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4TAPPANCS  HÍRLEVÉL 2009 / 4 
******************************************************* 
VÍZPARTI BULLDOG PIKNIK ! 
2009. június 12-13-14 Bulldog Piknik Velencén a Panoráma Kempingben (Velence, Kemping út 2). 
Ott-alvós sátoros 'ereszd el a hajam', kutyákkal ! 
Részvételi díj: 5.000 Ft / 2 éjszaka, 2 főnek, 2 kutyával, 1 autóval, 1 sátorhellyel  
Infó: www.bulldogpiknik.hu 
******************************************************* 
A 4TAPPANCS WEB-BOLT ÚJDONSÁGAI ! 
- TAOASIS kullancs- és bolha  spray - A gyógynövény olajok keverékeit tartalmazó szer kutyára és 
macskára egyaránt jól használható. (50 ml, 2.350,- Ft) 
- PREYDUMMY - a nevelés új segédeszköze - Jan Nijboernek, a Natural Dogmanship® 
tréningmódszer kialakítójának a terméke. (14,5 cm, 1.250,- Ft) 
- KLIKKER - rögzítővel, kihúzható zsinórral - A klikkerhez egy 60 cm hosszúra kihúzható vékony, 
erős, felcsévélhető zsinór van rögzítve. (1.200,- Ft) 
Használja ki aktuális árkedvezmény akciónkat, regisztráljon és vásároljon. 
A WEB-BOLT elérhető közvetlenül : http://bolthely.hu/4tappancs 
vagy a 4TAPPANCS honlapon keresztül: www.4tappancs.hu 
******************************************************* 
WELLNESS TANÁCSADÁS - IGÉNYES KUTYATARTÓKNAK 
Egy közelmúltban tartott internetes közvélemény kutatás szerint, a kutyatartók 56,4 % -a nem volt még 
kedvencével kutyakozmetikusnál és nem is tervez ilyesmit, - a legtöbbjük kutyája ápolatlan, piszkos, 
parazitákkal fertőzött, mert hiányzik a fajtának megfelelő, alapvető ápolása. 
Ezzel párhuzamosan a kutyakozmetikus, - jelenleg divat,- szakma, oktatása és napi gyakorlata, minőségi 
és szolgáltatási szinvonala sok esetben a gazdik részéről erősen vitatható és kívánni valót hagy maga 
után. 
Az "Elvigyem a kutyakozmetikushoz , vagy nekiessek magam ?" kérdésének megválaszolásában 
szeretnénk segítséget adni az érdeklődőknek a 
SAJÁT KUTYÁD, - ÁPOLD MAGAD ! 
elméleti és gyakorlati oktatást, bemutatót tartalmazó programunkkal. 
Időpont: 2009 július 04, szombat 
Előadók: Horváth Zsuzsanna, Bíró Ferenc, Stefan Siman 
Helyszín: 'LILI' kutya & cica szépség szalon, 1047 Budapest, Lakkozó u. 47  
Infó, jelentkezés: www.4tappancs.hu 
******************************************************* 
NYEREMÉNY JÁTÉK MACSKA KEDVELŐKNEK 
Macska és Gyermek nyereményjáték indult a népszerű MACSKA.TV internet portálon. 
Aki úgy gondolja, hogy az ő fotója vagy videója a legjobb és szeretene indulni a nyereményekért folyó 
pályázaton, az 2009. május 15.-ig küldheti be a szervezőknek. 
Info: http://www.macska.tv/mgyfoto 
******************************************************* 
TITÁN NYAKÖRV 
Az eddig csak golfütők nyelének, nyakláncoknak és karkötőknek használt Titan-Minus-Ion nevű Japán 
anyagból már kutyáknak is gyártanak nyakörvet. A különleges anyagból, - titán, turmalin, germanium és 
kerámia por keverékéből, - gyártott nyakörv 5 különböző színben kapható. Az allergia mentességet 
szilikon bevonattal biztosító nyakörv, - a szakemberek szerint, - közömbösíti a pozitív ionok kötődését az 
állat szervezetében és a kellemes közérzeten túlmenőleg megelőző és gyógyító hatással van bizonyos 
betegségekre is. 
Infó: www.dogline.de 
******************************************************* 
II. BOXER MAJÁLIS 
A NOÉ Állatotthon Alapítvány Boxer Fajtamentõ Csoportja szervezésében: 



2009. 05. 10. vasárnap, 10:00 - 16:00 II. BoxE.R. Majális - NOÉ Budapest, XVII. Csordakút u. 
4TAPPANCS tanácsadás: Horzsa Eszter kutyatréner, kutyás programok, gyerek programok, tombola 
Infók, program: http://www.4tappancs.hu/kutya/download/BoxerMajalis_A4.jpg 
******************************************************* 
MACSKA KÁVÉZÓ 
Tokióban megnyílt az első olyan kávézó, ahol 25 macska szolgálja a macskasimogatásra, macskával való 
játszadozásra, macskával való összebújjásra - tehát társállat közelségére vágyó vendégek igényeit. 
A belépődíj (6 EUR, /1.700,- Ft) egy fél órás tartózkodásra jogosít a macskák számára minden igényt kielégítő 
berendezéssel ellátott vendéglátó létesítményben és természetesen nem foglalja magába az elfogyasztott 
italok árait 
Info: http://www.bild.de/BILD/ratgeber/haustier/2009/04/katzen-cafes/in-tokio-eine-halbe-stunde-kuscheln-
kostet-sechs-euro.html 
******************************************************* 
BUDAPEST CACIB NEMZETKÖZI KUTYAKIÁLLÍTÁS 
A MEOE szervezésében 2009.05. 16-17. -án megrendezésre kerülő rendezvény ideje alatt, naponta 10 -  17 
óra között 
GAZDÁTLAN FAJTATISZTA KUTYÁK ÖRÖKBEFOGADÓ NAP  
kerül lebonyolításra a kutyakiállítás helyszínén, a Puskás Ferenc Stadion szoborkertjében. 
A rendezők várják azokat a leendő gazdikat akik egy-egy fajtatiszta kutyát örökbefogadnának és annak a 
jövőben megfelelő tartási körülményeket biztosítanának. 
Infó: http://www.4tappancs.hu/kutya/download/bp_cacib_09.pdf 
******************************************************* 
Ön azért kapta ezt a hírlevelet, mert szerepel a 4TAPPANCS adatbankjában, feliratkozott a 4TAPPANCS WEB-BOLT hírlevél listájára, vagy az 
iwiw.hu, farm.hu, vipet.hu, haziallat.hu, kutya.hu, macska.tv internet portálok valamelyikén keresztül kapcsolatba került velünk. 
Az adatok kezelése megfelel a 2001. évi CVIII. törvénynek, ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 
törvényben foglalt kötelezettségnek.  
  
Amennyiben nem kívánja a jövőben fogadni hírlevelünket, kérjük küldjön vissza egy üres e-mailt címünkre és 
töröljük az adatbankunkból ! 
  
Üdvözlettel: 4TAPPANCS Team 
  
www.4tappancs.hu 
info@4tappancs.hu 
  
T: +49 (06) 49-424 059    
M: +36 (06) 30-2929995 
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