Výstavy a veletrhy na téma výroby piva se dnes pořádají po celém světě,
ale pouze v městech a zemích, kde má vaření piva dlouhou tradici,
mohou nabídnout jedinečné zkušenosti, které určují cestu k úspěchu.
Proto jsme v Praze založili Pivo Bier Ale EXPO.

3. ročník

Expo

úterý 29. – středa
30. ledna 2019
Expo
Kongresové centrum Praha

• suroviny na výrobu piva
• zařízení, přístroje a technologie pro stavbu, rozšiřování a optimalizaci pivovarů
• filtraci, stáčení a obaly pro prodej piva
• marketing a sociální sítě pro konzumenty piva
• profesionální pivní sommeliérství

2. ročníku PBA EXPO se zúčastnilo 46 značek, z toho 15 zahraničních z 9 zemí
např. společnosti Sahm, Filtry Bílek, Nate Chotěboř, Arix, Charles Faram, Unimarco /Gai, Eutit, Lallemand,
Hop Products, Murphy and Son, Vetropack Moravia Glass, Ireks, Anton Paar, TC Bohemia, Thimm,
Oreon Trading, Pivo Praha, Remmers, ACO, Ebia nebo Simpsons Malt.
V roce 2019 předpokládáme účast 70 značek.

3. ročník výstavy
29. 1. – 30. 1. 2019

Expo 2019

PROČ VYSTAVOVAT NA PIVO BIER ALE EXPO?

ZÁKLADNÍ INFORMACE

• Dává příležitost osobně představit majitelům a sládkům
pivovarů z České republiky a Slovenska nabídku vaší
společnosti.
• Každý rok vzniká v České republice okolo 50 nových
pivovarů. Jejich investoři nebo budoucí majitelé tvořili
důležitou část návštěvníků minulých ročníků výstavy.
• Součástí výstavy jsou malé sály pro 30 osob, kde můžete
vaši společnost a její produkty představit formou
přednášky s podporou prezentace ve formátu PowerPoint.
• Každý vystavovatel získá zdarma prostor na nových
stránkách pbaexpo.cz a pbaexpo.com v angličtině.
• Máte možnost setkat se s řadou profesionálů
ze zahraničí, které zveme jako porotce na soutěž Golden
Bohemia Draft Beer Cup. Řada z nich bude prezentovat
aktuální evropské a světové trendy na PBA Forum 2019.

• Otvírací doba výstavy v Kongresovém centru Praha pro
návštěvníky je 9–18 hodin.
• Slavnostní zahájení proběhne v Komorním sále
29. 1. v 9.00 hodin.
• Souběžně s Pivo Bier Ale EXPO 2019 se uskuteční národní
degustační soutěž o nejlepší české pivovary České
a moravské pivní koruny 2019 a mezinárodní porota udělí
ceny pro nejlepší česká piva a pivovary v 17 kategoriích
v soutěži Golden Bohemia Draft Beer Cup. Zahájení obou
soutěží je 29. 1. ve 13.00 hodin.
• Hlavní program Pro vášeň sládků o surovinách,
technologiích, recepturách nových stylů piva včetně
ochutnávek a prezentace referenčních vzorků zahraničními
hosty proběhne v Komorním sále.
• Expozici na výstavě si můžete zajistit již od 24 000 Kč
bez DPH.

PRO VYSTAVOVATELE
• Výstava probíhá v sálech Kongresového centra. Není potřeba investovat do stavby stánků, koberců a do dalšího jednorázového
vybavení. Stoly a židle poskytne Kongresové centrum.
• Vystavovatel kupuje pouze plochu, kam může umístit zařízení, přístroje nebo jiné produkty, dále samostojné reklamní poutače
a ve vlastních stojanech tiskové a jiné propagační materiály.
• V ceně plochy je zahrnut úklid, energie, ostraha a uzamčení vystavených předmětů od doby instalace až po likvidaci v době, kdy
nebude výstava otevřena.
• V ceně je zahrnuta prezentace firmy v prostorách výstavy a na internetových stránkách www.pivobierale.cz.
• Každý vystavovatel obdrží tři vystavovatelské průkazy a volné vstupenky pro české a zahraniční návštěvníky
Pavel Borowiec, ředitel výstavy PBA EXPO

V případě zájmu mne kontaktujte prostřednictvím e-mailu: pavel.borowiec@pivobierale.cz.
Máte-li dotazy, pošlete mi jej prosím prostřednictvím SMS na mobilní telefon +420 602 371 721.

