PRAGUE COFFEE FESTIVAL
2016
22.–23. 10. 2016 Kafkův dům

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
A MONITORING

CO JE PRAGUE COFFEE FESTIVAL?
Prague Coffee festival vznikl s myšlenkou podpořit
českou kávovou kulturu a umožnit setkání těch,
které káva zajímá. Ať již jde o profesionální baristy,
kavárníky, ty, kteří s kávou teprve začínají, i ty,
kteří se s kávou již seznámili, ale chtějí se o ní
dozvídat čím dál tím víc. Prague Coffee Festival se
svým programem snaží uchopit téma kávy v širším
kontextu, tak aby si každý přišel na své. Návštěvníci
se tak mohou těšit na přednášky, degustace vzorků
kávy z lokálních i zahraničních pražíren, prezentaci
kaváren i jednotlivých baristů, workshopy alternativních kávových metod, ale i soutěže a doplňkový
program.

KDO POŘÁDÁ PRAGUE COFFEE FESTIVAL?
Prague Coffee Festival je pořádán Coffee Embassy
z.s., která si klade za cíl propagaci kávové kultury
a seznamování široké veřejnosti s tématy týkajícími
se kávy, pěstitelů, zpracovatelů a nových trendů
v tomto oboru. Mezi aktivity Coffee Embassy z.s.
patří pořádání vzdělávacích kurzů o kávě či
cuppingů pro veřejnost, vytváření nezávislé
platformy pro baristy, organizace každoroční
největší české kávové oslavy - Prague Coffee
Festivalu či spolupráce s rozvojovými projekty
v pěstitelských zemích.

PRAGUE COFFEE FESTIVAL 2016
V letošním roce se uskutečnil již pátý ročník Prague Coffee Festivalu, kde si mohli návštěvníci
užít dva dny plné kávových vjemů v unikátní lokalitě Kafkova domu v srdci Prahy.
Kávy z českých i zahraničních pražíren bylo možné ochutnat jak na espresso barech
a v alternativních přípravách, tak také formou cuppingu.
V rámci přednášek, orientovaných na odbornou i laickou veřejnost, se návštěvníci mohli
dozvědět mimo jiné o tom, jak založit úspěšný kávový byznys od britského baristy
Gwilyma Daviese, či o výběrové kávě v kapslích od předního světového odborníka Maxwella
Colonna-Dashwooda. Krom českých i světových odborníků a baristů se přednáškového
programu zúčastnili též farmáři z kávových plantáží z Brazílie a Nikaragui.
Workshopy a soutěže probíhaly nejen k tradičním i alternativním přípravám kávy,
ale také např. k latte artu - kreslením mlékem do kávy, či výtvarné dílně s kávovými kelímky.
U příležitosti Prague Coffee Festivalu byl také vydán již čtvrtý díl speciálního průvodce po kavárnách v České republice – Kniha kaváren 2016.
Celou akci hudebně dokreslovali DJ Pocoloco z Cabaret Manana a MC Ondra.
Na tradiční afterparty v Café Jedna pak nechyběla živá kapela Vanilla Choice.

CELKOVÉ SHRNUTÍ 5. ROČNÍKU PRAGUE COFFEE FESTIVALU
Návštěvnost v průběhu akce: 2895 návštěvníků
Účast pražíren:

» celkem 43 pražíren

ČR

Coffee Source
Dos Mundos
Double B Coffee & Tea
Doubleshot
Gill’s Coffee
Kavárna Pražírna
Kávový klub/kafe karlin
La Boheme Cafe
mamacoffee
Nordbeans
Rebelbean
Rusty Nails Coffee
original coffee
coffee culture
fiftybeans
kapitan arabica
amáres coffee
ikona coffee
Kikafé
brick city coffee
birdsong coffee

SK

goriffee
green plantation
Diamonds roastery
Kavala

SVĚT

da Matteo
Per Nordby
Rocket Bean Roastery
five elephant
casino mocca
Climpson nad sons
gardelli
coffee proficiency
beyond within
cambell&syme
fjord coffee
machina
Tim Wendelboe
Mahlefitz
hasbean
baileis coffee
taf

Účast kaváren:

» celkem 15 kaváren
Alchymista
Bakla café
Cafe Datel
Cafe Letka
Kavárna Čekárna
Pikola
Cafe Jen
Ema espresso bar
Kafemat
U Černého stromu
Lípy
Coffee Room
kafe jak lusk
coffee imrvére
mymika

