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Sizi 8’inci kez kapılarını açan TriestEspresso Expo’yu ziyaret etmeye davet etmekten mutluluk
duyuyoruz: espresso kahvenin üretim zinciri ile ilgili en önemli, uzmanlaşmış B2B fuarı: ... yeşil
çekirdekten fincandaki espresso’ya!
Tüm dünyadan - 80 ülkeden beklenen operatörler ile – sektördeki profesyoneller için iki yılda bir
düzenlenen kaçırılmayacak bir buluşma. Yıllardır çok yoğun ilgi gören ve iş hacminizi büyütmek için
iş bağlantıları kurabileceğiniz, fikir, yenilik ve yeni pazar eğilimlerini bulabileceğiniz başarısı tescilli
bir fuar.

KATILIMCILAR
Bütün üretim zincirini temsil eden 200’ü aşkın katılımcı: espresso kahve ve kavurma makineleri üreticileri,
ekipman, kahve işleme, paketleme, etiketleme ve ambalajlama makineleri, yedek parça, fincan ve espresso
ikramına yönelik aksesuar, otomat (vending machines) üreticileri, kavurma uzmanları, yeşil kahve, kafeinsiz
kahve, kapsül ve poşet kahve, promosyon ve satış materyalleri üreticileri ve tüccarları, nakliye, lojistik, taşıma
şirketleri, kahve endüstrisi yazılımları, birlikler, sektörel basın.

ETKİNLİKLER, KURSLAR VE SEMİNERLER
ICO - International Coffee Organization (Uluslararası Kahve Örgütü) katılımıyla açılış semineri
Università del Caffè illy (illy Kahve Üniversitesi) kursları
SCAE - (Avrupa Kahve Uzmanları Birliği) workshop’ları
Kahve manager’ları için eğitim seansları
“Caffè espresso italiano tradizionale candidatura Unesco”
(Unesco adayı geleneksel İtalyan espresso kahve) semineri
Espresso Italiano Champion finalleri
Uzman eşliğinde degustasyonlar
Şehrin merkezindeki sokaklarda Trieste Coffee Festival

GİRİŞ BİLETİ
İndirimli bilet için www.triestespresso.it/reg.html sayfasına gidiniz (1 gün 14€ - 3 gün 20€). Alternatif
olarak tam ücretli giriş bileti (1 gün 18€ – 3 gün 26€) için bu kuponu doldurunuz veya kartvizitinizi iliştirip
kuponu doğrudan kasaya gösteriniz.

NEREDE VE NE ZAMAN
20 - 22 Ekim 2016 tarihleri arasında Trieste, İtalya’da (TriestEspresso Expo - Porto Vecchio - Magazzini 26-2728-30, giriş Largo Città di Santos 34132 Trieste, İtalya - ücretsiz servis otobüsü)

KAHVE BAŞKENTİ TRIESTE,
kahve konusunda uzmanlığı dünya çapında kabul edilmiş muhteşem deniz şehri. Venedik ve Ljubljana
şehirlerinden arabayla sadece bir buçuk saat mesafede tarih, sanat ve kültür açısından zengin bu çok güzel
şehri keşfetmek için fuar ziyaretinizden faydalanın. Talep üzerine turistik paketler mevcuttur.
8’inci TriestEspresso Expo: Tüm espresso kahve üretim zinciri Ekim ayında sizleri Trieste’de bekliyor!
www.triestespresso.it
TR
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