Speciální nabídka k účasti na
“Festivalu chutí veletrhu SALIMA 2020”
pro MINIPIVOVARY
Vážení obchodní přátelé,
dovolte mi, abych Vám ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů předložil nabídku
k účasti na dalším ročníku „Festivalu minipivovarů“ při Mezinárodních potravinářských veletrzích
SALIMA. V rámci přípravy jsme spolu s členy svazu zapracovali do konceptu Vaše požadavky a
náměty z uplynulých dvou ročníků. Prezentace Vaší společnosti tak bude ještě efektivnější a
ekonomicky výhodná.
Co je pro Vás připraveno:
1. Třídenní prodejní akce v rámci Festivalu chutí - SALIMA 2020
a. Samostatně řešený vstup a doba konání
b. Termín 23. až 25. 4. 2020 (čt – so)
c. Otevírací doba 10:00 – 22:00, v sobotu 10:00 – 18:00
2. Osvědčené jednoduché expozice.
V ceně je zahrnuta plocha, kompletní prezentační místo (stánek) vybavený
výčepem (Thermotechnika TC), zajištění degustačního skla (Sahm), přívod el.
energie k výčepnímu zařízení, společná skladová zázemí , servis a sanitace
výčepního skla, obsluha, ostraha
3. Lukrativní místo v pavilonu “G2“ brněnského výstaviště, v napojení na další prodejní
expozice se zaměřením na kvalitní regionální potraviny, nápoje a gastronomii.
Součástí třídenního festivalu je u i osvědčený koncept „Gastro Festivalu“
4. Free WIFI pro vystavovatele
5. Servisní volný vjezd (z důvodů průběžného doplňování zásob, parkování přímo u
pavilonu)
6. Možnost spolupodílet se na mediální kampani veletrhu (zapojíme Vaši značku, firmu,
nápad ….)

Cena:

5.000 CZK bez DPH pro členy ČMSMP
7.000 CZK bez DPH pro nečleny
Díky partnerovi této sekce - Českomoravskému svazu minipivovarů - neplatíte
registrační poplatek.
Finanční zátěž na jednotlivé firmy se podařilo upravit díky tomu, že:
- Velikost a místo stánku (expozice je unifikovaná), skladové prostory, technické
přívody a zázemí je společné pro více firem, visuál jednotlivých stánků si sami
graficky dovybavíte (rollUp, banner, POS, POP materiály ….).

Veškerá prezentační místa, technické přívody, výčepní zařízení bude připraveno na místě.
Festival bude probíhat v moderní hale G2 brněnského výstaviště

Náhled (ilustrační) na expozice a vybavení zázemí

Koho Vám zveme:

Pro rok 2020 předpokládáme masivní reklamní a informační kampaň. Předpokládaný počet
návštěvníků je odhadován na 15 tis osob.
Samozřejmě zveme provozovatele hotelů, restaurací a barů. Milovníky piva. Vysokoškolské
studenty - Brno je městem studentů a jejich podíl na návštěvě může být při připravené
komunikaci značný. Mnoho a mnoho dalších. K zákazníkům připočtěte i téměř 800 zástupců
ostatních vystavovatelů, kteří si tak širokou nabídku kvalitního piva jistě nenechají ujít. V rámci
veletrhu se potkáte s mnoha osobnostmi státní správy, zástupci municipalit a širokou skupinou
novinářů.
Budete moci využít vhodný termín. Z pohledu nápojového průmyslu je tzv. před sezónou a Vaše
prezentace tak můžete spojit i s pozváním do místa Vašeho působiště a nabídnout klientům i
rekreační pobyty, nebo výlety za pivem a gastronomií. Řemeslné pivo se veze na vlně
mimořádného zájmu a my tento zájem chceme spoleně s Vámi ještě zvýšit.

Za tým SALIMA:
D. Pelikán +420 724 128 458,
dpelikan@bvv.cz
Za Českomoravský svaz minipivovarů:
T. Melišová +420 774 996 628,
melisova@cmsmp.cz

