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Радваме се, да Ви поканим да посетите 8-то издание на TriestEspresso Expo: най-важното изложение
B2В специализирано за производствената верига на кафе еспресо: ... от зеленото зърно до приготвянето
на готовата еспресо напитка!
Среща, провеждаща се на всеки две години, която специалистите от бранша, пристигащи от целия
свят, не пропускат - очакват се оператори от 80 Държави. Утвърдено и успешно изложение, което
вече години наред отчита изчерпването на всички билети, където ще можете да откриете
контактите, идеите, да се запознаете с нововъведенията и с новите пазарни тенденции,
полезни за разрастването на бизнеса Ви.

КОИ СА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
Πλέον 200 изложители от цялата производствена верига: производители на машини за кафе еспресо,
на машини за изпичане на кафе, оборудване, машини за обработката, пакетирането, етикетирането и
опаковането на кафето, производители на резервни части, на чашки и аксесоари за сервирането на кафе
еспресо, вендинг машини - автомати, представители на инсталации за изпичане на кафе, производители и
търговци на зелено кафе, кафе без кофеин, кафе на капсули и филтър, на промоционални и мърчандайзинг
материали, спедиторски къщи, фирми за логистика, транспорт и софтуерни продукти за кафеената
промишленост, асоциации и печат, посветен на отрасъла.

СЪБИТИЯ, КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ
Встъпителна конференция с участието на Международната организация за кафе
(ICO - International Coffee Organization)
Курсове Университет на Кафето illy
SCAE - работни групи (workshops)
Обучителни модули за мениджъри на кафето
Конференция “Традиционно Италианско Кафе Еспрессо Кандидатура Юнеско”
Финалите за Espresso Italiano Champion
Дегустации с инструктор
Фестивалът “Trieste Coffee Festival “ по централните улици на града

ВХОДЕН БИЛЕТ
За да получите билет с намаление, посетете страницата www.triestespresso.it/reg.html (1 ден € 14 - 3
дни € 20). Или можете да попълните настоящия купон или да прибавите визит на картичка и да го представите
направо на касата за входния билет без намаление (1 ден € 18 – 3 дни € 26).

КОГА И КЪДЕ
От 20 до 22 Октомври 2016 год. в Триест, Италия (TriestEspresso Expo - Старото Пристанище (Porto Vecchio) –
Складовете (Magazzini) 26-27-28-30, вход откъм Largo Città di Santos 34132 Триест, Италия - free shuttle bus).

В ТРИЕСТ, СТОЛИЦА НА КАФЕТО,
прекрасен морски град, превъзходен, световно признат център на кафето. Възползвайте се от
Вашето посещение на изложението, за да откриете един изключително красив град, с богата история, само
на час и половина разстояние с автомобил до Венеция и Любляна. На разположение по желание туристически
пакети.
8 - то TriestEspresso Expo: цялата производствена верига за кафе еспресо Ви очаква в Триест през Октомври!
www.triestespresso.it
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