Comunicat de presă

Urban Grill Fest
Subiect: Schimbare dată festival din 10-13 Mai – 31 Mai – 3 Iunie
Vremea gratarelor se schimba-

Vremea ne influențează în tot ceea ce facem. De la trafic la îmbrăcăminte, de la starea de spirit
până la ce mâncăm, totul are legatură cu vremea.
Acesta este argumentul principal care a stat la baza schimbării perioadei în care vom organiza
Urban Grill Fest din 10 – 13 Mai în 31 Mai – 3 Iunie, locația rămanând aceeași – Romexpo.
Evenimentul nostru se va desfășura în paralel cu alte trei mari evenimente: Book Fest, Tibco și
Seniorexpo care vor genera un trafic, pe platforma Romexpo, în cele 4 zile de eveniment, de
peste 130 000 de vizitatori.
Cum meteorologii prognozează un Aprilie ploios și un început de Mai rece, împreună cu
partenerii noștri am luat decizia de a decala data evenimentului cu 20 de zile când sperăm ca
vremea va fi prielnică pentru cel mai mare festival dedicat grill-ului din țara noastră.
Și cum orice schimbare trebuie să vină și cu lucruri interesante și pentru că noua dată a
evenimentului prinde în mijlocul său și ziua de 1 iunie, Bucharest Food Festival – cel mai mare
eveniment de cultură gastronomică va acorda o mai mare atenție temei – alimentația sănătoasă în
rândul copiilor. Atât de mare este atenția încat vom crește sandwich-ul european de la 28 de
metri la 100 de metri.
Ne dorim ca realizarea sandwich-ului să fie realizat de către copii și pe care să îl ofere mai
departe colegilor lor astfel încât de marele sandweich să se bucure peste 1 000 de copii.
Vom aduce bucătari profesioniști care să urmărescă realizarea sandiwich-ului, nutriționiști care
să explice copiilor pe întelesul lor ce însemnă mâncărurile sănătoate, preparatele hipercalorice,
ce înseamnă să fii vegetarian sau vegan și așa mai departe.
Și pentru că de ziua lor copiii trebuie să se distreze vom organiza o zonă de distracție dedicata
lor cu concerte, facepaint-ing, modelare de baloane și o expozitie de păsări de colecție, papagali
și iepurași.

Detalii pe http://bucharestfoodfestival.ro/ si pagina de facebook
https://www.facebook.com/urbangrillfest/
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