Na ZUBRFESTU si budete moct objednat pivo i na dálku
Tisková zpráva ze dne 12. června 2019
Již tuto sobotu 15. června se uskuteční další ročník festivalu ZUBRFEST v přerovském pivovaru
ZUBR. Kromě bohaté hudební produkce nabídne i atrakci Beer in the Sky, kdy si návštěvníci budou
moci vychutnat pivo ve výšce 50 metrů nad zemí, i možnost objednat si pivo na dálku pomocí
mobilní aplikace.
„V rámci areálu budeme mít i jeden testovací stánek s bezhotovostním placením, kde si budou
návštěvníci moct vyzvednout vybrané nápoje bez fronty. Pivo si objednají přes aplikaci a zaplatí
platební kartou. Pokud se nám bezhotovostní platba osvědčí, rádi bychom ji pro příští ročníky rozšířili
na více míst v areálu,“ popisuje novinku Tomáš Pluháček, ředitel pivovaru Zubr. Do aplikace se
návštěvníci dostanou pomocí QR kódu, v ní nápoj objednají, zaplatí platební kartou a jakmile bude
objednávka ve stánku připravena, obdrží SMS, kterou se u stánku prokážou.
Areál pivovaru se otevře v sobotu 15. června v pravé poledne. Hlavní program na Grand stage
odstartuje slavnostní zahání a naražení soudku ve 13:30 hodin, po kterém se na pódiu objeví zpěvák
Xindl X. Po něm budou následovat Sabina Křováková, Slza, Navostro, Ready Kirken a celý hudební
program zakončí slovenští No Name. Free stage bude tradičně patřit nezávislé místní hudební scéně,
kterou letos doplní britská kapela Darko. Rockovo-metalovo-punkově návštěvníky naladí Ichi banzai,
Breaking The Cycle, So What!, Spocená uklízečka, Zatrest, Notorest a Stará Dobrá Ruční Práce.
Doprovodný program rozšíří i autogramiáda hokejistů HC ZUBR Přerov, která bude probíhat v čase od
14:30 do 15:30 hodin. Celý den budou také probíhat jízdy vzhůru na plošině Beer in the Sky, na
kterou bude možné vyhrát místenku i přímo na místě. Beer in the Sky je jeřábem vyzdvižená plošina,
která pojme 22 hostů najednou a nabídne návštěvníkům možnost vychutnat si pivo ve výšce až 50
metrů nad zemí s úžasným výhledem na pivovar a celý Přerov. Celkem bude mít během dne možnost
se vyvést nahoru téměř 500 lidí.
„Očekáváme opravdu teplé počasí, takže jsme pro návštěvníky připravili širokou nabídku nápojů
včetně novinky polotmavé jedenáctky a dostatek prodejních míst. Připravujeme i osvěžení v podobě
vodní sprchy,“ dodává Tomáš Pluháček.
Vstupenky v předprodeji je možné zakoupit až do pátku 14. června za cenu 250 Kč na
www.zubrfest.cz, na místě pak budou vstupenky k dostání za 300 Kč.

Pivovar ZUBR, a.s., tradiční český výrobce působící především na Moravě, je společně s pivovary
Holba a Litovel součástí pivovarské skupiny PMS. Pivovar je držitelem ocenění Klasa A, známky
CHZO "České pivo" a více než 90 ocenění z prestižních tuzemských i zahraničních degustačních
soutěží. Nejprodávanějším pivem z produkce je 11° ležák Zubr Grand, absolutní šampion
degustační soutěže Zlatý pohár Pivex – PIVO 2018, vítěz v kategorii ležáků v ročnících 2019, 2018 a

2017 a trojnásobný vítěz soutěže České pivo v kategorii jedenáctistupňových piv. Držiteli ocenění
jsou i další piva z produkce pivovaru. Zubr Gold je absolutním vítězem soutěže o Zlatý pohár PIVEX
– PIVO 2019 a Zubr Premium získal v mezinárodní degustační soutěži European Beer Star 2018
první místo v kategorii Bohemian-Style Pilsner. Novinkou ve stálém sortimentu je 12° ležák Zubr
Gradus.
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