Tisztelt Barátaink!

Szeretettel hívjuk meg Önöket a XXX. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2020 elnevezésű
sörfesztiválra és az ezzel összekötött, a rangos Arany Sörpecsét / Világ Sörpecsét 2020 elismerés
megszerzésére szervezett kóstolóversenyre.

A XXX. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2020 megrendezésére 2020. február 17. és 22.
között kerül sor České Budějovice Vásárterületén (Výstaviště).

Az INTERNATIONAL BEER FESTIVAL több mint negyed évszázada kivívta a legelőkelőbb sörbemutató
hírnevét a Cseh Köztársaságban, és a résztvevő sörfőzdék, valamint sörgyárak számát tekintve
fokozatosan a legnagyobb rendezvények egyike lett Európában.
České Budějovice (Budweis) városa nemcsak Dél-Csehország regionális központja, hanem a sörgyártás
metropolisza is. A sör itt óriási hagyománnyal és kedvelőinek nagy hátterével rendelkezik.

A mi „sörfőzde bajnokságunk” egyre növekvő jelentőségéről, népszerűségéről és nemzetközi
elismeréséről leginkább a számok árulkodnak. 2019-ben az Arany Sörpecsét igényes minőségi
tesztjébe 245 sörfőzde és sörgyár nevezett be 21 országból, ezek Csehország, Szlovákia,
Németország, Ausztria, Nagy Britannia, Spanyolország, Kazahsztán, Belgium, Hollandia, Oroszország,
Fehéroroszország, Lengyelország, Magyarország, Ukrajna, Izrael, Írország, USA, Japán, Örményország,
Mexikó és Chile.
A degusztálók 1205 termék minőségét ítélhették meg. Több mint 90 díj került kiosztásra.

Az Arany Sörpecsét 2020 díjat 36 specializált kategóriában osztják majd ki. A győztesek a Világ
Sörpecsét 2020 elismerésért is versenyezni fognak. A sörfőző szakemberek, független kóstolók
szakértői névtelen degusztálására az élelmiszeriparban és a minőségtanúsítás területén működő
ellenőrző és tanúsító cégek és szervezetek (Bureau Veritas, TÜV SÜD, 3EC International, Cseh
Köztársaság Állami Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Inspekciója) szigorú felügyelete alatt kerül sor. A
kóstolások 2020. február 17. és 21. között zajlanak le majd České Budějovice Vásárterületén
(Výstaviště) lévő R2 pavilonban.

Az INTERNATIONAL BEER FESTIVAL lehetőséget nyújt a sörfőzdéknek arra is, hogy felkínálhassák és
bemutathassák termékeiket valamennyi látogatónak, s mindezt České Budějovice Vásárterületén
(Výstaviště) lévő T1 bemutató pavilonban, ahol az ünnepségek nagyközönség számára rendezett
részére kerül sor 2019. február 20. és 22. közötti napokon. Az elmúlt évben a nagyközönségnek itt 80
sörgyár mutatkozott be, és a lelkes sörkedvelők 15 ország több mint 350 termékét kóstolhatták meg.

Öröm lesz számunkra a fesztivál vendégeiként üdvözölni Önöket. Nagy megtiszteltetés lenne
továbbá, ha termékekkel kapcsolódnak be a degusztáló versenyek valamelyikébe, vagy ha
termékeiket felajánlják kóstolásra annak a több mint hatezer vendégnek, akik a fesztivál nyilvános
részét a 3 nap alatt meglátogatják.
A XXX. NTERNATIONAL BEER FESTIVALEM BUDWEIS 2020 rendezvényt Kubera úr, a Cseh Köztársaság
parlamenti szenátusának elnöke, a Cseh Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma, a Regionális
Fejlesztési Minisztérium, České Budějovice statutáris város, Dél-Csehországi Régió, Cseh Köztársaság
Kereskedelmi Kamarája, Cseh Köztársaság Élelmiszer Kamarája és Agrárkamarája, Prágai Cseh
Mezőgazdasági Egyetem, Prágai Vegyészeti és Műszaki egyetem, Brnoi Mendel Egyetem, České
Budějovicei Dél-Csehországi Egyetem, České Budějovicei Műszaki és Közgazdasági Főiskola vette
pártfogása alá.
Abban az esetben, ha a versenyen való részvétel érdekli Önöket, a meghívóhoz csatolom az alapvető
információkat és a sörkategóriák specifikációját.
Tisztelettel

Alois Srb
a sörfesztivál igazgatója

Further informations: www.pivofestival.cz, www.goldenspring.cz, www.worldbeerseal.com,
Kontakt:
Alois Srb /INTERNATIONAL BEER FESTIVAL/ Svatkovice 19, 398 43 Bernartice, Česká republika
tel.+ 420 603 542 281/email alois.srb@centrum.cz,
email: alois.srb@centrum.cz