Speciální hosté festivalu:
Gwilym Davies (Velká Británie)
Maxwell Colonna-Dashwood (Velká Británie)
Patrik Rolf Karlsson (Dánsko)
Paulo Cesar Toledo Campos (Brazílie)
José Manuel Velásquez Betanco (Nikaragua)
Zuzana Černá (Coffee Embassy)
Zdenka Panovská (VŠCHT)
Jáchym Růžička (Coffee Embassy)
Michal Truksa
Veronika Galová Veselá
Karolína Kumštová
Tereza Balá

MULTIMEDIÁLNÍ VÝSTUPY
Oficiální fotogalerie
Sobota 22.10.2016

Neděle 23.10.2016

Oficiální videa:
Sbírka videí

PR PRAGUE COFFEE FESTIVALU 2016
Tiskové zprávy

2x tisková zpráva v českém jazyce
1x tisková zpráva v anglickém jazyce

Mediální a reklamní kampaň
internet
outdoor
rádio
tisk
Kniha Kaváren

Soutěže
soutěž
soutěž
soutěž
soutěž

o porcelánové hrníčky GoatCup na Facebooku
o vstupenky na Facebooku mamacoffee
na místě o nejlepší malovaný kelímek
GoatCup Milkbattle v kreslení mlékem do kávy

Video

2x video ohlédnutí za festivalem

Merchandise

trička (4 motivy)
tílka (3 motivy)
plátěné tašky (3 motivy)
hrnky
přívěsky
nášivky
placky
coltbrew nápoj
cascara (sušená)

Kniha kaváren:
U příležitosti Mezinárodního dne kávy a 5. ročníku Prague Coffee
Festivalu vyšlo již čtvrté vydání Knihy kaváren. Ta své majitele
zavede na 43 rozličných kávou provoněných míst z celé České
republiky nejen na papíře, ale také přímo vybízí k jejich návštěvě.
Koupí této knihy totiž získávají v každé z prezentovaných kaváren
jeden kávový nápoj dle výběru kavárny zdarma. Nejpočetněji
zastoupeny jsou kavárny v Praze (19 kaváren), Brně (3 kavárny)
a Ostravě (3 kavárny). Celkem se kniha věnuje kavárnám
z 21 měst České republiky.

INTERNET
Oficiální webová stránka: www.coffeefest.cz
Návštěvnost:
září: 4 577
říjen: 20 995

Facebook - stránka: PragueCoffeeFestival
aktuálně 9 569 fanoušků
růst o 14 % oproti 9. 9. 2016
Facebook - událost: událost

6 700 lidí to zajímá
1 800 lidí se zúčastnilo
971 sdíleno s

Twitter: Prague_coffee
626 followerů

Instagram: prague_coffee_festival
754 followerů
růst o 51 % oproti 9. 9. 2016

MONITORING

Tabulka monitoring k nahlédnutí na stránkách.

RADIO
Reklamní kampaň:
Rádio 1
Expres FM
Classic

Reportáže, rozhovory:
Rádio 1
Expres FM
ČR Dvojka
Rádio Applaus

TISK

Tabulka monitoringu k nahlédnutí na stránkách.

TELEVIZE

TV 13 (reportáž přímo z festivalu)

OUTDOOR

Plakátová kampaň v zúčastněných kavárnách (200ks plakátů)

PARTNEŘI
Prague Coffee Festival 2016 by nemohl vzniknout bez laskavé spolupráce našich partnerů.
Tímto bychom jim chtěli velice poděkovat!
Prague Coffee Festival 2016 je pořádán pod laskavou záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
a pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové.

KONTAKT
Coffee Embassy z.s.

korespondenční adresa:
Dukelských hrdinů 47
Veletržní palác
170 00 – Praha 7

fakturační údaje:

Coffee Embassy z.s.
Osmého listopadu 436/48
169 00 Praha 6 – Břevnov
IČ: 03119432
DIČ: CZ03119432

Adam Pešta

vedoucí produkce
tel: +420 773 698 622
e-mail: adam@coffeefest.cz

Martin Rippl

PR, média
tel: +420 734 257 808
e-mail: martin@coffeefest.cz

www.coffeefest.cz
#coffeefestcz
FB: PragueCoffeeFestival
Twitter: Prague_coffee
Instagram: prague_coffee_festival

