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ZEER SUCCESVOLLE TWEEDE EDITIE VAN
‘THE BREWERS OF EUROPE FORUM’
Net voor de zomer, op 3 en 4 juni was ons Antwerpen twee
dagen lang het hoppige en moutige epicentrum van Europa
(en de wereld). Toen vond namelijk de tweede editie plaats
van ‘The Brewers of Europe Forum’, een initiatief van ‘The
Brewers of Europe’ en ‘BeComev’. Deze conferentie wordt
georganiseerd om brouwers en de gehele Europese brouwsector nieuwe inspiratie te geven en hen met elkaar in contact te brengen. Zo’n 1.200 professionelen uit de sector
woonden de seminaries, workshops en plenaire sessies
bij. Het programma was ronduit indrukwekkend met namen
als François van Boxmeer (CEO Heineken) en Cees ‘t Hart
(CEO Carlsberg Group) voor de ‘grote jongens’. Josef Sigl
(CEO Trumer Private Brewery), Johan Van Dyck (Oprichter
Antwerpse Brouw Compagnie) en vele anderen vertegenwoordigden het wat kleinschaligere deel. Met heel veel
passie en kennis van zaken deelden ze hun visie over de
huidige en de toekomstige biermarkt. Hun presentaties

werden gesmaakt door het publiek. Ook de meer technische en academische items kwamen aan bod op het EBC
Congres dat samenviel met het Forum. Zo’n 50 exposanten
stelden hun diensten en producten voor op het ‘tradeshow’
gedeelte waar brouwers informatie konden inwinnen en de
nodige contacten leggen. Netwerken is een niet te onderschatten gegeven in de brouwsector en gezien praten veel
makkelijker gaat met een goed glas bier werden de droge
kelen gesmeerd met een ruime selectie aan Europese bieren van grote en kleine brouwers. Het netwerken bereikte
haar hoogtepunt op dinsdag tijdens een spetterende avond
in Stadsbrouwerij de Konnick. (LDR)
Nu kijken we al uit naar de derde editie die zal plaatsvinden op
3 en 4 juni 2020 in Brussel. Save the date.
www.brewersforum.eu

