
Dobré obchody.

Dobré rozhovory.
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DĚLÁ RADOST. 
PŘINÁŠÍ NÁPADY.
Sotva existuje nějaká oborová akce, které se tak rádi účastníte,  
jako je veletrh BrauBeviale, nejvýznamnější veletrh investičních 
 příležitostí pro nápojový průmysl v tomto roce! V jedinečné domácké 
pracovní atmosféře zde společně vznikají nové nápady a inspirující 
 řešení pro každodenní praxi.

Brzy to opět přijde – v termínu 8.–10. listopadu se v Norimberku opět 
sejde přibližně 37.000 odborných návštěvníků a 1.100 vystavovatelů. 
Těšte se na tvořivý rovnocenný partnerský dialog a skvělé nápady.

Vítejte doma! braubeviale.de/regulars-table
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POMÁHÁ DALŠÍMU ROZVOJI.

Suroviny 
Suroviny pro nápoje a nápoje jako suroviny

Technologie 
Stroje a zařízení pro výrobu, plnění a balení nápojů | 
Obalové materiály, obalové prostředky a pomocné  
obalové prostředky, uzavírací systémy | Automatizace  
a IT | Vybavení závodů a laboratoří, provozní a pomocné  
materiály, zušlechtění piva | Zařízení pro výrobu energie, 
 stlačený vzduch/plyny, bezpečnost práce, ochrana  
životního prostředí

Logistika 
Dopravní, nakládací a vykládací technika | Skladovací  
a  komisionovací systémy | Transportní zařízení a 
 manipulační vozíky, vozidla

Marketing 
Prodej a gastronomická zařízení | Služby, ústavy,  
výzkum a média
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DĚLÁ POŽITEK. 
PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH.

 > Craft Beer Corner s ochutnávkami pivních specialit, 
 prémiových lihovin a dalších nápojových specialit
 > Prezentace European Beer Star
 > Evropské sympózium minipivovarnictví a  
produkce  minipalíren (European MicroBrew a 
MicroDestilling Symposium) 7. listopadu
 > Přednášky ve fóru BrauBeviale na téma kreativní  
nápojové kultury
 > Parkur vystavovatelů Kreativní nápojová kultura
 > Aftershow party Schanzenbräu & Friends powered  
by BrauBeviale

Jemný rozdíl: Jak lze lépe rozlišovat než prostřednictvím 
chuti? Ať se jedná o pivní speciality, inovativní neal
koholické nápoje nebo prémiové lihoviny: Diskutujte na 
BrauBeviale o nových nápadech, od vybraných surovin  
přes technické provedení ve výrobním procesu až po   
chytré uplatnění na trhu. 



POSKYTUJE CHYTRÉ RADY. 
PŘINÁŠÍ FAKTA.
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Fórum BrauBeviale: Vaše informační platforma k hlavním 
tématům uprostřed veletržního dění – jednoduše se  
usaďte a naslouchejte, bezplatně. Těšte se na vzrušující 
přednášky a workshopy z každodenní praxe výroby a  
prodeje nápojů:

 > Umístění značek
 > Obal a obalový design
 > Jednorázové – vratné obaly

a mnoho dalších informací 

Kompletní program najdete každý den aktuálně na  
braubeviale.de/programme
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URYCHLUJE.
VÝSTIŽNĚ FORMULUJE.

 > Všichni vystavovatelé,  
všechny produkty, novinky
 > Váš osobní plán výstaviště
 > Tipy týkající se pobytu a příjezdu  
na veletrh
 > Bezplatná aplikace BrauBevialeApp 

a mnoho dalšího na  

braubeviale.de

Nyní klikněte

a zúčastněte se!
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Pokud od svého nápojového obalu očekáváte víc než  
ochranu při skladování a během přepravy, potom jste na 
BrauBeviale na správné adrese. Mnozí z přibližně 1.100 vysta
vovatelů vás očekávají s perspektivními technologiemi a 
 kreativními nápady v oblasti balení a prodeje nápojů, od  
individuálního designu přes zušlechtěné obaly až k funk
čnímu balení. Doprovodný program vám mimoto nabídne:

DĚLÁ DOJEM.
PŘINÁŠÍ VÝSLEDEK.

 > PET@ BrauBeviale s
• Kongres PETnology Europe ve dnech  

7.–10. listopadu 2016
• PETarena – connecting comPETence v hale 4A
• Recyklace PET obalů (sdružení pro jakost  

Wertstoffkette PETGetränkeverpackungen)  
v hale 4A

 > Vzrušující přednášky týkající se nápojových obalů  
ve fóru BrauBeviale N
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Pořadatel
NürnbergMesse GmbH 
Messezentrum 
90471 Nürnberg

Ideový garant
Private Brauereien Bayern e. V. 
ThomasWimmerRing 9 
80539 München

Tento prospekt je k dispozici  
v německém, anglickém, italském,  
českém, polském a ruském jazyce.

Všechny ceny včetně DPH.

Místo konání Výstaviště Norimberk

Termín úterý 8. – čtvrtek 10. listopadu 2016

Otevírací doba úterý – středa  
čtvrtek

9 až 18 hod. 
9 až 17 hod.

Vstupenky  
na denní pokladně

jednodenní vstupenka  
permanentka  
jednodenní vstupenka 
studentská

EUR 27 
EUR 37 
 
EUR 10

Servis pro  
návštěvníky  

T +49 9 11 86 06  49 99
F +49 9 11 86 06  49 98
visitorservice@nuernbergmesse.de

Tickets online –  
vstupenky rychle a pohodlně
Online si můžete zcela jednoduše objednat  
od 22. září 2016 elektronickou vstupenku,  
tzv. e-ticket, nebo využít kupóny –  
pro přímý vstup na veletrh bez čekání: 
braubeviale.de/tickets


