Norymberga, Niemcy I 12 – 14 listopada

W DIALOGU
Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Dobre rozmowy.

Dobre interesy.

W dialogu
z przyszłością

Przemysł napojów stoi przed wielkimi wyzwaniami:
Cyfryzacja kroczy do przodu, zmiany na rynkach
również. Orientacja w wyborze właściwej drogi
w przyszłość jest zatem bardzo ważna a BrauBeviale
2019 jako centralne miejsce spotkań ekspertów w
Europie dokładnie właściwym miejscem!

W tym miejscu znajdą Państwo w dialogu z wiodącymi
głowami rozwiązania dla waszych wyzwań. Ponieważ
na BrauBeviale jestescie w bezpośrednim kontakcie z
najważniejsyymi innowacjami wokół produkcji,
przetwarzania, logistyki i marketingu napojów.
Przyjedźcie Państwo w dniach 12 – 14 listopada 2019
do Norymbergi!

Witaj pryzszłość. Witaj na BrauBeviale.

Dla każdego wyzwania

odpowiednie rozwiązanie
OFERTA SPECJALISTYCZNA
ponad 1000 wystawców
surowce i sensoryczne uszlachetnianie [hala 1]
technologie [hale 6, 7, 7A, 8 i 9]
Uzdatnianie wody/analityka/komponenty
[hala 6]

NCC Ost

Entrance
Mitte

NCC
Mitte

Entrance
Ost

opakowanie [hale 4 i 4A]
wyposażenie i urynkowienie [hale 5 i 6]
Szczegóły pod braubeviale.de/offer

PROGRAM RAMOWY
>>Forum BrauBeviale z czołowymi
tematami przyszłości branży napojów
>>CRAFT DRINKS AREA z degustacją
piwa i specjałami napojów bezalkoholowych, wody i Craft Spirits: Przeżyjcie
„Innowację picia”
>>EXPORT FORUM German Beverages
>>Innowacyjne opakowania napojów

>>Pokaz specjalny brau@home
dla browarników domowych
i hobbystów
>>European MicroBrew Symposium
>>Prezentacja Eurpean Beer Star
>>i wiele więcej
Kompletny codziennie aktualny
program znajdą Państwo pod
braubeviale.de/programme

DLA PAŃSTWA PRZYGOTOWANIA
DO TARGÓW
>>Wystawcy, wyroby, nowości z uwzględnieniem Państwa zaplanowania tragów
>>Osobisty przegląd hal
>>Newsroom BrauBeviale z licznymi interesującymi zakulisowymi informacjami
>>Bilety i wskazówki dotyczące dojazdu i pobytu
>>Bezpłatna aplikacja BrauBeviale/App
To i wiele więcej przygotowaliśmy dla Państwa online.

Wszystko co najważniejsze
dla Państwa zwiedzania pod

braubeviale.de/next
Targi. Film.
youtube.com/BrauBevialeGermany

twitter.com/braubeviale

facebook.com/braubeviale

beviale-family.com
Bilety online - szybko i wygodnie
swoje e-Ticket mogą Państwo od 10.7.2019
w prosty sposób zamówić online lub zrealizowć
bony – tak by wstęp na targi odbył się bez czekania
w kolejce:
braubeviale.de/tickets

Organizator
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg

Wszystko dla swojego zwiedzenia
targów znajdą Państwo pod:

braubeviale.de/next

Miejsce imprezy

Messezentrum Nürnberg
Centrum Targów w Norymberdze

Termin

wtorek 12 – czwartek 14 listopada 2019

Godziny otwarcia

wtorek – środa
czwartek

Bilety wstępu
Kasa dzienna

bilet jednodniowy
bilet staly
bilet jednodniowy studenci

godz. 09:00 do 18:00
godz. 09:00 do 17:00
EUR 40
EUR 50
EUR 10

Obsługa odwiedzających
T +49 9 11 86 06 - 49 99
F +49 9 11 86 06 - 49 98
visitorservice@nuernbergmesse.de
braubeviale.de/representatives

Komfortowo – bezpośrednie loty polskich linii
lotniczych LOT: poniedziałek do piątku odlot z Warszawy
o godz. 08:15 i lot powrotny z Norymbergi o godz. 19:55.
Niniejszy prospekt dostępny jest w języku niemieckim, angielskim,
włoskim, czeskim, rosyjskim, hiszpańskim i francuskim.
Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT.

Podmiot ideowy
Private Brauereien Bayern e. V.
Thomas-Wimmer-Ring 9
80539 München
Wykorzystanie swoich danych do celów
reklamowych mogą Państwo w każdej
chwili zastrzec u nas na piśmie
(NürnbergMesse GmbH, Messezentrum)
lub e-mailem (data@nuernbergmesse.de).

Wszelkie dane bez rękojmi. Zmiany zastrzeżone.

Kolejne specjalistyczne targi napojów
odkryć można pod

