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Está a chegar a 3ª edição do BARISTA OPEN, competição de baristas 
e convívio de coffee lovers.

COMPETIÇÃO DE BARISTAS EM 3 FORMATOS:
1. Vamos ter uma clássica competição de baristas que segue as 
normas de campeonatos internacionais
2. vamos apurar a melhor coffeeshop numa prova de equipas
3. ter uma competição a pares!!!

CONVÍVIO, COMIDA, CAFÉ
Coffee experts and coffee lovers podem degustar e deliciar-se com 
especialidades do mundo do café e culinária.

... DESAFIOS MISTÉRIO... E MUITAS SURPRESAS!
Vários formatos e interações que vão entusiasmar coffee lovers e 
profissionais do café.

08-09 NOVEMBRO 2019

O EVENTO



3 FORMATOS DE COMPETIÇÃO2019

BARISTA OPEN:
COMPETIÇÃO DE 
BARISTAS INDIVIDUAIS

MELHOR COFFEESHOP:
COMPETIÇÃO
EM EQUIPA

TAG TEAM:
COMPETIÇÃO
EM PARES

Numa simulação de um campeonato 
internacional de baristas, cada 
concorrente elabora e apresenta 
4 cafés espresso, 4 bebidas à base 
de café com leite e 4 bebidas de 
assinatura.

Cada Coffee Shop trará o seu próprio 
Menu, com bebidas espresso e bebidas 
com leite, nas versões quente e fria (iced) 
para servirem os pedidos efetuados pelos 
“clientes” - dentro de um tempo de 10-15 
minutos!

Serão avaliadas em 4 parâmetros:

•         Tempo
•         Interação/Apresentação
•         Análise Sensorial 
•         Análise Técnica 

A avaliação será feita diretamente pelos 
clientes no final da prova, através de um 
sistema de tokens.

Uma prova muito dinâmica, com elementos de 
místerio para os baristas!

Cada dupla vai preparar 2 bebidas (um 
espresso, uma bebida de leite ou de 
assinatura) na máquina de café espresso 
Astrolab. Receberá um kit com ingredientes e/
ou instrumentos necessários à preparação, e 
toda a informação necessária para saber criar 
um perfil de extração adequado na máquina 
Astrolab.

Tempo: 25 minutos (com 15 de preparação, e 
10 minutos de extração e serviço)

O fator surpresa não acabou!
A cada dois minutos e meio haverá um sinal 
sonoro que implica a troca de atores em 
palco e o barista em ação terá de bater 
na mão do seu par (“tag”) para ser ele 
a ”tomar as rédeas” da prova!



Divulgue o seu negócio ou produto a um grupo 
crescente e cada vez mais especializado de profissionais 
de café e influenciadores nesta área.

O Barista Open 2018 foi notícia 
por mais de 20 vezes na 
comunicação social Portugesa, 
incluindo

- RTP TV
- Diário de Notícias
- O jogo
- TSF

e muito mais!

Valorize a sua marca e dê um impulso extra à sua 
notoriedade, marcando presença neste evento 
como patrocinador.

O Barista Open decorre num ambiente ímpar, tendo 
como fundo as linhas de montagem da mais antiga 
fábrica de máquinas de café espresso em Portugal.

2019 PORQUÊ ESTAR PRESENTE



SETOR HORECA
NACIONAL

O barista é o profissional do café e trabalha com equipamentos 
profissionais de alta qualidade, desde a máquina de café espresso, 
moinhos, blenders, loiça, sistemas de filtragem de água, acessórios 
de mesa e muito mais.

Equipamento de café, restauração e mesa.

COMUNIDADE DE BARISTAS & 
CAFÉ DE ESPECIALIDADE

O barista é para o café o que o enólogo é para o vinho. O BARISTA 
OPEN 2019 conta com a participação e a atenção do crescente 
grupo de baristas e profissionais na área do café de especialidade.

Profissionalismo &  LifeStyle Os melhores entre os profissionais do café.

COFFEE LOVERS, GOURMETS & 
ADEPTOS DA ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA

O BARISTA OPEN é a plataforma ideal para apresentar café 
e produtos alimentares a um público interessado: Discursar 
sobre as origens e características dos ingredientes faz 
parte do “pitch” dos concorrentes na prova. Degustações e 
“cuppings” fazem parte do programa envolvente.

Tendências café & alimentação alternativa

GRUPOS ALVO2019



PRESENÇA NOS MEDIA 

LOGO DESTACADO NO SITE, EM CONVITES E 
COMUNICADOS E NO PHOTOWALL    

INCLUSÃO DO SEU PRODUTO/ DA SUA MARCA 
NUMA PROVA   

PRESENÇA NOS SOCIAL MEDIA
(FACEBOOK, INSTAGRAM)   

LOGO DESTACADO  

PASSAGEM DE VÍDEO PROMOCIONAL NO EVENTO    

PARTICIPAÇÃO NA CERIMÓNIA DE ENTREGA DE 
PRÉMIOS

1º PRÉMIO ASSOCIADO À 
SUA MARCA

INCLUSÃO DE ITENS DE MERCHANDISING  NO KIT 
OFERTA A TODOS OS CONCORRENTES    

PUBLICIDADE NO ESPAÇO DO EVENTO STAND ROLL-UP ROLL-UP

VALOR 2.500 € 1.250 € 500 € -

PATROCINADOR 
OURO

PATROCINADOR 
PRATA

PATROCINADOR 
BRONZE

PARCERIA
NA FORMA DE SERVIÇOS

2019 SEJA 
PATROCINADOR!



CONTACTE-NOS!

BARISTA.OPEN@FIAMMA.PT
TEL: 234 300 020

WWW.BARISTAOPEN.PT
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