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Tržaško sejmišče vas vljudno vabi na 8. TriestEspresso Expo - najpomembnejši specializirani sejem B2B,
posvečen proizvodni verigi espresso kave: ... od zelenega zrna do espresso kave v skodelici!
Dogodek se organizira vsaki dve leti in mednarodni strokovnjaki z vsega sveta ga ne smejo zamuditi.
Pričakujemo strokovno javnost iz 80 držav. Gre za uveljavljen uspešen razprodan dogodek, kjer boste lahko
vzpostavili stike, našli ideje, novosti in tržne smernice, koristne za razvoj vašega podjetja.

KDO RAZSTAVLJA
Več kot 200 razstavljavcev iz proizvodne verige: proizvajalci aparatov za kuhanje espresso kave in za praženje,
opreme, obdelovalnih strojev, strojev za pakiranje, označevanje in embalažo kave; proizvajalci nadomestnih
delov, skodelic in dodatne opreme za postrežbo espresso kave, vending machines, pražarne, proizvajalci
in prodajalci zelene in brezkofeinske kave, tablet in kapsul, promocijskega materiala in materiala za
maloprodajo, špedicijska, logistična in prevozna podjetja, programska oprema za kavno industrijo, združenja,
predstavniki strokovnega tiska.

DOGODKI, IZOBRAŽEVANJA IN SEMINARJI
Uvodni posvet z udeležbo ICO – International Coffee Organization
Tečaji Univerze za kavo illy
Delavnice SCAE - Speciality Coffee Association of Europe
Izobraževalni moduli za menadžerje na področju kave,
Posvet »Klasična italijanska espresso kava, kandidatura Unesco
Finale Espresso Italiano Champion
Vodene degustacije
Trieste Coffee Festival po mestnih ulicah

VSTOPNICE
Za nakup vstopnic po znižani ceni obiščite stran www.triestespresso.it/reg.html (1 dan €14 - 3 dnevi €
20). Lahko pa izpolnite ta kupon ali priložite posetnico ter jo predložite na blagajni. Prejeli boste vstopnico po
polni ceni (1 dan € 18 - 3 dnevi € 26).

KDAJ IN KJE
Od 20. do 22. oktobra 2016 v Trstu, Italija (TriestEspresso Expo – Staro pristanišče/Porto Vecchio – Skladišča
26-27-28-30, vhod iz Largo Città di Santos 34132, Trst, Italija – brezplačni prevoz z avtobusom).

TRST – PRESTOLNICA KAVE,
čudovito obmorsko mesto, središče odličnosti, povsem svetu poznano po kavi. Izkoristite obisk na sejmu
in odkrijte to čudovito mesto, njegovo bogato zgodovino, umetnost in kulturo, samo uro in pol vožnje z
avtomobilom iz Benetk. Na voljo so tudi turistični paketi.
8. TriestEspresso Expo: celotna proizvodnja veriga espresso kave vas oktobra vabi v Trst !
www.triestespresso.it
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