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Výstavy a veletrhy na téma výroby piva se pořádají po celém světě.   
Pouze v městech a zemích, kde má vaření piva dlouhou tradici,  však nabídnou 

jedinečné zkušenosti, které určují cestu k úspěchu.  

Proto jsme založili výstavu

Čtvrtek 23. – 25. 2. 2017, 13.00–18.00 hod.
v Kongresovém centru Hotelu Olšanka, Praha 3

Proč navštívit výstavu Pivo Bier Ale EXPO 2017:
n Seznámíte se s českými společnostmi, které postavily nebo vybavily stovky pivovarů  

po celém světě

n Můžete oslovit řadu profesionálů pro vytvoření projektů nových pivovarů nebo jejich rozšíření

n Získáte informace o aktuálních trendech ve vaření, filtraci a stáčení piva

n Objednáte autentické české suroviny jako je chmel a slad

n Ochutnáte piva z více než stovky českých pivovarů ze souběžně probíhající národní  
soutěže o nejlepší pivovar České a moravské pivní koruny a koupíte je pro svůj velkoobchod

n Potkáte se s českými sládky, kteří s úspěchem vaří pivo v zahraničí

n Navštívíte město s neopakovatelným kouzlem a posedíte v některé vyhlášené klasické pivnici 
nebo craft brew pubu

n Pořadatelé vám domluví exkurzi v některých z pivovarů v Praze nebo okolí.

Vstupenky koupíte v předprodeji na GoOut.cz (265 Kč)  
nebo v místě konání akce (295 Kč).

Souběžně s Pivo Bier Ale EXPO 2017 se uskuteční degustační soutěž o nejlepší české pivovary 

České a moravské pivní koruny 2017 včetně slavnostního vyhlášení a Pivo Bier Ale Zimní 

Session, kde bude možné ochutnat v čepované a lahvové verzi především nejlépe hodnocená 

česká piva ze soutěže České a moravské pivní koruny 2017. Návštěvníci výstavy budou mít v ceně 

vstupenky zahrnuty vzorky piv pro porovnání vaření dekokcí a infuzí, různých způsobů filtrace 

a českých a zahraničních ležáků.

Více informací na www.pivobierale.cz



Jak se na výstavu dostanete: 

Tramvaj č.: 5, 9, 15, 26, 55, 58

zastávka: Olšanské náměstí

Autobus č.: 136, 175

zastávka: Olšanské náměstí

Metro linka: A (zelená)

stanice: Flora

Hotel je od stanice metra vzdálen 5 min. 

chůzí z kopce po ul. Jičínská.
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