
       τις 5 και 6 Νοεμβρίου, 
          οι 7 αίθουσες και οι 2 αυλές 
της Τεχνόπολης θα φιλοξενήσουν 
για άλλη μια φορά το Athens Bar 
Show μια εκπαιδευτική έκθεση 
για bartenders & επαγγελματίες 
του bar.

Κοιτώντας τα στατιστικά στοιχεία 
ανακαλύπτει κανείς ότι η περσινή 
διοργάνωση ξεπέρασε τους 9.000 
επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαι-
ώνει ότι χρόνο με τον χρόνο η 
προσέλευση αυξάνεται όλο και 
περισσότερο. Και να σκεφτεί κανείς 
ότι όταν πρωτοδημιουργήθηκε, το 
2010, τότε που ονομαζόταν ακόμη 
«The Bar Academy Show» και 
γινόταν στο Metropolitan Expo, 
δίπλα στο αεροδρόμιο, συμμετεί-
χαν 9 εκθέτες και το επισκέφθηκαν 
περίπου 1.000 
άτομα. Η μεγάλη 
αποδοχή και 
συμμετοχή 
αποδεικνύει  την 
τεράστια 
δυναμική της 
ελληνικής bar 
σκηνής, η οποία 
πλέον θεωρείται 
μία από τις πιο 
ανερχόμενες σε 
παγκόσμιο 
επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια 
του Athens Bar 

Show οι  επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν τους πιο 
καταξιωμένους  Έλληνες 
bartenders, να εμπνευστούν από 
τους διασημότερους cocktail guru 
της παγκόσμιας bar σκηνής, αλλά 
και να ενημερωθούν για όλες τις 
τάσεις και τα νέα της αγοράς. 
Παράλληλα, θα μπορέσουν να 
δοκιμάσουν περισσότερα από 500 
προϊόντα, να παρακολουθήσουν 
σεμινάρια και ομιλίες από διακε-
κριμένους επαγγελματίες και να 
δουν από κοντά ό,τι συμβαίνει 
τώρα στα καλύτερα bars του 
κόσμου.

Φέτος θα υπάρχει ειδικό stage 
αφιερωμένο αποκλειστικά στα 
ελληνικά αποστάγματα. Εκεί οι 
διοργανωτές έχουν μεριμνήσει, 

ώστε να παρουσιαστούν συγκε-
ντρωμένα όλα τα σπουδαία 
ελληνικά προϊόντα  και να γίνουν 
παράλληλα γευστικές δοκιμές με 
το επετειακό γυάλινο ποτήρι 
γευσιγνωσίας που δίνεται στην 
είσοδο. Λεπτομέρειες για το τι θα 
διαδραματιστεί θα σας έχω 
προσεχώς. Stay tuned.

Ώρες λειτουργίας: Οι πόρτες 
ανοίγουν στις 11:00 και κλείνουν 
στις 19:00, ενώ  η έκθεση ολοκλη-
ρώνεται στις 20:00

Κόστος εισιτηρίου: 25 ευρώ online 
αγορά | 30 ευρώ στην είσοδο

www.athensbarshow.gr/gr/el/tickets/

• H έκθεση απευθύνεται σε επαγγελ-
ματίες του κλάδου των bars.

• Το εισιτήριο είναι προσωπικό και 
δεν μεταβιβάζε-
ται. Επιτρέπει 
την είσοδο και 
τις δύο ημέρες 
της έκθεσης.

• Η είσοδος επι-
τρέπεται μόνο 
σε ενήλικες και 
είναι υποχρεω-
τική η επίδειξη 
επίσημου εγ-
γράφου ταυτο-
προσωπίας 
(ταυτότητα, 
διαβατήριο, 
κλπ).
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ATHENS BAR SHOW
Το φεστιβάλ/θεσμός στο bartending κλείνει τα δέκα
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