V Českých Budějovicích 17. ledna 2022

Prezados amigos cervejeiros,
temos o prazer de convidá-los para o
32.º Festival Internacional de Cerveja / XXXII. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL
BUDWEIS 2022, que decorrerá de 25 de abril a 30 de abril de 2022em ČeskéBudějovice.
O maior festival nacional de cerveja oferece às cervejarias a oportunidade de
apresentarem sua produção não apenas ao público, mas também aos especialistas e
potenciais parceiros de negócios. A cidade de ČeskéBudějovice (Budweis) é uma metrópole
regional da Boêmia do Sul e uma metrópole mundial cervejeira.
Uma parte importante e integrante do Festival Internacional da Cerveja é o
prestigioso concurso de degustação pelo prêmio Selo Mundial de Cerveja 2022 / WORLD
BEER SEAL 2022, sendo o prêmio cervejeiro de mais prestígio na República Tcheca, e
também pelo Selo Dourado de Cerveja 2022/ GOLD BREWERS SEAL 2022. O festival
também inclui duas categorias de concurso para produtores de águas minerais que
competirão pelo título GOLDEN WORLD SPRING 2022e duas categorias para produtores de
sidra onde será entregue o prêmio WORLD CIDER SEAL 2022.
As degustações profissionais são realizadas com a participação de vossos especialistas
e especialistas na área de cerveja, alimentos e certificação de qualidade. A objetividade e
regularidade das competições profissionais serão como sempre garantidas pelas autoridades
certificadoras internacionais Bureau Veritas, TÜV SÜD, 3EC Internationalea Autoridade
Estadual de Inspeção de Agricultura e Alimentos.
Os vencedores das categorias individuais junto com o título também adquirem o
direito de utilizar a respetiva designação para fins promocionais.
Apesar das restrições mundiais do ano passado e das mudanças relativamente à
data do festival, 180 cervejarias de vinte e um países de todo o mundo se apresentaram no
festival no ano passado, oferecendo um total de 1080 amostras para os concursos!

A parte pública do Festival Internacional da Cerveja em ČeskéBudějoviceterá lugar no
Pavilhão de Exposições T1 no Centrode Exposições (Výstaviště) ČeskéBudějovice nos dias 29
e 30 de abril de 2022. As degustações profissionais decorrerão de segunda-feira, 25 de abril
a sexta-feira, 29 de abril, 2022.

Será um prazer recebê-lo como convidado, ou ainda melhor como participante ativo
em concursos de degustação, ou como quem apresentará suas bebidas em público no
festival. Se decidir participar neste maior e mais prestigiado concurso cervejeiro da
República Tcheca, anexamos informações adicionais a este convite.

Com respeito
Alois Srb
diretor do festival
Anexos:
Condições de participação para cervejarias
Especificações das categorias 2022
Programação das degustações profissionais
Inscrição para cervejarias com seleção da categoria

Další informace najdete na www.pivnipecet.cz, www.beerseal.com, www.vcb.cz

