GASTRO PRODUKT
VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE, 21. – 23. 11. 2019

Tisková zpráva
Partnerem výstavy je Státní zemědělský a intervenční fond, záštitu převzal ministr zemědělství ČR
Miroslav Toman a hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

tradice výstavy gastrofest ● odborná i široká veřejnost ● přímá setkání s novými zákazníky ●
nové obchodní příležitosti a kontakty ● odborné semináře

GASTRO PRODUKT – NOVÁ VÝSTAVA ČESKOBUDĚJOVICKÉHO
VÝSTAVIŠTĚ
Zbrusu nová výstava je určená pro širokou i odbornou veřejnost, nezaměřuje se na
gastrotechnologie, ale na produkty v celé své šíři od zeleniny, ovoce, až po kvalitní vína nebo sýry.
GASTRO PRODUKT proběhne v pavilonu Z paralelně s tradiční výstavou Gastrofest.
Cílem výstavy je představit návštěvníkům a gurmánům nabídku kvalitních potravin s důrazem na
domácí produkci. „Naší nejzásadnější výstavou je Země živitelka, kde v posledních letech klademe
velký důraz na prezentaci kvalitních českých potravin a potravin oceňovaných značkami kvality. Naší
ambicí je pořádat v budoucnu menší paralelní výstavu zaměřenou právě na potraviny a suroviny.
Propojení s tradicí Gastrofestu je ideální možnost,“ říká předseda představenstva Výstaviště České
Budějovice Mojmír Severin.
Gastro produktu se zúčastní tradiční i netradiční vystavovatelé, ochutnat bude možné třeba produkty
od Chilli Táta, což je ostrá kuchyň na kolech, gastronomická chilli symfonie chutí, nebo kvalitní čaje od
Čajového cateringu. Prodávat se zde budou i originální italské speciality a také vína z Vinařství
LEDNICE ANNOVINO.

Ve stánku Budějovického Budvaru proběhne ve čtvrtek a v pátek „Prezentace způsobu čepování
piva“, svoji expozici bude mít i rakouská škola Tourismusschulen Bad Leonfelden, která s Výstavištěm
dlouhodobě spolupracuje. V rámci doprovodného programu na podiu budou sami studenti přednášet
o pivním sommelierstvím a sýroznalectvím.
Součástí výstavy GASTRO PRODUKT jsou odborné semináře pro školní stravování, které proběhnou
ve čtvrtek a pátek. Přednášet budou metodici a zástupci Ministerstva zemědělství, Krajské hygienické
stanice, Agrární komory Jihočeského kraje, SZIF a Asociace školních jídelen.

Vstupenka, která je společná pro výstavu Gastro produkt i Gastrofest, bude k zakoupení na místě.
Parkování v areálu Výstaviště je možné ZDARMA.

PRAKTICKÉ INFORMACE:
předseda představenstva Výstaviště České Budějovice a.s.:

Ing. Mojmír SEVERIN

obchodní ředitel:

Ing. Mgr. Zdeněk Volf
email: volf@vcb.cz

manažerka výstavy:

Lucie Jiříková
tel: + +420 608 493 238
email: jirikova@vcb.cz

tisková mluvčí:

Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ
tel: +420 770 143 439
email: cenkova@vcb.cz

fotograf:

Tomáš MIKLÍK
tel: + 420 778 730 855
email: miklik@vcb.cz

termín konání výstavy:
otevírací doba:

21. – 23. listopadu 2019
10:00 – 18:00 hodin

www.vcb.cz
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
email: info@vcb.cz, tel: +420 387 714 911

