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Základní údaje 
Termín: 25. – 26. 2. 2023 
Lokace: Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1, 120 00 Nové Město 
 

Barista roku patří mezi nejnavštěvovanější kávové festivaly v České republice, jehož součástí je i pořádání 

prestižních kávových soutěží pod hlavičkou mezinárodní organizace SCA. Partner svojí účastí získá spojení 

s uznávanou akcí na vysoké úrovni, kde se setkává laická i odborná veřejnost z celé ČR a střední Evropy. Festival 

je výjimečný svým propracovaným programem, který je zaměřen na představení evropské kávové scény, 

baristickou show, tematické workshopy a přednášky, řízené kávové degustace a další doprovodný program 

v rámci middle-party. Festival si klade za cíl představit široké veřejnosti ty nejlepší kavárny a pražírny kávy 

(primárně z české a slovenské republiky) formou kávových degustací na espresso & brew barech, doplněné 

o zážitek ze světa kávových soutěží. Velký důraz klademe na zázemí pro návštěvníky, čistotu a vizuální podobu 

festivalu. Festival má silný nadregionální potencionál, a to díky silné kávové komunitě a provázání s dalšími 

kávovými festivaly, které v průběhu roku pořádáme. Celý festival je bezhotovostní a s důrazem na udržitelnost. 
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Možnosti spolupráce 
PARTNER FESTIVALU 40 000 Kč 
• Celofestivalový espresso & brew bar  
• 10 volných vstupů na akci 
• Umístění loga partnera na oficiální webové stránce akce 
• Umístění loga partnera na elektronických a tištěných propagačních materiálech 

 
ESPRESSO nebo BREW BAR – půldenní slot 10 000 Kč 
• Přidělená prezentační plocha (včetně elektrického připojení) 
• Zajištění vybavení (espresso kávovar, mlýnek, bojler) 
• 2 volné vstupy na akci 

 
BATCH BREW BAR v SCA LOUNGE – tříhodinový slot 5 000 Kč 
• Prezentace partnera v rámci SCA baru v místě přednášek 
• Zajištění vybavení (batch brewer, mlýnek) 
• 2 volné vstupy na akci 
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VYSTAVOVATEL 20 000 Kč 
• Přidělená výstavní plocha 
• Výstavní plocha o rozměru 4 m2 (včetně elektrického připojení) 
• 2 volné vstupy na akci 

 
OBECNÉ PODMÍNKY 

Cena za dodatečný́ m2 výstavní plochy 5 000 Kč 
Cena za dodatečný́ partnerský vstup 200 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 
espresso & brew baru. 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. 

Kristián Kříž 
national coordinator 
E-mail: kriz@scacr.coffee 
Tel: + 420 724 269 354 
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