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POZVÁNKA
Brno, 20. února 2014
Vážená paní,
vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat jménem všech spolupo adatel na operativní setkání s noviná i
p i p íležitosti konání sout žního kola degustací 1. ro níku sout že sudových piv

ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014
Degusta ní sout žní hodnocení bude zahájeno v pond lí 24. února 2014 od 11.00 hod.
v prostorách pavilonu A1 v pivovarské zón PIVEX na brn nském výstavišti (krátké k ídlo sm rem od
ul. K ížkovského). Na setkání budou k dispozici tiskové informace k odborné sout ži sudových piv,
která se uskute ní v této kategorii poprvé na území eské republiky. Doporu ený foto as v hodnotícím
sektoru degustátor pro média je cca 11 - 11.30 hod.
Vyhlášení výsledk sout že sudových piv ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014 prob hne
24. února 2014 od 19 hodin spole n s vyhlášením výsledk sout že lahvových piv ZLATÝ
POHÁR PIVEX - PIVO 2014 v hotelu Voron ž v Brn , v p edve er zahájení Mezinárodního
potraviná ského veletrhu SALIMA. Sout že piv ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014 (sudová piva)
a ZLATÝ POHÁR PIVEX - PIVO 2014 (lahvová piva) probíhají pod záštitou Ministerstva
zem d lství R, Asociace kraj
R, Jihomoravského kraje a statutárního m sta Brna. Hlavním
odborným produk ním garantem je Výzkumný ústav pivovarský a slada ský Praha a jeho slada ské
pracovišt v Brn . Na sout ži se podílí dodavatel vý epních technologií a za ízení - spole nost
THERMOTECHNIKA BOHEMIA, která dodává pro sout ž sudových piv pot ebné množství
vý ep a s nimi související servis b hem degustací.
Akreditace (pozvánky k ú asti na slavnostním galave eru) je možné ešit b hem probíhající
sout že v pavilonu A1. Z organiza ních d vod prosíme o potvrzení Vaší ú asti na setkání
s p íp. up esn ním foto as a zájmu o ú ast na vyhlášení výsledk sout ží (rmoravek@snip-brno.cz,
tel.: 543 537 217). D kujeme.
T šíme se na setkání s Vámi.
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