
 

 

 

 

 

 

NOVINARSKA INFORMACIJA 

GAST CELOVEC: panožno srečanje gostincev in hotelirjev 
(Celovec, 8. februarja 2019) Zimska sezona se končuje, že čez nekaj mesecev bo  

pred vrati letna. Tako je sedaj optimalni trenutek, da se ukvarjamo z najnovejšimi 

trendi na področju živil, pijače in opreme. 51. sejem GAST CELOVEC, od 24. do 26. 

marca 2019, bo svojim sejemskim gostom postregel z več kot 350 razstavljavci, 

popestrile pa ga bodo osrednje razstavne teme »eTurizem« in »Sladoledne 

specialitete 2019« ter hišni sejem podjetja WEDL. Sočasno bo potekal največji vinski 

sejem južne Avstrije INTERVINO, na katerem bo okrog 80 vinogradnikov predstavilo 

več kot 1.500 različnih vrst vin. 

Pred ozadjem zimske sezone na avstrijskem Koroškem, ki je potekala dobro, so 

absolutno dobra tudi znamenja za prihajajoči sejem GAST CELOVEC, od 24. do 26. 

marca 2019. V Celovcu se bo že 51. odvijal največji spomladanski strokovni sejem za 

gostinstvo in hotelirstvo Avstrije. Sejem s to ponudbo ne privablja samo »starih 

mačkov« v panogah, temveč je zlasti pomembno okolje za podjetniške novince in 

naslednike podjetij, da si pridobijo najtemeljitejše informacije o novostih v 

gostinskem sektorju. Okrog 350 razstavljavcev bo na sejmu GAST CELOVEC 

predstavilo vse na teme »Oprema in naprave«, »Živila in pijače« ter »Wellness in 

ugodje na prostem«. 

 

OSREDNJA TEMA eTurizem. Preko spleta do več gostov. Od družbenih medijev do 

portalov za ocenjevanja – jutrišjnji gost se informira na spletu. Številke so jasne: osem 

od desetih Avstrijcev je vsak dan na spletu in polovica gostov sedaj že rezervira svoj 

dopust izključno preko spleta. Da bi vse gostilničarje in hotelirje spravili v dobro e-

kondicijo, bodo pod osrednjo temo »eTurizem« predstavili zanimive ponudnike 

digitalnih rešitev. Ponudbo zaokrožata salon predavanj v organizaciji Gospodarske 

zbornice avstrijske Koroške in »Forum eTurizem« Visoke strokovne šole avstrijske 

Koroške (z glavnim govornikom Petrom Griessom iz podjetja Burger Factory). 



 

Blagovna znamka Genussland in Kuhinja idej. Letos bo Kuhinja idej popolnoma v 
znamenju »rib«. Zaradi kratkih prevoznih poti prihajajo naši izdelki pod blagovno 
znamko »Genussland Kärnten« (Dežela užitkov avstrijska Koroška) vedno sveži na 
mizo. Domači gostilničarji, certificirani po blagovni znamki »Genuss Wirt«, jih sveže 
pripravljajo v ognjemete čutov. Pravo doživetje okusov s čisto vestjo. Naj bo zajtrk, 
brunch, malica, kosilo ali večerja, iz regijskih specialitet je mogoče pričarati 
najrazličnejše kreativne jedi. Lahko pa se sami prepričate o gurmanskih užitkih iz 
proizvodov »Genussland Kärnten« z zagotovljeno kakovostjo in poreklom. Kajti: 
zaupanje je boljše!  
 
Kavni salon. Skupaj z dvakratno državno prvakinjo v pripravi kave (barista) Tamaro 

Nadolph bodo obiskovalke in obiskovalce sejma speljali v svet kave! Kavni užitek bodo 

na GAST CELOVEC postavili aromatično, ročno in tradicionalno. Razstavljavci bodo 

pokazali raznolikost kave glede priprave, okusa in njene predstavitve. Učenci bodo 

skupaj s »Koroško šolo za turizem« (Kärntner Tourismus Schule) dokazali svojo 

nadarjenost in znanje v pripravi kave. Posebni vrhunec programa bo »Latte Art 

Show«, kjer bo državna prvakinja v pripravi kave Tamara Nadolph iz Beljaka vsak dan 

ob 11.00 in 14.00 uri dokazala svoje znanje. 

 
Državno prvenstvo mladih kuharjev. Na »Dvoboju mladih kuharjev« (Duell der 

Jungköche) bodo kuharice in kuharji predstavili kuharsko umetnost na vrhunski ravni. 

Prva dva dneva (24. in 25. marca) bo potekalo izločitveno tekmovanje, na katerem 

bodo izbrali »deželnega prvaka«, 26. marca pa je na programu finale, kjer bo šlo za 

državnega prvaka mladih kuharjev.  Dvoboje mladih kuharjev bo organiziral Kuharski 

klub avstrijske Koroške (Klub der Köche Kärnten - KKK)  

 

Kandlhoferjeva dvorana. Tukaj bodo nekonvencionalno in predvsem v nenavadnem 

ambientu predstavili inovacije izdelkov. Podjetju Kandlhofer je letos mdr. uspelo za 

sejem GAST CELOVEC pridobiti najbolj znano bavarsko pivo »Hofbräu«. Program je 

legendaren ter sega od modnih revij in dvigovanja vrčka (litra) do žive glasbe in 

zabave ob barjenih klobasah. 

