Vážené představenstvo
a vedení pivovaru

Brno, 15.3.2019

Slavnosti piva F.O. Poupěte – PIVEX 16. – 18.5.2019 v Brně • nabídka prodejně prezentační účasti
Vážení pivovarníci, sladovníci a přátelé piva,
zasíláme Vám po předchozích jednáních a prezentačních avízech ucelenou nabídku k účasti v pivovarské
prodejně prezentační akci pořádané pod symbolickou garancí historické osobnosti F.O. Poupěte působícího
v Brně na přelomu 17. a 18. století. Zároveň pod zavedenou značkou PIVEX, pod kterou v 90. letech minulého
století probíhal v Brně mezinárodní veletrh a pivovarské akce prezentující tradiční české pivo, kromě jiných
také v produkci naší společnosti. Po dohodě s pivovarskými odborníky a svazovými uskupeními jsme
v krásném přírodním rekreačním areálu Riviéry v Brně ve dnech 16. – 18. května připravili 1. ročník „Slavností
piva F.O. Poupěte – PIVEX 2019“.
Hlavním záměrem této akce je vybudovat tradici pivovarské přehlídky, která představí návštěvníkům pestrou
přehlídku českých a moravských průmyslových a řemeslných piv, včetně postupně přizvaných pivovarů ze
Slovenska a také jiných zemí (v dalších letech).
Jedním z hlavních cílů je každoročně „okořenit“ přehlídku oceňovanými značkami piv, která získala hlavní
ocenění nejvýznamnějších odborných degustačních soutěží ČESKÉ PIVO (se souhlasem a ve spolupráci ČSPS),
Jarní cena českých sládků (se souhlasem a pod garancí ČMSMP) a naší společností již téměř 30 let pořádaných
soutěží Zlatý pohár PIVEX a mladších soutěží sudových piv Zlatý SOUDEK PIVEX a Zlatý miniSOUDEK PIVEX.
Samozřejmě se nevylučuje účast Vašich dalších značek včetně vlastní prezentace dalších piv oceňovaných
v jiných degustacích. Čím pestřejší účast, tím větší předpoklad úspěchu na všech stranách s předpokladem
kvalitní návštěvnosti.
Velmi bychom uvítali Vaši účast a spolupráci při obnovení tradice národní prezentační přehlídky pro širokou
veřejnost pod tradiční značkou PIVEX. Věřím, že Vás naše nabídka zaujme, a proto přikládáme v přílohách
přihláškovou dokumentaci a prezentační materiály k této akci. Prosíme o Vaše vyjádření zájmu a zvláště
odeslání objednávek co nejdříve, neboť kapacita prostor je omezená. Navíc již dorazily rezervace od
některých renomovaných velkých i malých výrobců piva po předchozích prezentacích.
Těšíme se na spolupráci a zejména na setkání pivovarníků z různých koutů naší země.
S pivovarským pozdravem Dej bůh štěstí
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