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Suntem bucuroşi să vă invităm la a 8-a ediţie a TriestEspresso Expo: cea mai importantă expoziţie B2B
dedicată întregii filiere a cafelei espresso: ... de la bobul verde la cafeaua espresso în ceaşcă!
La fiecare doi ani, o întâlnire de nepierdut pentru profesioniştii din domeniu din întreaga lume (sunt
aşteptaţi operatori din 80 de ţări). Un eveniment consolidat în timp şi de succes, unde se pot găsi numeroase
contacte, idei, instrumente pentru creşterea propriului business şi se pot descoperi noutăţile din
domeniu şi noile tendinţe ale pieţei!

CINE EXPUNE
Peste 200 de expozanţi: producători de echipament şi aparate pentru espresso şi prăjirea cafelei,
utilaj pentru prelucrare, ambalare şi etichetare, piese de schimb, ceşti şi accesorii pentru servirea cafelei,
distribuitoare automate, prăjitori de cafea, producători şi vânzători de cafea verde şi decafeinizată, de
capsule şi monodoze, materiale promoţionale şi pentru merchandising, case de expediţie, firme de logistică,
transport, softuri pentru industria cafelei, asociaţii, publicaţii de profil.

EVENIMENTE, CURSURI ŞI SEMINARE
Conferinţa de deschidere cu participarea ICO - International Coffee Organization
Cursuri organizate de Universitatea Cafelei illy
Workshopuri SCAE - Speciality Coffee Association of Europe
Cursuri de formare pentru managerii din domeniul cafelei
Conferinţa “Cafeaua espresso italiană tradiţională candidatură Unesco”
Finala Espresso Italiano Champion
Degustări ghidate
Trieste Coffee Festival pe străzile din centrul oraşului

BILETUL DE INTRARE
Pentru a avea un bilet cu preţ redus, intraţi pe pagina www.triestespresso.it/reg.html (1 zi: 14 €; 3
zile: 20 €). Ca alternativă, completaţi acest coupon sau anexaţi-i o carte de vizită şi prezentaţi-l la casă pentru
a cumpăra un bilet de intrare cu preţ întreg (1 zi: 18 €; 3 zile: 26 €).

CÂND ŞI UNDE
De la 20 la 22 octombrie 2016 în Trieste, Italia (TriestEspresso Expo - Portul vechi - Depozite 26-27-28-30,
intrarea din partea Largo Città di Santos 34132 Trieste, Italia - free shuttle bus)

ÎN TRIESTE, CAPITALA CAFELEI,
splendid oraş maritim, centru important al cafelei, recunoscut la nivel mondial. Profitaţi de vizitarea
expoziţiei pentru a descoperi un oraş frumos, bogat în istorie, artă şi cultură, situat la doar o oră şi jumătate de
drum cu maşina de Veneţia şi Ljubljana. Pachete turistice disponibile la cerere.
Ediţia a 8-a TriestEspresso Expo: toată filiera de producţie a cafelei espresso vă aşteaptă la Trieste în
octombrie!
www.triestespresso.it
RO
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