9. MEZINÁRODNÍ VELETRH HOTELOVÉHO A RESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ,
POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMIE | 10.–13. 10. 2019

...veletrh, který přinese burzu práce
i unikátní mobilní restaurant
Odborný veletrh v Praze specializovaný na obor HoReCa
FOR GASTRO & HOTEL představí letos na podzim opět
zásadní novinky a trendy v oboru. Návštěvníci z řad profesionálů i široké veřejnosti se mohou těšit na celonárodní soutěž
Kuchař roku 2019, burzu práce v oboru, ale i na přehlídku
minipivovarů nebo jedinečný mobilní restaurant. Akce se koná
ve dnech 10. až 13. října v prostorách výstaviště
PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Jednu velkou změnu připravili organizátoři veletrhu hned na první den.
Právě čtvrtek 10. října bude v rámci
veletrhu zasvěcen pouze odborníkům
– bude výhradně kontraktačním dnem.
Na co se mohou návštěvníci těšit?
Pod vedením Asociace kuchařů a cukrářů ČR se v Letňanech odehraje klání
těch nejlepších kuchařů na soutěži Kuchař roku 2019. Představí se i oblíbená
akce GASTRO & TOUR od agentury
T&M CREATIVE, která nabídne přehlídku inspirací a novinek v rámci programové zóny. Nebude chybět doprovodný program zahrnující profesionální
workshopy, kurzy točení piva nebo kulinářské umění a lákavé ochutnávky mezinárodní kuchyně. Veletrh bude hostit
7. ročník MAKRO HoReCa Pětiboje
– odborné soutěže určené výhradně
pro studenty z oboru. Na své si přijdou
gurmáni a kulináři s pestrou nabídkou
kvalitních potravin. Letos se představí
zajímavosti z Koreje, španělské, italské
a francouzské kuchyně.
Po velkém úspěchu loňského 1. ročníku GastroJobs Career Day se v PVA
EXPO PRAHA opět představí burza
pracovních příležitostí v gastronomii
a hotelnictví, a to v ještě větším měřítku.
Akce, kterou organizuje portál GastroJobs.cz, se první den veletrhu zúčastní
desítky vystavovatelů z řad významných hotelových řetězců i restaurací
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a přivítá na stovky zájemců o zaměstnání v segmentu HoReCa.
Odborný kongres
i technický unikát
Nejvýznamnější akcí pro profesionály
bude první den veletrhu odborný KONGRES FOR GASTRO & HOTEL. Jeho
ústředním tématem bude Úspěšný
podnik v digitální době. Pro účastníky bude připravena řada přednášek,
workshopů i panelová debata s odborníky na téma Perspektivy pohostinství
v ČR. Akci zakončí slavnostní galavečer, v rámci kterého budou uděleny
ceny vydavatelství Vltava Labe Media
podnikům z oblasti pohostinství. Více
na: www.kongresforgastro.cz.
Veletrh FOR GASTRO & HOTEL představí také jednu technologickou perlu
pro oči odborníků i laiků – unikátní mobilní restauraci od společnosti ALMIRO
Hospitality. Tato vychytávka nabízí plně
vybavený podnik s kapacitou až 80
hostů, separátní VIP salonek kvalitní
zázemí včetně plně vybavené moderní kuchyně a luxusní design, který lze
podle potřeb obratem přepravit na jakékoliv určené místo a přizpůsobit se
požadavkům dle typu akce.
Víkendový program v Hale 5D obohatí
další příjemná akce – přehlídka minipivovarů z Čech a Moravy.
Více na www.for-gastro.cz
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