
 © SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. – 3/2019  

SLAVNOSTI PIVA Františka Ondřeje POUPĚTE 

Rekreační areál RIVIÉRA Brno 
Brno – Pisárky, Bauerova 7 

16. – 18. května 2019 
GARANCE A ZÁŠTITY: Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Českomoravský svaz minipivovarů, spolupráce Český svaz pivovarů a sladoven 

PRODUCENT AKCE: SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. 

HLAVNÍ A DALŠÍ PARTNEŘI: STAREZ – SPORT Brno, Veletrhy Brno, Technické sítě Brno, Dopravní podnik města Brna a další 
 

•  národní prezentace oceňovaných piv z oficiálních nejprestižnějších soutěží v Česku  

• prodejní a prezentační akce průmyslových a řemeslných pivovarů  v přírodním areálu u řeky 

Svratky naproti Výstaviště 

 zvýhodněná účast pivovarů oceněných piv z  oficiálních pivovarských soutěží 

Zlatý pohár PIVEX • Zlatý SOUDEK PIVEX • Zlatý miniSOUDEK PIVEX  
• ČESKÉ PIVO  • JARNÍ CENA ČESKÝCH SLÁDKŮ  
Bonusy pro oceněné pivovary poskytují pořadatelé soutěží – SNIP & CO, Českomoravský svaz minipivovarů, 

Český svaz pivovarů a sladoven 
• zábavné programy, soutěže, předváděcí akce, regionální potraviny, stylové občerstvení  

• rozsáhlá komunikační kampaň a marketingová podpora pro kvalitní návštěvnost  

• parkovací plochy u areálu posílená MHD se zastávkou v místě akce   

• předpoklad denní návštěvnosti 3-5 tisíc lidí; nabídka cílených VIP setkání ve zvláštním sektoru v areálu  

VELKÉ – STŘEDNÍ – MALÉ PIVOVARY  
MINIPIVOVARY – MIKROPIVOVARY – RESTAURAČNÍ PIVOVARY 

ČASOVÝ PLÁN PŘÍPRAVY, PROVOZNÍ TERMÍNY PRODEJE, DEMONTÁŽE: 

úterý 14. – 15. 5. stavba prodejních stánků, podium, vybavení a příprava akce 

čtvrtek 16.5. dokončení přípravy do 11 hod., provozní „kolaudace“ 

čtvrtek 16.5. 13-23 h – provozní doba akce (prodej + program do 22 h) 

pátek 17.5. 13-23 h – provozní doba akce (prodej + program do 22 h) 

sobota 18.5. 10-23 h – provozní doba akce (prodej + program do 22 h) 

neděle 19.5. likvidace, odvozy  
pracovní verze – není určena ke zveřejnění - změny vyhrazeny 

 
 

 
 

Pořádá hlavní producent projektu:  SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. s partnery 
Špitálka 41, 602 00 Brno • tel.: 543 537 217 • www.snip-brno.cz • www.ignisbrunensis.cz 
Mgr. Richard Morávek, ředitel produkce • 604 297 571, rmoravek@snip-brno.cz 

Areál Výstaviště Brno 

zastávka MHD 

Rekreační areál RIVIÉRA 
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