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Örömmel meghívjuk Önt, hogy látogassa meg a 8. alkalommal megrendezendő TriestEspresso Expót, az
eszpresszó kávé terméklánc legfontosabb B2B szakvásárát, ahol mindent megtalál… a zöld kávébabtól a
csészében gőzölgő eszpresszó kávéig!
Kétévente kerül sor az ágazat szakembereinek kihagyhatatlan találkozójára, amelyre az egész világról
érkeznek szakemberek- 80 ország képviselőit várjuk. Egy jól bevált, sikeres vásárról van szó, ahol évek óta
minden jegy elkel, és ahol megtalálja azokat a kapcsolatokat, ötleteket, újdonságokat, a piac új irányzatait,
amelyek hasznosak üzlete fejlesztése, szempontjából!

A KIÁLLÍTÁS
A teljes terméklánc több mint 200 kiállítója, eszpresszó kávégépek és kávépörkölő gépek, felszerelések, a kávé
feldolgozásához, csomagolásához, címkézéséhez, bálázásához használt gépek gyártói, cserealkatrészek, csészék,
az eszpresszó kávé feszolgálásához használt kiegészítők gyártói, kávéautomaták, kávépörkölők, zöldkávé és
koffeinmentes kávé illetve promóciós és merchandising anyagok gyártói és kereskedői, speditőr-, logisztikai és
szállítócégek, kávéipari szoftverek, társaságok, az ágazat sajtója részvételével zajlik.

ESEMÉNYEK, KURZUSOK ÉS SZEMINÁRIUMOK
Nyitó konferencia az ICO – International Coffee Organization (Nemzetközi Kávészövetség) részvételével
Az Università del Caffè illy (illy Kávé Egyetem) kurzusai
SCAE - Speciality Coffee Association of Europe workshopok
Képzési modulok kávéval foglalkozó menedzsereknek
„Az Unesco-díjra jelölt hagyományos olasz eszpresszó kávé” című konferencia
Az „Espresso Italiano Champion” döntői
Kóstolók vezetéssel
Trieste Coffee Festival a városközpont utcáin

BELÉPŐJEGY
A kedvezményes belépőjegyért látogasson el a triestespresso.it/reg.html oldalra (1 nap 14 € - 3 nap 20
€). Egyéb lehetőségként töltse ki ezt az űrlapot vagy csatolja hozzá a névjegykártyáját és jelentkezzen közvetlenül
a pénztárban a teljesárú belépőjegyért (1nap 18 € – 3 nap 26 €).

IDŐPONT & HELYSZÍN
2016. október 20-22., Trieszt, Olaszország (TriestEspresso Expo - Porto Vecchio – Magazzini 26-27-28-30, a
Largo Città di Santos felőli bejárat, 34132 Trieste, Italy – ingyenes buszjárat a belvárosból)

TRIESZT, A KÁVÉ FŐVÁROSA,
csodálatos tengeri város, világszerte elismert kiváló kávétermelő központ. Használja ki a vásár meglátogatását
arra, hogy felfedezze ezt a csodálatos, gazdag történelmű, művészetű és kultúrájú várost, ami mindössze másfél
óra alatt elérhető autóval Velencéből vagy Ljubljanából. Kérésre turisztikai csomagok állnak rendelkezésre.
8. TriestEspresso Expo: az eszpresszó kávé teljes terméklánca várja Önt Triesztben októberben!
www.triestespresso.it
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