Poezie
Julius Meinl ztělesňuje Vídeňskou kavárenskou kulturu
Společnost Julius Meinl je na celém světě vnímána jako synonymum Vídeňské kavárenské
kultury a představuje jedinečný životní styl odražený ve způsobu, jakým si ho lidé
vychutnávají a inspirují se jím. Z vídeňských kaváren vzešla i světová literatura. Vídeňská
kavárenská kultura i dnes podporuje výměnu nápadů a idejí a poskytuje prostor pro
kreativitu a nové myšlenky. Speciální atmosféra kaváren, umění požitku a stimulující účinek
tradičních vídeňských specialit jedinečně účinkují na tělo i duši.

Místo, kde zažijete poezii.
Julius Meinl si jako ambasador Vídeňské kavárenské kultury položil otázku, co vlastně lidé z celého
světa v této kultuře hledají. Na první pohled to mohou být kávové směsi, které se praží typickým
vídeňským pražením, kávové speciality a způsob, jakým jsou podávány na stříbrném tácku se sklenicí
vody nebo noviny a klasické interiéry. Druhý pohled však odhaluje více. Jde o speciální atmosféru,
která vytváří prostor pro poetické a kreativní momenty v životě. To ji činí výjimečnou ve všech
kulturních kruzích.

Duší Vídeňské kavárenské kultury je čistá poezie.
Marcel Löffler, CEO Julius Meinl Industrieholding, říká: „Esence a duše vídeňské kavárenské
kultury je pro nás čistou poezií. Odlišuje ji ten výjimečný životní styl, který lidi vede k novým
myšlenkám a úvahám. Spojuje lidi a inspiruje je tak jako mnohé umělce a literáty za dávných časů. V
Julius Meinl vidíme a cítíme, že tento pocit je blízký i rychlým kulturám. Nezáleží na tom, zda jsou
lidé z Číny, Tchai-wanu, Dubaje, Londýna nebo z Chicaga. Všichni chtějí najít to místo, kde mohou
relaxovat a nabrat inspiraci. Naše společnost chce aktivně přispívat k inspiraci lidí na všech
kontinentech a tím přinést světu více a více poezie. Poezie je totiž jazykem, kterému rozumí celý
svět.“

Julius Meinl inspiruje básníky od roku 1862
Julius Meinl chce poskytnout nekonečné množství inspirativních poetických momentů pro co
nejvíce lidí, motivovat je k objevování jejich vlastní kreativity. Je to skutečně velmi ambiciózní cíl.
Realizujeme ho však krok za krokem. Mnozí umělci po celém světě podporují myšlenky společnosti.
Spolu s Julius Meinl inspirují a motivují lidi k objevování jejich kreativity a k jejímu vyjádření: v
slovech či obrazech, protože poezie má mnoho podob a tváří. Nezná hranic. Je jazykem, kterému
rozumí celý svět.

