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Salón Piva v Starej tržnici
Prezentácia pivovarov formou ochutnávky
Vážené dámy a páni,
dovoľte, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na SALÓN PIVA,
ktorý sa uskutoční 16. až 18. septembra 2015 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave.
Cieľom Salónu Piva v Starej tržnici je prezentovať tradične varené pivo ako nápoj, ktorý má svoj
príbeh, svoju hodnotu, výnimočnosť a poukázať na jeho špecifiká a jednotlivé druhy.
Zároveň naučiť návštevníkov výstavy porozumieť spôsobu podávania a konzumácie piva.
Povýšiť hodnotu tradične vareného piva na úroveň akú si zaslúži.
Salón Piva v Starej tržnici je prezentácia pivovarov formou ochutnávky.
Stará tržnica sa nachádza priamo v centre Bratislavy, na námestí SNP. V jej priestoroch sa konajú
rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, v poslednej dobe aj farmárske trhy, ktoré si za krátky čas
získali už mnohých Bratislavčanov, ale aj turistov. Svojou polohou, rozlohou a krytými priestormi je
Stará tržnica ideálna pre Salón Piva, zvlášť keď jeho účastníci sú veľké a malé remeselné pivovary.

Marko production s.r.o., Jakabova 57, 821 04 Bratislava
www.marko.sk, www.salonpiva.sk
salonpiva@salonpiva.sk

Salón Piva v Starej tržnici
Bratislava
16.-18.9.2015

Podmienky účasti:
• vyplniť a poslať prihlášku, Všeobecné výstavnépodmienky a vyplnenú informačnú tabuľku
najlepšie mailom na salonpiva@salonpiva.sk
• priniesť na Salón Piva min. 2 druhy svojho piva
• zabezpečiť personál na obsluhu - čapovanie a komunikáciu s návštevníkmi (samozrejme
najlepšie sládek, alebo zodpovedná osoba, ktorá dokáže návštevníkom plnohodnotne
odprezentovať pivo a pivovar)
• výčapné zariadenia budú pre každého vystavovateľa zabezpečené (dodá partner Salónu Piva
firma LINDR), nieje možné používať svoje prinesené výčapy
• výčapné zariadenia majú vlastný kompresor
• hnací inertný plyn (pokiaľ potrebujete) si každý účastník zabezpečuje na vlastné náklady
Priestor zadarmo!
Malý remeselný pivovar dostane od organizátora k dispozícii priestor 2 x 2m zadarmo. V prípade
záujmu o väčší priestor nás kontaktujte. Na uvedenom priestore si môže pripraviť vlastnú
expozíciu. V prípade záujmu Vám vieme stoly a stoličky zapožičať zdarma.
Návštevníci:
Vaši potenciálni zákazníci a hostia si na vstupe do Salónu Piva zakúpia vstupenku, ku ktorej
dostanú katalóg pív a vystavovateľov a sklenený degustačný pohár. Predpokladaný objem piva na
1 degustáciu je cca do 2 dcl. Cenu degustačnej vzorky si určí každý pivovar individuálne podľa
druhu piva a objemu vzorky.
Ochutnávka piva pre návštevníkov:
Ochutnávka bude platená výhradne prostredníctvom žetónov. Je prísny zákaz predávať pivo
návštevníkom bez pásky, mimo oficiálneho degustačného pohára a v hotovosti na účet
vystavovateľa. Predaj musí prebiehať iba prostredníctvom zakúpených žetónov. Žetóny budú
predávané organizátorom.
Bližšie informácie vo Všeobecných výstavných podmienkach.

Uzávierka prihlášok je 31.7.2015!

Organizátor Salónu Piva v Starej tržnici je Marko production s.r.o.
Ing. Miloš Kováč * +421 905 215 740
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Záväzná prihláška: (Uzávierka prihlášok je 31.7.2015)

Obchodný názov vystavovateľa:

Adresa sídla:

Adresa na korešpondenciu:
(ak nie je totožná s adresou sídla)

Tel., fax, e-mail, www:

IČO, DIČ, IČ DPH:

Meno zodpovednej osoby:

! Bez výhrad súhlasíme so znením Všeobecných výstavných podmienok.

! Prehlasujeme, že si záväzne objednávame priestor na Salóne Piva v Starej tržnici 9/2015.

Miesto, dátum:
Podpis, pečiatka:
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