Słodko

Słono

11-12 września / godz. 10.00 - 16.00
Pyskowice

facebook.com/polmarkus

dniotwarte.polmarkus.com.pl

youtube.com/polmarkus

Prelekcje:

Słodko
/ Słono

11.00 - 12.00 Wyróżnij się, albo zgiń!
- wpływ opakowań na sprzedaż
Twoich prodiktów!
12.20 - 13.00 Akryloamid w żywności
- wszystko co musisz wiedzieć
o nowym rozporządzeniu KE.

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XVIII edycję Dni Otwartych Polmarkus, które odbędą
się w dniach 11-12.09 w Pyskowicach.
Przez dwa wrześniowe dni, czołowi europejscy producenci surowców, maszyn, urządzeń i akcesoriów
zaprezentują panujące obecnie trendy i technologie. Opowiedzą o kierunkach rozwoju rynku,
dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

13.15 - 14.00 HR w praktyce
- skuteczna rekrutacja o A do Z

Suprima

Do Państwa dyspozycji oddamy rozbudowaną strefę wiedzy, w ramach której odbywać się
będą prelekcje, prezentacje i degustacje, których tegorocznym motywem przewodnim będą
koncepty nowych produktów dla piekarni, cukierni i lodziarni - „na słodko i na słono”.

Strefa wiedzy • Koncepty • Prezentacje • Degustacje

Marek Szmidt
prezes Zarządu

Na słono!

Na słodko!

Włoski Lunch na bazie makaronu
- koncept bistro w Twoim punkcie!

Personalizowane lody
- zdrowy, naturalny uniwesalny
Fugar, Elenka, Monterico
nterico
Silikomart Bake !
- wykorzystanie form silikonowych
do wypieków na słodko i słono
Silikomart
Silikomart
Strefa czekolady
Praliny, ganashe, polewy, tabliczki
Master Martini

Polmarkus
Precle, tarty i tortille
- na słodko i słono
Ditsch, Bakels
Portugalskie ciastka Pastéis de nata
- w wersji słodkiej i wytrawnej
Polmarkus

Słodko i zdrowo!
Pasta daktylowa
- zdrowy, naturalny uniwesalny dodatek
do wypieków, lodów i deserów.
Polmarkus

Strefa best seller!
Silikomart Bake !
- formy silikonowe do wypiekania
Silikomart

Suprima orkisz
- Pieczywo i ciasta, prezentacja
nowych produktów na bazie orkiszu.
Suprima

Urządzenia
Cappucino jak malowane !
- Spersonalizowane nadruki
na spienionym mleku w kilka sekund.
Lesepidado
Łatwiej, szybciej, ciszej !
- Prezentacja nowego automatycznego ekspresu Prontobar Touch.

Nuova Simonelli

Polmarkus Sp. z o. o.
44 - 120 Pyskowice,ul. Wyszyńskiego 62
T: + 48 32 30 19 100; F: + 48 32 30 19 119
biuro@polmarkus.com.pl
Możliwość skorzystania z naszego transportu:
Oddział Kraków: + 48 12 442 00 00
Oddział Wrocław: + 48 71 712 23 04
Oddział Łódź:
+ 48 42 209 30 80
Oddział Słupsk:
+ 48 59 727 95 95

Patronat medialny:

PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ ZAPROSZENIA

