120 de ani de bere în armonie cu natura sărbătoriți în Brașov
Anul acesta, Ciucaș, berarul din Brașov, aniversează 120 de ani de bere în armonie cu
natura și, pentru a marca acest eveniment important, va deschide porțile Fabricii de
Bere din Brașov pentru toți localnicii și turiștii care sunt curioși să afle care e secretul
berii favorite a naturii.
Ciucaș aniversează 120 de ani de bere făcută în armonie cu natura, în orașul de la poalele
Tâmpei. Pentru a marca așa cum se cuvine acest eveniment, Ciucaș a pregătit o serie de
proiecte dedicate brașovenilor și nu numai. A început prin a lansa, în parteneriat cu revista
National Geographic Romania, broșura, harta și expoziția “Brașov - Tărâm Favorit al Naturii”
și a continuat prin a susține pentru al treilea an consecutiv Oktoberfest Brașov în calitate de
partener oficial. Mai mult, în perioada 17-19 septembrie, berarul local va deschide porțile
Fabricii de Bere din Brașov și le va da astfel brașovenilor posibilitatea să viziteze fabrica de
bere care există în orașul lor încă din 1892 și să descopere ingredientele care care dau
savoarea berii favorite a naturii.
“Malţul şi hameiul, ingrediente naturale care se regăsesc dintotdeauna în reţeta Ciucaş, au
trecut de-a lungul timpului prin mâinile maeştrilor berari brașoveni din generaţie în generaţie,
iar aceştia au creat o bere cu gust echilibrat ce oferă o experienţă unică, naturală celor care
o savurează. Anul acesta, Ciucaș aniversează 120 de ani de armonie cu natura și de
existență în Brașov și, pentru a marca acest eveniment cum se cuvine, porțile Fabricii vor fi
deschise tuturor celor care își doresc să asiste la un miracol: cel al transformării unui
amestec de ingredient natural într-o băutură care nu numai că potoleşte setea, dar care și
îmbie să te bucuri de tot ceea ce natura îţi poate oferi mai bun! Vă așteptăm cu drag acolo,
să marcăm împreună acest eveniment aniversar”, a declarat Liliana Martin, Senior Brand
Manager Ciucaș.
Pentru a putea vizita fabrica, doritorii s-au înscris în aplicația care a fost disponibilă pe
www.facebook.com/bereciucas în perioada 10-14 septembrie sau au participat la concursul
Ciucaș care a avut loc la Oktoberfest, în zona Ciucaș.

