetQuip
http://petquip.com
PetQuip is the UK trade association which helps British
suppliers to export, and overseas trade buyers to find,
good quality, innovative British pet products. We organise
the British exhibitor group at Interzoo (Germany), Zoomark
(Italy) and Global Pet Expo (the USA), and exhibit at the
PATS show in the UK. We also organise
Meet the Buyer/Supplier days in the UK for international
buyers looking for British products, produce an annual
directory of British pet suppliers and offer a free sourcing
service for overseas trade buyers.
------------------------PetQuip je obchodní sdružení ve Velké Británii, které
pomáhá jak britským dodavatelům při exportu, tak
evropským obchodním nákupčím najít vysoce kvalitní,
inovativní britské produkty pro domácí mazlíčky.
Organizujeme britskou skupinu vystavovatelů na Interzoo
(Německo), Zoomark (Itálie) a Global Pet Expo (USA) a
exponáty na PATS show ve Velké Británii. Pořádáme také
dny “Seznamte se s kupujícími / s dodavateli” ve Velké
Británii. Pro mezinárodní zákazníky hledající britské
produkty, vytváříme roční soupis britských dodavatelů v
oboru a nabízíme bezplatné využívání služeb pro
zahraniční obchodní zástupce z Evropy.

The Dog Treat Company
www.thedogtreatcompany.co.uk
We are an artisan producer of dog treats. We only use
human grade, ethically sourced ingredients and we make
our treats by hand. We do not add sugars, salts or dyes to
any of our products. We never add chemicals or enhance
the shelf life of any of our products by artificial means.
We put really cool stuff in our liver treats to enhance the
benefits for your dogs…they love the liver so much they
don’t care that they are eating a treat packed full of
healthy stuff, that’s naturally low in fat.
So the added turmeric, cinnamon and caraway seed with
a green tea infusion in our “Fighting Fit” treat will be
gobbled up by your best friend; none the wiser for the
healthy boost!
So whether you’ve chosen our “Bright Eyed and Bushy
Tailed” beauty box or our “Barking Up the Right Treats”
happy box or even made up your own “Fussy Pots” box;
your dog will be getting a really healthy all natural tasty
treat with no rubbish or junk hidden inside.
----------------Jsme umělecký výrobce psích pamlsků. Používáme eticky
přijatelné ingredience a děláme naše pochoutky ručně.
Produkty neobsahují cukry, soli ani barviva. Nikdy
nepřidáváme chemikálie nebo koncentráty.
Do našich játrových lahůdek jsme dali opravdu cool věci,
které zvýšily přínos pro Vaše psy……... psi tolik milují játra!
Do naší "Fighting Fit" lahůdky je přidána také kurkuma,
skořice a kmín se zeleným čajem, kterou bude Váš nejlepší
přítel milovat. Povzbudí to jeho zdraví.
Takže ať už jste si vybrali náš "Bright Eyed and Bushy
tailed" box krásy nebo náš "Barking up the Right Treats"
šťastný box nebo dokonce svůj vlastní box "Fussy Pots";
váš pes dostane opravdu zdravé přírodní a chutné
pamlsky, žádné odpadky nebo smetí skryté uvnitř.

Kittyrama Ltd.
www.kittyrama.co.uk
Has the journey been easy? Absolutely not. But the
results have been too good to keep to ourselves. Our
Kittyrama collars, for example, meant that we received the
first ever ‘Cat Friendly Award’ for a cat collar, from
International Cat Care, which is the leading global cat
welfare charity. We were on a mission to make sure that
cats like Lily were safe, comfortable and stylish, all at the
same time.
In the two years that we’ve spent designing, testing and
tweaking our products, we’ve seen amazing countries,
we’ve worked with people around the world and we’ve
worn many hats that took us completely out of our
comfort zone. We’ve had highs, lows, multiple prototypes,
various testing techniques and made constant
improvements. It has been a lot of work. Lily has become
a critic, model and a big sister in the meantime (teaching
our toddler how to chew on socks and walk on tables). We
have needed and received lots of encouragement and help
from family and friends, and our journey continues. We’re
continuously thinking of new ideas to help make cats’
lives better (living a furrytale!) and we have exciting
product development in the background.
-------Byla naše cesta snadná? Rozhodně ne. Ale výsledky byly
příliš dobré na to, abychom si je nechali pro sebe. Díky
našim obojkům Kittyrama jsme získali naši vůbec první
cenu "Cat Friendly Award" za kočičí obojky, od mezinárodní
dobročinné organizace “Cat care”, která je přední světovou
kočičí charitou. Pořádali jsme misi, abychom se ujistili, že
kočky jako Lily jsou v bezpečí, v pohodlí a stylové
zároveň.
Za dva roky, které jsme strávili navrhováním, testováním a
vylepšováním našich výrobků, jsme viděli úžasné země,
pracovali s lidmi po celém světě. Zažili jsme vzestupy i
pády, různé testovací metody, udělali několik prototypů a
neustále jsme je zlepšovali. Bylo to hodně práce. Lily se
mezitím stala modelem a velkou sestrou (učit naše
koťátka na ponožkách jak žvýkat a jak chodit na stolech).
Potřebovali jsme a získali spoustu podpory a pomoci od
rodiny a přátel, a naše cesta pokračuje. Neustále
přemýšlíme nad novými nápady, jak přispět, aby byl život
kočky ještě lepší, protože zatím vším je vzrušující vývoj
našich produktů.

