Norimberk, Německo | 12. – 14. listopadu

V DIALOGU
  S BUDOUCNOSTÍ

Dobré rozhovory.
Dobré obchody.

V dialogu
s budoucností

Nápojový průmysl stojí před velkými výzvami:
Digitalizace pokračuje, trhy zažívají proměny. Proto
je důležité orientovat se a najít správnou cestu do
budoucnosti –  BrauBeviale 2019 jako centrální setkání
odborníků v Evropě je k tomu tím pravým místem!

Tady najdete v dialogu s předními odborníky vhodná
řešení pro vaše výzvy. Protože na veletrhu BrauBeviale
máte ty nejdůležitější inovace v oblasti výroby a zpracování nápojů, logistiky a marketingu na dosah ruky.
Přijeďte od 12. do 14. listopadu 2019
do Norimberku!

Vítáme budoucnost. Vítejte na BrauBeviale.

Pro každou výzvu

vhodné řešení
ODBORNÁ NABÍDKA
více než 1.000 vystavovatelů
Suroviny a senzorické zušlechťování [hala 1]
Technologie [haly 6, 7, 7A, 8 a 9]
NCC Ost

Úprava vody/analytika/komponenty [hala 6]

Entrance
Mitte

NCC
Mitte

Entrance
Ost

Obaly [haly 4 a 4A]
Příslušenství a marketing [haly 5 a 6]
Podrobné informace na braubeviale.de/offer

RÁMCOVÝ PROGRAM
>>Fórum BrauBeviale se stěžejními tématy
budoucnosti nápojového průmyslu

>>Speciální přehlídka brau@home
pro domácí pivovarníky

>>CRAFT DRINKS AREA s ochutnávkami
pivních specialit, nealkoholických nápojů,
vody a řemeslných destilátů, tzv. Craft
Spirits: Ochutnejte „Inovace k pití”

>>European Microbrew Symposium

>>EXPORT FORUM German Beverages
>>Inovativní nápojové obaly

>>Prezentace ceny European Beer Star
>>a mnohé jiné
Kompletní, denně aktualizovaný
program najdete na
braubeviale.de/programme

PRO VAŠI PŘÍPRAVU NA VELETRH
>>Vystavovatelé, produkty, novinky pro vaše plánování veletrhu
>>Váš osobní přehled hal
>>BrauBeviale Newsroom s mnoha zajímavými
doplňkovými informacemi
>>Vstupenky a tipy na cestu a ubytování
>>Bezplatná aplikace BrauBeviale
To všechno a ještě víc vám nabízíme online.

Vše důležité pro vaši návštěvu na

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

twitter.com/braubeviale

facebook.com/braubeviale

beviale-family.com
Vstupenky online – rychle a pohodlně
Od 10.7.2019 si můžete objednat elektronickou
vstupenku, tzv. e-ticket, nebo uplatnit kupóny
jednoduše online – pro přímý vstup na veletrh
bez čekání: braubeviale.de/tickets

Pořadatel
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg

Vše pro vaši návštěvu
veletrhu najdete také na:

Místo konání

Výstaviště Norimberk

Termín

ÚT 12. – ČT 14. listopadu 2019

Otevírací doba

ÚT – ST
ČT

Vstupenky
u pokladny

jednodenní
permanentka
jednodenní studentská

braubeviale.de/next

09:00 – 18:00 hod.
09:00 – 17:00 hod.
EUR 40
EUR 50
EUR 10

Servis pro návštěvníky
T +49 9 11 86 06 - 49 99
F +49 9 11 86 06 - 49 98
visitorservice@nuernbergmesse.de
braubeviale.de/representatives

Tento prospekt je k dispozici v jazyce německém, anglickém,
italském, českém, polském, ruském, španělském a francouzském.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Ideový garant
Private Brauereien Bayern e. V.
Thomas-Wimmer-Ring 9
80539 München
Můžete kdykoliv vyslovit nesouhlas s
naším reklamním využitím vašich údajů,
a to písemně (NürnbergMesse GmbH,
Messezentrum, 90471 Nürnberg) nebo
e-mailem (data@nuernbergmesse.de).

Všechny údaje bez záruky, změny vyhrazeny.

Další odborné nápojové
veletrhy ve světě objevíte na

