Helló, Mi vagyunk
a BREW!Studio!
Vállalkozásunk a Hara’Punk Brewing sörgasztronómiai projektjeként jött létre 2013 tavaszán.
A sörfőzés szerelmeseiként eredeti célkitűzésünk a kézműves sörök minél szélesebb körben való
megismertetése volt, ennek megfelelően mára sörfőző tanfolyamok, sörkóstolók és sörös csapatépítők
szervezése lett fő tevékenységi körünk.

Mit lehet tudni rólunk?
A Hara’Punk…

Több, mint 10 éve foglalkozunk sörfőzéssel

Több, mint 20 féle saját kraft sört hoztunk már forgalomba

Több, mint 50 partnerünknél érhetőek el söreink üveges vagy csapolt formában
Kiállítóként ott vagyunk a legfontosabb hazai fesztiválokon

A BREW!Studio…
Az évek során sok százan sajátították el nálunk a sörfőzés ősi mesterségét.
Rendszeres sörkóstolóinkon számtalan vendégünk nyert bepillantást a kisüzemi sörök világába
Cégek akik velünk töltötték csapatépítőjüket:

Milyen velünk
egy csapatépítő?
 rogramját tekintve lehet sörkóstoló vagy sörfőzés, mely ebédet vagy igény esetén tapas válogatást is
p
tartalmaz
• Sörfőzés esetén a receptet ti magatok találhatjátok ki (persze azért segítünk, elkészült saját sörötöket
pedig kézhez is kapjátok
• Sörkóstolás esetén különleges és vagány kézműves sörökkel találkozhattok, és azt is megtanítjuk,
hogyan kell profi módjára kóstolni
 angulatában mindenképpen fenomenális, a program során ráadásul rengeteg érdekes és hasznos
h
információval is gazdagodhattok a sörfőzésről, a sörgasztronómiáról, a sörtörténelemről
menetét illetően szabad és diskurzusszerű, ahol bátran kérdezhettek és kifejthetitek véleményeteket
kínálatában felvonultatja a hazai kézműves sörök legjobbjait
a szervezés kapcsán abszolút rugalmas
a helyszín tekintetében éppúgy megoldható a kitelepülés, mint az Élesztőházban való terembérlés
továbbá mindenképpen: sörös és felejthetetlen!

Milyen cégeknek ajánljuk
sörös csapatépítőinket?
Amelyek…
munkatársai között fölényben vannak a sörkedvelők
kitörnének a hagyományos csapatépítés kereteiből, és valami újra vágynak
dolgozói szívesen járulnak hozzá aktív részvételükkel a csapatépítő hangulatához
szeretnének valódi élményekkel gazdagodni

A földrajzi elhelyezkedés nem jelent akadályt,
örömmel vállalunk kitelepüléseket, akár
céges nap programsorozatának részeként is.

Leggyakrabban
felmerülő kérdések
Van-e lehetőség
… angol nyelvű programra?

VAN!

… helyszín biztosítására? VAN , Budapesten.
… a programok egy részének igénybevételére saját programsorozat keretében?
… a létszám időközben módosítására?

VAN!

VAN!

A részletes programmal, további információkkal és ajánlatkéréssel kapcsolatban
forduljatok hozzánk bizalommal!

Szervezzük meg együtt az év legjobb céges eseményét!
Elérhetőségeink:
Csanád Márton és Simonfai Balázs
brewstudio.hu
+36 30 570 0564
hello@brewstudio.hu

