Pozvánka do Budějovic
DEN ČESKÝCH PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ

Svaz pekařů a cukrářů v ČR, společně s dlouholetým partnerem akce, společností ZEELANDIA, spol. s r.o.,
pořádají ve čtvrtek 26. srpna 2021 již 28. ročník tradiční svazové akce „Den českých pekařů a cukrářů“
v Českých Budějovicích.
Pro letošní rok zvolili organizátoři osvědčený koncept z roku 2019, tj. opětovné uspořádání akce ve zrekonstruovaném objektu SOLNICE, původně z 16. století (www.restauracesolnice.cz). Zde nabídneme atraktivní
prostředí pro výstavu dodavatelů, prezentaci partnera akce a odborný
seminář zaměřený na obchodní témata.
Zájemci o návštěvu zahajovacího dne Země živitelky mohou výstaviště
také navštívit: objekt SOLNICE je od Výstaviště vzdálen cca 10 minut chůze.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
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8:00–9:00
od 9:00
9:00-16:00
12:00–13:00
13:30–16:00
od 16:00

instalace výstavy dodavatelů
prezence účastníků
výstava dodavatelů
oběd formou rautu
odborný seminář – obchodní témata
volný program v SOLNICI, ubytování, možnost prohlídky
výstavy Země živitelka
● 18:00–24:00 společenský večer v SOLNICI s rautem a hudbou, využití
open-air prostor

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁŘE
● Úvod, přivítání účastníků a hostů – Jiří Balabán, předseda představenstva SPaC ČR
– Michal Rada, jednatel společnosti Zeelandia
● Trendy na pekařském trhu v době postcovidové – Martin Dolský, ředitel marketingu Penam a UB
● Možnosti spolupráce pekáren a skupiny COOP – Ing. Pavel Březina, předseda představenstva skupiny COOP
● Zeelandia: Vaše online cesta k zákazníkům – Veronika Wimmerová, Adam Konečný, Eva Borová
● Vliv covidu na spotřebitelské chování, změny a příležitosti pro výrobu a obchod – Tomáš Formánek,
marketingový expert firmy Logio
● Efektivní vyjednávání s nákupčími obchodních řetězců – Radomír Kos, specialista obchodu a komunikace
● Informace ze svazové činnosti, pozvánky na podzimní akce – Jaromír Dřízal, výkonný ředitel SPaC ČR

SPOLEČENSKÝ VEČER
Organizátoři zajistili pro účastníky společenský večer s hudbou, rautem a ochutnávkou pivních speciálů z místního minipivovaru. Novinkou letošního ročníku bude možnost venkovního posezení v prostoru open-air před
restaurací Solnice a blízké pizzerie. K příjemné náladě večera jistě přispěje kapela Acoustic TRIO.

Na čepu pivní speciály

Acoustic TRIO

Jihočeské speciality

Těšíme se na setkání v Českých Budějovicích. Věříme, že po dlouhé době absence osobního setkávání
způsobené epidemií covidu, využijete příležitosti k získání aktuálních informací o situaci v oboru, výměně zkušeností a strávení příjemného večera s profesními kolegy!
Kancelář Svazu a společnost Zeelandia

