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Považujeme za čest vás pozvat na 8. ročník veletrhu TriestEspresso Expo, nejvýznamnějšího veletrhu B2B
zaměřeného na vše, co souvisí s výrobními a komerčními procesy průmyslu kávy espresso: …od
zeleného zrnka k espressu v šálku!
Setkání opakující se každé dva roky, které by si neměli nechat ujít profesionálové z oboru přijíždějící z celého
světa – očekáváme účast operátorů z 80 zemí. Konsolidovaný a úspěšný veletrh, v předešlých edicích zcela
vyprodaný, kde můžete najít kontakty, nápady, novinky a nové tendence trhu užitečné pro růst vašeho
obchodu.

KDO VYSTAVUJE
Více než 200 vystavovatelů všeho, co souvisí s procesem výroby a komercializace kávy espresso: výrobci
přístrojů na přípravu espressa a pražení, výrobci vybavení, strojů na zpracování kávy, přípravu k prodeji,
etiketování a balení, výrobci náhradních dílů, hrnků a doplňků pro podávání espressa, prodejní automaty, pražírny,
výrobci a distributoři zelené kávy, kávy bez kofeinu, kapslí a náplní do kávovarů, výrobci reklamních materiálů,
merchandising, spediční firmy, logistika, přeprava, software pro kávový průmysl, sdružení, oborový tisk.

AKCE, KURZY A SEMINÁŘE
Zahajovací sympozium za účasti ICO – International Coffee Organization
Kurzy Univerzity kávy illy
Workshopy SCAE (Speciality Coffee Association Europe)
Školení pro manažery v oboru kávy
Sympozium “Tradiční italská káva espresso - kandidatura do UNESCO”
Finále Espresso Italiano Champion
Degustace s výkladem
Trieste Coffee festival v ulicích centra města

VSTUP
Pro zlevněnou vstupenku navštivte stránky www.triestespresso.it/reg.html (1 den 14€ – 3 dny 20€).
Eventuálně vyplňte tento kupón nebo přiložte vizitku a předložte ji přímo u pokladny pro zakoupení vstupenky
v plné ceně (1 den 18€ – 3 dny 26€).

KDY & KDE
Od 20. do 22. října 2016 v Terstu, Itálie (TriestEspresso Expo – Porto Vecchio – Magazzini 26-27-28-30– vstup
od ul. Largo Città di Santos, 34132, Terst – Itálie – kyvadlový autobus zdarma),

V TERSTU, METROPOLI KÁVY
nádherném přímořském městě, význačném celosvětově uznávaném středisku pěstování kávy. Využijte své
návštěvy veletrhu k objevení překrásného města bohatého historií, uměním a kulturou, vzdáleného jen hodinu a
půl autem od Benátek a Lublaně. Turistické balíčky k dispozici na požádání.
8. TriestEspresso Expo: vše, co souvisí s výrobou a komercializací kávy espresso, na Vás čeká v říjnu v Terstu!
www.triestespresso.it
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Trieste Capitale del CaffèTM #triestecapitaledelcaffe