Woodside AC Traiding Ltd.
http://woodsideactrading.co.uk
We develop commercial standard eco-friendly pet
products. Our development and research programs centre
around the need to provide top quality sustainable
products that are kind to the environment, as well as
providing quality performance to both the consumer and
commercial markets. All of our products use 100% natural
ingredients provided by nature. We often work with animal
rescue centres – one of the most demanding
environments where performance and efficiency are key.
Our philosophy: is if we get it right in this environment the
benefits to the consumer and the commercial sector will
be profound. Operating profits generated by the company
are directed at further research with a large percentage
also donated to animal welfare.
-----Vyvíjíme komerční standardní oblíbené produkty, které jsou
šetrné k životnímu prostředí. Naše vývojové a výzkumné
programy se zaměřují na poskytování vysoce kvalitních
udržitelných produktů a zároveň přinášejí spotřebitelům a
komerčním trhům dokonalé provedení. Všechny naše
výrobky obsahují 100% přírodní ingredience. Často
pracujeme se záchrannými centry pro zvířata - jedno z
nejnáročnějších prostředí, kde je klíčový výkon a efektivita.
Naše filozofie je: pokud zvolíme správnou cestu do tohoto
prostředí, bude pak přínos pro spotřebitele a komerční
sektor významný. Zisky společností jsou alokovány do
dalšího výzkumu. Velké procento výzkumu je také
věnováno na blahobyt zvířat a na zajištění dobrých
životních podmínek pro ně.

Hi-craft
www.hi-craft.co.uk
Since 1915 Hi-Craft has been supplying the global pet
market with quality innovative products under brands
recognised internationally by the pet trade and more
importantly the consumer.
Our products are Brand and quality driven as well as an
emphasis on keeping our pricing realistic, giving the
customer a high quality branded product at a highly
competitive price.
---------Od roku 1915 Hi-Craft zásobuje celosvětový trh domácích
mazlíčků kvalitními značkovými inovativními produkty z
mezinárodně uznávaných obchodů pro mazlíčky, a co je
důležitější, zásobuje produkty prověřenými spotřebiteli.
Naše výrobky jsou značkové a kvalitní, ale zároveň kladou
důraz na udržení přiměřené ceny, což dává zákazníkovi
vysoce
kvalitní
značkový
výrobek
za
velmi
konkurenceschopnou cenu.

Long Paws – The Thoughtful Pet Company
www.longpaws.co.uk
Long Paws is a pet brand that designs & develops pet
accessories for active and outdoor pets. The Long Paws
range includes sporty collars, leads and harnesses, as well
as stainless steel pet water bottles, and tick and flea
repellents and removers. We also offer luxury accessories
for the more discerning pet owner.
--------Long Paws je značka, která navrhuje a vyvíjí příslušenství
pro aktivní domácí i venkovní mazlíčky. Řada Long Paws
zahrnuje sportovní obojky, vodítka a postroje, láhve na
vodu pro mazlíčky z nerezové oceli a bleší repelenty a
odstraňovače blech. Nabízíme také luxusní doplňky pro
náročnější vlastníky mazlíčků.

House of Paws
www.houseofpaws.co.uk
The House of Paws is a family owned company based in the
heart of Leicestershire in the UK. The brand has developed a
reputation for high quality luxury pet products. For deep
filled designer pet bedding, stylish clothing, and our over
expanding toy range, choose the House of Paws – as they
deserve a little luxury.
We offer various marketing tools for the products including
studio imagery and video clips as well as merchandising
solutions to prompt sales. Shipments of our branded line can
be exported from either China or our UK warehouse.
We also offer a design and production service on all product
lines for private label. With 30 years of experience, we can
ensure design, quality and delivery is met. House of Paws
currently export to 15 countries including, USA, Australia,
France and Germany.
For large orders we can we can offer FOB delivery from
China.Our friendly, efficient and professional team are always
on hand to provide the best service for you and your
customers.
---------The House of Paws je rodinná firma z Leicestershire. Značka
je známá pro vysoce kvalitní luxusní oblečení, pelíšky a
hračky pro domácí mazlíčky. Společnost nabízí bohatou
marketingovou podporu, včetně reklamních předmětů a
videí. Nabízíme také design a výrobu pro privátní značky.
House of Paws exportuje do 15ti zemí včetně USA, Austrálie,
Francie a Německa. Pro větší objednávky je možné doručení
FOB z Číny.

Finders International Ltd.
www. findersbrands.com
A UK natural and organic mineral shampoo for little tail
chasers!
An impressive line-up of skin care ingredients found in all
our dog shampoos including Dead Sea minerals, oatmeal,
aloe vera, Pro vitamin B5, vitamin E and mouth-watering
allergen free fragrances like rhubarb & custard it means
ScruffyChops loves your dog almost us much as you do!
----------Přírodní organický minerální šampon pro malé miláčky!
Jedinečné přísady pro péči o pleť se nacházejí ve všech
našich psích šamponech, včetně minerálů z Mrtvého moře,
ovesných vloček, aloe vera, provitaminu B5, vitaminu E a
bezalergenových vůní, jako je rebarbora a vanilkový krém.
To znamená, že ScruffyChops miluje Vašeho psa téměř
stejně jako vy!

