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Základní údaje 
CZECH BREWERS CUP 2023  
Termín: 28. – 30. 4. 2023 
Lokace: Malé divadlo, Zhořelecká 344, 460 01, Liberec 
 
CZECH CUP TASTERS CHAMPIONSHIP 2023  
Termín: 13. – 14. 5. 2023 
Lokace: Areál pivovaru Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 64/7, 301 00, Plzeň 

Objevujeme nová města. Po loňském úspěchu jsme se tentokrát rozhodli uspořádat plnohodnotný liberecký 

kávový festival, a navíc jsme do naší road mapy přidali i nové město – Plzeň. Partner svojí účastí získá spojení 
s uznávanou akcí na vysoké úrovni, kde se setkává laická i odborná veřejnost se zacílením na široký okruh 
mimopražských návštěvníků. Festivaly jsou výjimečné svým propracovaným programem, který je zaměřen 

na představení evropské kávové scény, baristickou show, tematické workshopy a přednášky, řízené kávové 
degustace atd. Velký důraz klademe na zázemí pro návštěvníky, čistotu a vizuální podobu festivalů. Všechny 
festivaly mají silný nadregionální potenciál, a to díky velké kávové komunitě a provázání s dalšími kávovými 
událostmi, které v průběhu roku pořádáme. Všechny festivaly jsou bezhotovostní a s důrazem na udržitelnost. 
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Co nás ještě čeká v roce 2023? 
CZECH AEROPRESS CHAMPIONSHIP 2023  
Termín: srpen - září 2023 
Lokace: celá ČR 
 
Letos nás čeká série regionálních kol nejméně ve třech různých lokalitách napříč celou Českou republikou. 
Postupující soutěžící z jednotlivých regionálních kol se utkají ve velkém finále. 
 
 
CZECH COFFEE IN GOOD SPIRITS CHAMPIONSHIP 2023  
Termín: září/říjen 2023 
Lokace: Brno/Ostrava 
 
Součástí soutěže bude kávový festival, zaměřený primárně na širokou veřejnost. 
 
 
CZECH COFFEE ROASTING CHAMPIONSHIP 2023  
Termín: září/říjen 2023 
Lokace: Brno/Ostrava 
 
Součástí soutěže bude kávová konference, zaměřená primárně na odbornou veřejnost. 
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Možnosti spolupráce 
 

PARTNER FESTIVALU 15 000 Kč 
• Přidělená výstavní plocha 

o Výstavní plocha o rozměru 5 m2 (včetně elektrického připojení) 
o Nebo celofestivalový espresso/brew bar 

• 10 volných vstupů na akci 

Reklamní plnění 
• Umístění loga partnera (s odkazem na jeho webové stránky, v kategorii odpovídající typu 

zvoleného členství) na oficiální webové stránce akce 
• Umístění loga partnera na elektronických a tištěných propagačních materiálech 
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HLAVNÍ PARTNER FESTIVALU 25 000 Kč 
• Výstavní plocha o rozměru 10 m2 (včetně elektrického připojení) 
• Nebo celofestivalový espresso/brew bar 
• 20 volných vstupů na akci 

Reklamní plnění 
Stejné jako u hlavního partnera, navíc: 
• Umístění profilu partnera (v délce 100 slov) na oficiální webové stránce akce 
• 1x sdílení profilu partnera na sociálních sítích SCA ČR 
• Umístění loga partnera na všech elektronických a tištěných propagačních materiálech 
• Umístění loga partnera na propagační stěně a projekčních obrazovkách 
• Možnost umístění 1 ks propagačního materiálu do propagační tašky (vzorek produktu, leták, …) 
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ESPRESSO nebo BREW BAR – půldenní slot 5 000 Kč 
• Přidělená prezentační plocha (včetně elektrického připojení) 
• Zajištění vybavení (espresso kávovar, mlýnek, bojler) 
• 2 volné vstupy na akci 

 
SCA BAR – tříhodinový slot 3 000 Kč 
• Prezentace partnera v rámci SCA baru  
• Zajištění vybavení (batch brewer, mlýnek) 
• 2 volné vstupy na akci 
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STÁNEK S OBČERSTVENÍM 2 000 Kč 
• Prodej omezen pouze na jídlo a nealkoholické nápoje 
• Přidělená prodejní plocha stánku (včetně elektrického připojení) 
• 2 volné vstupy na akci 

 
OBECNÉ PODMÍNKY 

Cena za dodatečný́ m2 výstavní plochy 5 000 Kč 
Cena za dodatečný́ partnerský vstup 100 Kč 
 

Plnění je možné uhradit po předchozí domluvě i nepeněžně v maximální výši 50 % s krácením 
příslušným koeficientem (0,5 – služby; 0,7 zboží; 0,9 elektronika) ze stanovené smluvní hodnoty 
barteru. Přímý prodej v rámci festivalu je možný pouze po předchozí dohodě, a to výhradně 
bezhotovostně, pomocí dodaného partnerského řešení. Prodej kávových balíčků a příslušenství je 
možný pouze na vyhrazeném prodejním místě festivalu, případně přímo na celofestivalovém stánku. 
Pokud není dohodnuto jinak, je provize z prodeje stanovena na 10 % z obratu (u plátců DPH z obratu 
bez DPH). 
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Máte-li zájem zúčastnit se jako partner, či vystavovatel, prosíme o zaslání písemné objednávky.  

Případně nás neváhejte kontaktovat pro individuální nabídku. 
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