Argentina

PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DE AMOSTRAS
Copa Cervezas de América 201 9
IMPORTANTE: Este documento tem por objetivo indicar claramente como devem ser enviadas as
amostras das cervejas inscritas na Copa Cervezas de América 2019. É um complemento das regras do
concurso publicadas na página WEB.

Responsabilidade
É responsabilidade de quem inscreve as cervejas no concurso, identificar, embalar e enviar as amostras
para o endereço indicado pela organização. Uma vez recebidas corretamente as amostras, o
armazeNomento adequado e o transporte passam a ser responsabilidade da Copa.
Em conjunto com nossos Centros de Recepção de Mostras nos comprometemos a:
-

Armazenar as cervejas em câmara fria com temperatura superior a 4ºC. (*)

R e a l i z a r o transporte internacional até o Chile.
-

Movimentar as cervejas o mínimo possível.
Não expor as cervejas ao sol.
Evitar mudanças bruscas de temperatura.

Responsabilidade de Embalagem
O cervejeiro deve ter cuidado especial para embalar as garrafas de cerveja corretamente no interior da
caixa. Deve-se evitar o contato direto das garrafas e sempre colocar um material que evite o choque,
como papelão ou plástico.
É responsabilidade exclusiva do cervejeiro embalar as amostras de cerveja de forma correta. Não será
responsabilidade da Copa nem dos centros de recepção o embalo das garrafas.
No caso de ficarem espaços vazios nas caixas de papelão, deverão ser estufados com isopor ou material
que assegure que o produto chegue intacto ao destino.

Costos de Envío
O custo do envio das amostras até Centro de Recepção de Amostras designado pela Copa ocorre por parte
do participante.

Rótulo nas garrafas
É obrigatório que as amostras sejam identificadas com seu rótulo comercial.

As garrafas NÃO DEVEM ter nenhum tipo de identificação no gargalo da garrafa. É responsabilidade da
cervejaria remover qualquer identificação no gargalo antes de enviar as amostras.

Identificação das Amostras
Cada garrafa deve indicar de forma clara o número de inscrição. O número de inscrição, que corresponde
ao identificador único da cerveja inscrita, tem três dígitos e é informado pela Copa.
O pacote ou caixa deve identificar, no lado de fora, a quantidade de garrafas e o número de inscrição de
cada uma das cervejas contidas dentro da caixa ou pacote.
Número de
inscrição no
concurso

1054

Categoria em
que participa

18-B

(Segundo
classificação
BJCP 2015)

Quantidade de amostras
Os participantes devem enviar as seguintes quantidades de amostras, de acordo com tamanho de suas
garrafas:

Tamanho da garrafa

Quantidade de
amostras

Menos de 301 ml (10,1 oz)
De 301 ml (10,2 oz) a 499 ml (16,8 oz)
De 500 ml (16,9 oz) a 700 ml (23,7 oz)
Mais de 701 ml (23,8 oz)

8 unidades
6 unidades
4 unidades
3 unidades

Prazo para recebimento
Em 2019, as amostras serão recebidas em uma janela de tempo pré-definida, de acordo com a realidade
logística de cada país. As amostras não recebidas dentro do prazo indicado, seja antes ou depois, ficarão
fora do concurso.

Não será devolvido o dinheiro das inscrições cujas amostras não chegarem no prazo determinado.

Lugar da entrega

Data do início da recepção das
amostras

Data de término da recepção das
amostras

Argentina (Bariloche)

Segunda-feira, 24 junho 2019

Sexta-feira, 12 julho 2019

Argentina (Buenos Aires)

Segunda-feira, 24 junho 2019

Sexta-feira, 12 julho 2019

Argentina (Mar del Plata)

Segunda-feira, 24 junho 2019

Sexta-feira, 12 julho 2019

Argentina (La Plata)

Segunda-feira, 24 junho 2019

Sexta-feira, 12 julho 2019

Argentina (Mar del Plata)
Endereço:
Atenção:
Cervecería Gluck
Calle: Balcarce 6074
Mar del Plata
CP: 7600
Dados de Contato:
Maximiliano Logambino
max.logambino@gluckcerveceria.com
+54 223 6 354 033

Argentina (Buenos Aires)
Endereço:
Atenção:
Cordillera Brewing Company de Argentina S.R.L.
José Bonifacio 33,Caballito
C.A.B.A
Dados de Contato:
Gabriel Airoli
airoligabriel@cordillerabrew.com.ar
Tel: 011 – 4922 - 1189
Cel: 011 - 5882 – 8454

Argentina (Bariloche)
Endereço:
Atenção:
Beer Art
San Carlos de Bariloche - Rio Negro
Programar RETIRO para todos los envíos en el transporte
por el que los despachen.
Dados de Contato:
Guillermo Luque
gluque@territoriosur.com.ar
Cel: 0294154602270

Argentina (La Plata)
Endereço:
Atenção:

Cervecería Barfuss
Calle 41 #1940 e/133 y 134
La Plata, Argentina
Dados de Contato:
Leandro Guanciarossa
Cel Fone +54 9 221 643-9310
leandro@cervezabarfuss.com

Leonel Ferreyra
Celular: +54 9221 544.4125
leo@cervezabarfuss.com

