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S veľkým nadšením Vás pozývame navštíviť 8. ročník TriestEspresso Expo: najdôležitejšia výstava B2B
špecializovaná v celom priebehu a procese kávy espresso: ... od zeleného zrniečka až po espresso v šáločke
!
Každý druhý rok toto stretnutie si nemôžu nechať uniknúť odborníci tohto odvetvia prichádzajú z celého
sveta – očakávaní operátori z 80 krajín. - Prestížna a úspešná výstava, kde už roky bývajú lístky pravidelne
vypredané, kde možno nájsť kontakty, nápady, novinky a nové tendencie trhu užitočné k rastu Vášho
businessu.

VYSTAVOVATELIA
Viac než 200 vystavovateľov priebehu a procesu kávy: výrobcovia strojov na kávu espresso a praženie,
prístrojov, zariadení na spracovávanie, balenie, etiketovanie a balenie kávy, výrobcovia náhradných dielov,
šálok a doplnkov na servírovanie kávy esperesso, vending machines, pracovníci ktorí vykonávajú praženie,
výrobcovia a trader zelenej kávy, kávy bez kofeínu, kapsule a náhradky, propagačný mateiál a merchandising,
špedičné úrady, logistika, doprava, software na kávový priemysel, asociácie, tlač v sektore.

UDALOSTI, KURZY A SEMINÁRE
Úvodný kongres s účasťou ICO - International Coffee Organization
Univerzitne kurzy kávy illy
SCAE - Speciality Coffee Association of Europe workshopy
Formačné moduly pre manažérov kávy
Kongres „Tradičná talianska espresso káva – kandidatúra Unesco“
Finále Espresso Italiano Champion
Riadené degustácie kávy
Trieste Coffee Festival na ulicach centra mesta

VSTUPENKA
Informácie o zľavnenej vstupenke nájdete na nasledujúcej stránke www.triestespresso.it/reg.html
(1deň €14 - 3dni €20). Alebo Vás poprosíme, aby ste vyplnili tento kupón, resp. priložili svoju vizitku, a
odovzdali ho priamo pri pokladni pri zaplatení vstupenky v plnej výške (1deň €18 – 3dni €26).

KDE & KEDY
Od 20 do 22 októbra 2016 v Terste, Taliansko (TriestEspresso Expo – Porto Vecchio – Magazzini 26-27-2830, vstup v Largo Città di Santos 34132 Terst, Taliansko - free shuttle bus).

V TERSTE, HLAVNOM MESTE KÁVY,
nádhernom prímorskom meste a svetoznámom centre excelentnosti vo výrobe kávy. Využite príležitosť
tejto výstavy a objavte krásy tohto mesta s jeho bohatou históriou, umením a kultúrou, iba pol hodinu autom
od Benátok či Ľubľany. Turistické balíčky sú dostupné na žiadosť.
8. TriestEspresso Expo: celý priebeh a proces kávy espresso Vás čaká v Terste v Októbri!
www.triestespresso.it
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