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Organizatorzy Targów w Trieście mają zaszczyt zaprosić na 8-ą edycję TriestEspresso Expo: najważniejszą
imprezę targową B2B ukazującą całą linię produkcyjną kawy: ... od zielonego ziarnka do filiżanki kawy
espresso!
Ważna spotkanie, odbywające się co dwa lata, dla profesjonalistów z sektora, przybywających z całego świata
– w tym roku oczekuje się na operatorów z 80 Krajów – Targi specjalistyczne i cieszące się powodzeniem, które
od lat charakteryzują się całkowitym wyprzedaniem biletów. Tutaj można nawiązać ciekawe kontakty, poznać
idee, nowości i nowe tendencje rynku umożliwiające rozwój biznesu.

KTO SIĘ WYSTAWIA
Ponad 200 wystawców całej linii produkcyjnej kawy: producenci maszyn do kawy espresso, prażenia,
oprzyrządowania, maszyn do przetwarzania, paczkowania, etykietowania, i pakowania kawy, producenci części
zamiennych, filiżanek i akcesoriów do podawania kawy, vending machines, producenci i trader zielonej kawy,
firmy wyspecjalizowane w prażeniu kawy, dekofeinizacji, w produkcji kapsułek i saszetek, w realizacji materiałów
promocyjnych i merchandisingu, spedytorzy, logistyka, transporty, oprogramowania dla przemysłu kawowego,
firmy ubezpieczeniowe, stowarzyszenia, prasa specjalizująca się w branży kawy.

WYDARZENIA, KURSY I SEMINARIA
Seminarium otwierające imprezę z udziałem ICO - International Coffee Organization
Kursy Uniwersytetu Kawy illy
SCAE - Speciality Coffee Association of Europe workshopy
Moduły szkoleniowe dla managerów z sektora kawy
Konferencja „Tradycjonalna kawa włoska espresso kandydatka UNESCO˝
Finały „Espresso Italiano Champion”
Zorganizowane degustacje
Trieste Coffee Festival na głównych ulicach miasta

WEJŚCIE
W celu uzyskania biletu ze zniżką patrz strona www.triestespresso.it/reg.html (1 dzień €14 - 3 dni €20).
Jako alternatywa możesz również wypełnić niniejszy coupon (lub załączyć wizytówkę) i przedstawić go w kasie w
celu zakupu biletu po normalnej cenie (1 dzień €18 – 3 dni €26).

GDZIE & KIEDY
Od 20 do 22 Października 2016 w Trieście, Włochy (TriestEspresso Expo - Porto Vecchio - Maga 26-27-28-30,
wejście od strony Largo Città di Santos 34132 Trieste, Italy - free shuttle bus)

W TRIEŚCIE STOLICY KAWY,
cudowne miasto położone nad morzem, wyjątkowe centrum kawy uznane na poziomie międzynarodowym.
Wykorzystaj wizytę na targach, aby odkryć przepiękne miasto, bogate w historię, sztukę i kulturę, odległe tylko
pół godziny samochodem od Wenecji i Lubiana. Pakiety turystyczne przygotowane na życzenie.
8-a edycja TriestEspresso Expo: cała linia produkcyjna kawy espresso czeka na Ciebie w Trieście w Październiku!
www.triestespresso.it
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