
BrauBeviale 2014 pod znakiem 
kreatywnej kultury piwa 
Targi Norymberskie BrauBeviale (10–12.11.2014 r.), wiodące targi inwestycyjne 
dla branży piwowarskiej i napojów w Europie i liczące się w świecie, są odbiciem 
trendów rynkowych w tych branżach. Dlatego hasłem przewodnim targów była 
„Kreatywna kultura piwa”. Dynamiczny rozwój browarów regionalnych 
i rzemieślniczych w ostatnich latach znalazł swój wyraz w ofercie targowej 
i w ciekawych imprezach towarzyszących. Jest ona nadal w dużej mierze 
skierowana do koncernów piwowarskich, ale niemal każda firma współpracująca 
z browarami oferuje też rozwiązania dla średnich i mniejszych firm, a także 
powiększa się oferta dla browarów restauracyjnych.

Szeroka oferta targów przyciąga właścicieli firm, dyrektorów zarządzających 

i technicznych, szefów poszczególnych działów w firmach, technologów i specjalistów 

od sprzedaży i marketingu. 52. już edycja targów BrauBeviale zanotowała rekordową 

frekwencję – odwiedziło je bowiem 37 200 osób, niemal 4400 więcej niż poprzednio 

w 2012 r. Wśród gości najwięcej było (jak zazwyczaj) specjalistów z branży piwnej, 

następnie z branż: napojów orzeźwiających, wód mineralnych i soków. Nie zabrakło 

też przedstawicieli mleczarstwa oraz producentów win i napojów spirytusowych, 

bowiem targi BrauBeviale adresują swą ofertę do wszystkich branż napojowych.

Na 42 806 m2 wystawiło się 1133 firm (poprzednio 1284) z 47 krajów, z czego 

ponad 600 z Niemiec. Dominowały oferty innowacyjnych rozwiązań technicznych 

i technologicznych, ale były też ciekawe oferty logistyczne, nowości w opakowaniach, 

interesujące pomysły marketingowe i – jak zawsze w hali nr 1 – surowce (w tym 

wiele odmian chmielu) i dodatki do produkcji. 

Atrakcją targów było ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu piwa 
European Beer Award, który stał się najważniejszym konkursem w Europie – o czym 

świadczy rosnąca dynamicznie z roku na rok liczba zgłoszonych piw – w 2014 r. pod-

dano ocenie już 1613 piw w 52 kategoriach z 42 krajów. Laureatów wyłoniło aż 105 

jurorów, a zwycięskie piwa można było degustować podczas gali drugiego dnia targów 

(obszerna relacja o wynikach konkursu w artykule Marka Suligi w tym wydaniu). 

Bogaty był program imprez towarzyszą-

cych targom, które umożliwiają pogłębienie 

wiedzy i wymianę doświadczeń. W przed-

dzień rozpoczęcia targów odbył się „European 
Micro-Brew Symposium – Market, Trends 
and Technology”, organizowany po raz trze-

ci, zawsze we współpracy z Politechniką 

Berlińską. Forum Inspiracji, Innowacji 
i Wymiany, związane z hasłem przewodnim 

targów, służyło przedstawieniu możliwości 

kreatywnych rozwiązań dotyczących piw 

rzemieślniczych.

W hali 9 było wydzielone miejsce Craft 
Beer Lounge, przeznaczone do degustacji 

oryginalnych specjalności piwnych pod kie-

runkiem sommelierów piwa. Przedstawiciele 

browarów rzemieślniczych i domowych mieli 

szansę spotkania się ze znanymi ekspertami 

w zakresie piw rzemieślniczych Jimem 

Kochem – założycielem i dyrektorem Boston 

Beer Co., produkującym znane piwo Samuel 

Adams, i Charliem Papazianem – prezesem Brewers Association. 

Dla ciągle rozwijającej się branży napojowej targi BrauBeviale również zapropo-

nowały atrakcje, m.in. forum PETnology „connecting comPETence” w PETarenie 

oraz wystawę innowacyjnych opakowań Packaging Wall of Excellence. Prezentacja 

tej tematyki została poprzedzona dwudniowym międzynarodowym kongresem 

PETnology, który się odbył tuż przed targami.

GEA Brewery Systems GmbH Huppmann Tuchenhagen 

Jerzy Dedo, Dyrektor Handlowy Euro-PAN – Branża Piwowarska:
„Tak jak i w latach ubiegłych bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się 

stoisko GEA Brewery Systems GmbH Huppmann, Tuchenhagen, reprezentowanej 

w Polsce przez Euro-PAN. 

GEA Brewery Systems jest firmą wyspecjalizowaną w koncernie GEA w obsłu-

dze przemysłu piwowarskiego. Dzięki dużemu udziałowi w światowym rynku, 

stale rozwija i udoskonala technikę i technologię. Zakres dostaw zaczyna się od 

browarów rzemieślniczych CRAFT-STAR, a kończy na instalacjach wielkoprze-

mysłowych.

Na stoisku prezentowane były m. in.: najnowsze systemy orurowania dla 

małych i dużych zakładów ECO-FENCE, ECO-MATRIX, nowatorska instalacja napo-

wietrzania brzeczki WORTSTAR, koncepcja warzelni z wykorzystaniem dekantera 

(zamiast kadzi filtracyjnej lub filtra zacierowego), propozycje wsparcia serwisowe-

go w celu utrzymania stałej wydajności produkcyjnej, a także produkty software 

poprawiające efektywność. Największym zainteresowaniem cieszyli się jednak 

wysokiej klasy specjaliści z GEA BS, z którymi goście omawiali swoje pomysły 

i plany, szukali rozwiązań nietypowych problemów etc.

Targi BrauBeviale to przede wszystkim okazja do osobistych kontaktów. Miłym 

polskim akcentem były wielkoformatowe zdjęcia w centrum stoiska: nowoczesnej 

warzelni i piwnicy fermentacyjnej – wykonane w dwóch polskich browarach.

Szczególnie liczne były delegacje z krajów azjatyckich i afrykańskich, gdzie 

rynek piwowarski wciąż intensywnie rozwija się. Klienci zainteresowani byli zarów-

no browarami małymi, jak i o rocznej produkcji ponad 10 mln hl. 

Polscy goście reprezentowali grupę Carlsberg, Kompanię Piwowarską, Grupę 

Żywiec, Browary Perła i browary regionalne. Planowane są rozbudowy i moderni-

zacje (do najnowszego stanu techniki). Zgodnie ze światowym trendem rośnie 

zainteresowanie browarami rzemieślniczymi”.

Przegląd interesujących ofert dla polskich przedsiębiorców

Nasz miesięcznik oraz dodatek „Piwa 
regionalne 2014” były jedynymi polskimi 
tytułami wyłożonymi na dwóch stoiskach 
światowej prasy fachowej

Na stoisku GEA (od prawej): Thomas Hübner, Michael Murach, Dirk Hämling z GEA Brewery 
Systems, Jerzy Dedo z Euro-PAN
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