
Vážení obchodní partneři, přátelé a příznivci pivovarnictví.  
Přijměte prosím, toto pozvání na prezentační seminář společnosti HOP PRODUCTS s.r.o.,  

kterým bychom Vám chtěli také vyjádřit poděkování za dosavadní spolupráci. 

POZVÁNKA na PREZENTAČNÍ SEMINÁŘ  
SPOLEČNOSTI HOP PRODUCTS s.r.o.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SEMINÁŘE 
8:30–9:30 Prezence
9:30–10:30  Uvítání účastníků a první blok degustace
10:30–12:00  První blok přednášek (HOP PRODUCTS s.r.o.) 
12:00–13:00  Oběd
13:00–14:30  Druhý blok přednášek
14:30–17:00 Druhý blok degustace
17:30–19:00  Řízená prohlídka Záhlinické sladovny a pivovaru
19:30   Ukončení semináře a vyhlášení výsledků  

Beer Cup 2018
(časy jsou orientační)

WORKSHOP V PRŮBĚHU SEMINÁŘE 
–  vzorková výstava s popisem téměř celého sortimentu společnosti  

HOP PRODUCTS s.r.o. 
– široký sortiment chmelů a chmelových produktů
– různé druhy sladů
– kvasnice s vitamíny
– úprava vody, čeřidla a další

Cílem letošního semináře je propojit  
východní pivovarskou scénu se západní  

a nejen proto se seminář uskuteční: 

KDE?   Záhlinická sladovna a pivovar  
Záhlinice 67, 768 24 Záhlinice

KDY?  10.11.2018 (sobota)

HOP PRODUCTS s.r.o. 
Sídlo: Josefa Ressla 1469/2, 434 01 Most 
Kancelář: Jaroslava Seiferta 2179/9, 434 01 Most
IČ: 01728733 
Česká republika

Zákaznická linka:  
tel.: +420 728 465 800

e-mail: obchod @ hopproducts.cz

www. hopproducts.cz 
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Váš dodavatel prvotřídního chmele a pivovarských surovin

 
Budeme velice potěšeni, pokud 
se našeho semináře zúčastníte 
a zapojíte se také do diskusí nad 
problematikou tohoto oboru. 

Vaši účast potvrďte co nejdříve 
e-mailem na: 
obchod@hopproducts.cz;  
nebo telefonicky 603 933 312  
(pivovar, jméno a příjmení osob). 

Kapacita míst je omezená! 
Prosíme o závazné potvrzení 
Vaší účasti nejpozději 
do 5.11.2018. 

Tato akce je neveřejná.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jindřich Křivánek, PhD.,  
Petr Krosnař a Richard Vetyška  
(společnost HOP PRODUCTS s.r.o.)
– představení společnosti
–  úprava vody, čiření a filtrace, výživa kvasnice, rozbory a poradenství
–  aktuální informace ze světa pěstování a obchodu s chmelem
– sklizňový report 2018
–  informace o novinkách v sortimentu chmele a chmelových surovin
–  představení nového portfolia doplňkových služeb a produktů

František Šmíd  
(společnost Raven Trading s.r.o.)
–  prohlídka Záhlinické sladovny 

a pivovaru s komentářem

RNDr. Jana Olšovská, PhD.  
(Výzkumný ústav pivovarský 
a sladařský, a.s.)
–  novinky v pivovarské vědě