 

Kreacije koktajlov. Čas je za trende v pripravi koktajlov! Kajti poletje je pred vrati, 

vedno več gostov preživlja dolge večere na vaših terasah in dopustniško vzdušje naj 

zdaj končno pride v kozarec. V družbi s podjetjem »Bar Solution« bodo v sejemski 

dvorani 4 predstavili najboljše »barmanske namige in trike«, kako pripraviti pravi 

koktajl, poleg tega pa bodo 25. in 26. marca potekale še posebne delavnice za koktajl. 



Ponudbo bo zaokrožal »Flair-Show« z Lucom Valentinom, pokušnjo vodke Beluga ter 

pokušnjo šampanjca Grandin. 

 

INTERVINO: ŽLAHTNA KAPLJICA IZ AVSTRIJE, ITALIJE, SLOVENIJE & CO 

Kako je nekoč rekel Wolfgang Goethe: Kot je znano, je življenje bistveno prekratko, da 

bi pili slaba vina. Zato se INTERVINO, največji strokovni vinski sejem južne Avstrije in 

na območju Alpe-Jadrana, vsako leto veseli vedno večje priljubljenosti. Več kot 80 

vinogradnikov bo v sejemski dvorani 3 predstavilo okrog 1.500 različnih izbranih vin 

za pokušnjo in nakup. Letos razstavljavci ne prihajajo samo iz Avstrije, Slovenije in 

Italije, temveč prvič tudi iz Moldavije. »Društvo someljejev avstrijske Koroške« 

(Kärntner Sommelierverein) kot posebno ponudbo vsak dan vabi na 45 minutni hitri 

tečaj o vinu.  Tukaj boste lahko izvedeli vse od »Abecede vinskega bontona«, »Prave 

pitne zrelosti – trajnosti in pravilnega skladiščenja« do »Kateri kozarec h kateremu 

vinu«. 

 

PODATKI O SEJMU IN INFORMACIJE ZA OBISKOVALCE: PODATKI O SEJMU 

GAST CELOVEC 

Sejma GAST CELOVEC in INTERVINO bosta potekala od nedelje, 24. marca, do torka, 

26. marca 2019, na sejmišču v Celovcu in bosta odprta vsak dan od 9. do 18. ure, v 

torek od 9. do 17. ure. Podrobnejše podatke boste našli na: www.kaerntnermessen.at 

ali na: facebook.com/kaerntnermessen 

Razstavljalci: 350 iz 8 držav 

Razstavna površina: 30.000 m2 (bruto)  

Število obiskovalcev 2018: 12.000 

Teme:  

POHIŠTVO IN OPREMA (naprave, stroji in aparati za hotelirstvo in gostinstvo; tehnika za 
(profesionalne) kuhinje; namizni inventar (kozarci, pribor, porcelan, dekoracija); tekstilni izdelki za 
hotelirstvo in gostinstvo; pohištveni dizajn; klimatske naprave/sistemi ogrevanja, prezračevanje in 
odzračevanje; prizidki in preureditve ter razširitve in prenove; inovativni obračunski in računovodski 
sistemi; informacijska tehnologija, programska oprema, upravljanje podatkov; oprema za gostinsko 
ponudbo na prostem; oprema za otroška igrišča; catering in postrežba na zabavah; franšizing; delovna 
oblačila; izobraževanje osebja; prireditvena in kongresna tehnika; internet; prospekti/razglednice; 
higiena; oprema in higiena pralnice 
ŽIVILA IN PIJAČE: živila; delikatese/bio proizvodi; alkoholne in brezalkoholne pijače; vino, jabolčnik, 
destilati; specialitete z avstrijske Koroške in območja Alpe-Jadrana; inteligentna hrana (polpripravljena 
hrana, zamrznjeni proizvodi, pripravljene jedi); ocenjevanje vin; Vinska cesta Alpe-Jadran; pokušine 
po letnikih; žlahtna žganja in žgane pijače; kis in olje; trendi za bare; Liquid Cooking; kava; kavni 
aparati; »Latte Art Shows« 
WELLNES IN UGODJE NA PROSTEM: kopalnica v hotelu; solariji, savne, masažni bazeni; kopališča, 
sanitarije; fitnes, masaže, oprema za lepotne salone; kozmetika in zdravje 

 

 
Celovška sejemska družba KÄRNTNER MESSEN je napomembnejši organizator sejmov, razstav, 
kongresov in strokovnih srečanj na avstrijskem Koroškem, osrednji regiji na območju Alpe-Jadrana. 
Njeni strokovni sejmi so mednarodni panožni dogodki in zbujajo pozornost daleč preko meja 

http://www.kaerntnermessen.at/


Avstrije. Na sejmišču v Celovcu poteka letno do 10 sejmov v lastni izvedbi in nadaljnjih 200 

gostujočih prireditev. Lastniki družbe »Kärntner Messen« so deželna prestolnica mesto Celovec z 

48 % ter podjetje Kärntner Landesholding in Gospodarska zbornica avstrijske Koroške, ki imata po 
26 %.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DODATNE INFORMACIJE: 

KÄRNTNER MESSEN, Public Relations, Messeplatz 1, 9021 Klagenfurt (Celovec), Avstrija 

Christian Wallner, telefon:0043(0)463-56800-24, e-naslov: wallner@kaerntnermessen.at 
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