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Světové trendy v gastronomii
i poradenství ohledně EET v praxi
nabízí letošní veletrh FOR GASTRO & HOTEL
Ve dnech od 29. září do 2. října 2016 patří prostory areálu PVA EXPO PRAHA mezinárodnímu veletrhu hotelového
a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL. Dosud největší výstavní plochou
i počtem vystavovatelů se ve své historii řadí mezi nejvýznamnější události svého druhu pořádané v České
republice. Odborníci zde najdou přehlídku technologických novinek a veřejnost se zde seznámí se světovými
trendy v gastronomii. Pro podnikatele je určena konference o zavedení elektronické evidence tržeb a odborné
poradenství zdarma.
V pořadí 6. ročník veletrhu FOR GASTRO & HOTEL nabídne návštěvníkům ve dvou výstavních halách přední
výrobce, dodavatele potravin a nápojů, moderní technologie, vybavení pro hotely a gastronomické provozovny. „Počtem
vystavovatelů i celkovou rozlohou 14 000 metrů čtverečních je letošní ročník veletrhu FOR GASTRO & HOTEL tím největším,
který se v historii výstaviště PVA EXPO PRAHA v tomto oboru konal,“ říká manažerka veletrhu Milena Fernandez.
Doprovodný program veletrhu nabízí řadu konferencí, přednášek, seminářů, kulinářských přehlídek a degustací. Atraktivní
podívanou slibuje celonárodní soutěž CUKRÁŘ ROKU – BIDVEST CUP 2016 pod hlavičkou Asociace kuchařů a cukrářů ČR
a soutěž PEKAŘ ROKU 2016, pořádaná Svazem pekařů a cukrářů poprvé v Praze. Po celou dobu konání veletrhů mohou
návštěvníci sledovat v akci zručné barmany, baristy, juniorské teatendery a pivní specialisty, kteří předvedou své umění
v přípravě nejrůznějších drinků v soutěžích pod záštitou České barmanské asociace. Ochutnávku zahraničních kuchyní
nabízí programová scéna GASTRO TOUR s přehlídkou novinek a trendů v gastronomii nebo prezentace skandinávské
gastronomie v podání michelinských kuchařů z Dánska. Asociace malých a středních podniků a živnostníků České
republiky seznámí veřejnost s projektem ROK ŘEMESEL 2016, který se zaměřuje na zvýšení prestiže klasických profesí
jako je kuchař, cukrář či pekař. S tím souvisí také projekt „…A TEĎ ČESKY“ propagující kvalitní regionální potraviny.
Souběžně s veletrhem FOR GASTRO & HOTEL probíhá v areálu PVA EXPO PRAHA 7. ročník veletrhu nábytku, interiérů
a bytových doplňků FOR INTERIOR.
Informace pro návštěvníky
Veletrh FOR GASTRO & HOTEL je návštěvníkům otevřen v areálu PVA EXPO PRAHA v termínu od 29. září do 2. října
2016, a to od 10.00 do 18.00, pouze v neděli do 17.00. V areálu je možno využít placené veletržní parkoviště, které
poskytuje až 2500 míst v bezprostřední blízkosti výstavních hal. K výstavišti se lze dostat pohodlně také prostřednictvím
MHD, a to konkrétně linkou metra C na konečnou stanici Letňany nebo autobusovou dopravou do stanice Výstaviště
Letňany. Základní cena vstupného na veletrh FOR GASTRO & HOTEL činí 150 Kč, zlevněná vstupenka ve výši 100 Kč
po předchozí registraci. Podrobné informace získáte na www.for-gastro.cz, přehled doprovodného programu najdete na
www.for-gastro.cz/program.
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