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Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την 8η έκδοση της TriestEspresso Expo: η πιο
σημαντική έκθεση B2B εξειδικευμένη σε ολόκληρο το βιομηχανικό ταξίδι του καφέ espresso: … από τον
πράσινο κόκκο στο φλυτζάνι !
Κάθε δύο χρόνια συνάντηση που δεν πρέπει να χάσετε για τους επαγγελματίες του χώρου – αναμένονται
επιχειρηματίες από 80 χώρες – μια παγιομμένη επιτυχής έκθεση όπου κάθε χρόνο γεμίζει και όπου μπορείτε να
βρείτε όλες τις επαφές, τις ιδέες, τα εργαλεία, τις καινοτομίες και τις νέες τάσεις της αγοράς, χρήσιμες για να
αναπτύξετε την επιχείρησή σας.
ΠΟΙΟΣ ΕΚΘΕΤΕΙ

Από των 200 εκθετών του βιομηχανικού ταξιδιού του καφέ: Παραγωγοί μηχανών για espresso και για
καβούρδισμα, εξοπλισμού, μηχανών για την επεξεργασία, το πακετάρισμα, το ετικετάρισμα και τη συσκευασία
του καφέ, παραγωγοί ανταλλακτικών, φλιτζανιών και εξαρτημάτων για το σερβίρισμα του espresso, καφεκόπτες,
επιχειρηματίες της αποκαφεϊνοποίησης, παραγωγοί και έμποροι πράσινου καφέ, αντικείμενα προώθησης και
merchandising, γραφεία μεταφορών, επιμελητεία, μεταφορές, εφαρμογές για την παραγωγή του καφέ, τράπεζες,
ασφάλειες, συνεταιρισμοί, εξειδικευμένος τύπος.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εναρκτήρια διάσκεψη με τη συμμετοχή της ICO – International Coffee Organization
Εκπαιδευτικά προγράμματα του πανεπιστημίου Caffè illy
Σεμινάρια SCAE - Speciality Coffee Association of Europe
Προγράμματα κατάρτισης για τους επαγγελματίες του καφέ
Διάσκεψη “Ο παραδοσιακός ιταλικός καφές εσπρέσο υποψηφιότητα Unesco”
Τελικός του Πρωταθλήματος Ιταλικού Εσπρέσο
Καθοδηγούμενη γευσιγνωσία
Δρώμενα στο κέντρο της Τεργέστης
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

Για το μειωμένο εισιτήριο πηγαίνετε στη σελίδα www.triestespresso.it/reg.html (1ημ €14 - 3ημ €20).
Εναλλακτικά, συμπληρώστε αυτό το κουπόνι, ή επισυνάψτε μια επαγγελματική σας κάρτα και παρουσιάστε το στην
είσοδο για ολόκληρο εισιτήριο. (1ημέρα €18 – 3ημέρες €26).
ΠΟΥ & ΠΟΤΕ

Από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου 2016 στην Τεργέστη (TriestEspresso Expo - Porto Vecchio - Magazzino 26-2728-30, είσοδος από Largo Città di Santos 34132 Trieste, Italy – δωρεάν λεωφορείο).
ΣΤΗΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Εκπληκτική παραθαλάσσια πόλη, κέντρο της υπεροχής του καφέ, αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επωφεληθείτε από την επίσκεψη στην έκθεση για να ανακαλύψετε μια πόλη πανέμορφη, πλούσια σε ιστορία, τέχνη
και πολιτισμό, που απέχει μόνο μιάμιση ώρα από τη Βενετία και τη Λουμπιάνα. Διατίθενται τουριστικά πακέτα επί
παραγγελία.
8η TriestEspresso Expo: όλο το βιομηχανικό ταξίδι του caffè espresso σας δίνει ραντεβού στην Τεργέστη τον
Οκτώβριο!
www.triestespresso.it
GR
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