PIVO NA NÁPLAVCE 2018©
DEGUSTAČNÍ FESTIVAL MALÝCH A MINI ČESKÝCH PIVOVARŮ
FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ PRAHA

ARCHETYP, Z. S., ŠUMAVSKÁ 69/17, PRAHA 2 120 00

15. A 16. ČERVNA 2018, PÁTEK, OD 14:00 – 21:00, SOBOTA OD 11:00 DO 21:00
Cíl akce:
Představení sortimentu piv malých a mini českých pivovarů s regionálním prodejem mimo řetězce. Malé
pivovary v současné době zažívají renesanci zájmu o jejich piva. Není se co divit. V řadě z nich vaření piva
vychází z původních receptur při použití kvalitních českých ječných sladů z humnových sladoven a
žateckého chmele. Při výrobě piva se jedná o klasickou technologii s otevřeným spodním kvašením a
dokvašováním v ležáckých sklepích. Také délkou výroby se tato piva výrazně liší od unifikovaných
„Europiv“. Pravidelně sbírají tato piva ocenění jak na domácích, tak i zahraničních degustačních soutěžích.
Místo konání: náplavka Rašínova nábřeží, Praha 2
Termín: 15. a 16. června 2018
Ročník: Sedmý
Pořadatel: Archetyp, z. s.
Garant: Českomoravský svaz minipivovarů
Produkty: výčepní, ležáky, speciální, portery, se sníženým obsahem alkoholu (nealkoholická), se
sníženým obsahem cukru, pšeničná, kvasnicová, nealkoholická, bylinná, lehká piva světlá, polotmavá,
tmavá a řezaná + české limonády, sodovky a minerální vody
Počet vystavovatelů: 50 malých a mini českých pivovarů
Návštěvnost: 8.000 - 15.000 návštěvníků
Doprovodný program: Gastronomie, která se snoubí s mladým bílým i červeným vínem
Kulturní program: Cheers!, Heleme se, Plastic people of the universe, Circus brothers, Frufru, Orchidea
Propagace:
inzerce v týdeníku Respekt
letáky do tramvají A4 v počtu 1500 ks
plakát A2 v počtu cca 500 ks (FT Náplavka a FT Heřmaňák)
radiové spoty – Český rozhlas Regina, Radio 1
propagace na webových stránkách www.farmarsketrziste.cz
propagace na Facebooku www.facebook.com/ftpraha
propagace na webových stránkách www.pivonanaplavce.cz
Přínos pro spotřebitele: Příjemné setkání s malými a zajímavými mikro, mini a malými českými
pivovary, ke kterým se může spotřebitel časem vracet. Pomoc regionálnímu rozvoji.
Kontakt: Archetyp, jiri@ftpraha.cz
www.pivonanaplavce.cz
www.facebook.com/ftpraha
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