Konference na téma výroby piva
se pořádají po celém světě.
Pouze v městech a zemích,
kde má vaření piva dlouhou tradici,
však nabídnou jedinečné zkušenosti,
které určují cestu k úspěchu.
Proto v Praze pořádáme
třídenní konferenci

České Pivní
Forum 2020
S PODPOROU
NÁRODNÍHO PIVOVARU

Dovolujeme si Vás pozvat
na čtvrtý ročník konference

České Pivní
Forum 2020
v Kongresovém centru Praha
5. května 1640/65 Praha 4

Jižní sál
III. patro

28. až 30. ledna 2020
9.00 až 16.00

konference proběhne pod záštitou
Českomoravského svazu minipivovarů
hlavním mediálním partnerem je

Program konference České pivní FORUM 2020
v úterý 28. ledna 2020

registrace 9.00 až 10.00 / zahájení konference v 10.00
téma: Fenomén Craft Beer
Tvůrčí přístup craft pivovarů
Oliver Wesseloh, mistr světa v pivním sommeliérství,
sládek Kehrwieder Kreativbrauerei
Osobitá interpretace klasických i nových pivních stylů
Lorenzo Dabove, renomovaný znalec spontánně
kvašených piv, dlouholetý porotce WBC a EBS
Profesionální pivní sommeliérství
Pavel Borowiec, lektor programu Diplomovaný pivní
sommeliér Doemens Academy v češtině
Pivo a jídlo
gastronaut Pavel Maurer

středa 29. ledna 2020
zahájení konference v 9.00

téma: Zákonitosti pivního trhu
(obaly, logistika, marketing)
Požadavky na obal pro prodej piva v řetězcích a při jeho přepravě
Vlado Volek, ředitel Obalového institutu SYBA
Pivo a Instagram
Tomáš Jindříšek, spolumajitel komunikační
agentury Dark Side

čtvrtek 30. ledna 2020
zahájení konference v 9.00

téma: Současné trendy ve vaření piva
Pravidla a úskalí chmelení za studena
Christina Schönberger, lektorka Joh. Barth & Sohn
Rozpoznávání cizích vůní a chutí
Boris Gadzov, marketingový ředitel FlavorActiv
Odrůdy chmele z Nového Zélandu
Andrew Whalley, vedoucí zahraničního oddělení
Charles Faram
podrobný program najdete na www.ceskepivniforum.cz

Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65 Praha 4
vchod 5, Komorní sál
vchod 10, Jižní sál
v bezprostřední blízkosti stanice metra
Vyšehrad, trasa C
K dispozici rozsáhlé prostory
pro parkování osobních aut
Bezbariérový přístup
Použijte vchody 5 pro eskalátory a 10 pro výtahy
Více informací najdete na:
www.ceskepivniforum.cz
twitter.com/pivobierale
twitter.com/pbaexpo
Tato pozvánka platí jako
čestná vstupenka na výstavu

Expo 2020
Kongresové centrum Praha, Jižní sál

29. až 30. ledna 2020
od 10.00 do 18.00 hodin

