Nieuwsbrief 74 : Denkt U ook al aan Pasen ?
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Geachte lezer,
Het jaar is weer bijna om. Bij
2016 denken we al meteen aan
Pasen, ... of eerst nog Valentijn
zeker, en Kerstmis en Nieuwjaar
ook. Er is nog veel te vieren !
In deze drukke tijden dus een
korte nieuwsbrief. Maar toch,
even terugblikken op de World
Chocolate Masters enkele weken
geleden, want er was weer 'veel
en groot' talent aanwezig. En tot
slot, Viva Italia.
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder
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Holle figuren met Pasen
Eigenlijk zijn holle figuren het hele jaar 'top'. Voor een opkomende
voetballer, een jarige opa, een ziekenhuisbezoekje, ... Maar natuurlijk
zijn Kerst, Valentijn en Pasen de toppers. Zeker het afgelopen jaar is
de verkoop van zwiermolens sterk toegenomen. Dus ... niet alleen
langer populair in België. Ieder land of iedere regio heeft wel zijn
populaire feesten, waar holgoed een leuk geschenk voor is ! De
zwiermolens zijn verkrijgbaar in een enkele versie met 4 armen (en 12
handen) of dubbele versie met 8 armen. Diverse opties zijn ook
beschikbaar.
Bij meer foto's, tonen we ook de bijhorende koeltunnels,
opwarmtunnels, tempereermachines, ...

info@prefamac.com
www.prefamac.com

Standaard of maatwerk ketels
Wordt het druk ? Snel een extra smeltketel nodig ? Bij Prefamac zijn
steeds enkele types in stock of minstens in productie : 100, 170, 240,
500, 1000, 2000, .... 5000 liter. Of maatwerk is mogelijk : bredere of
hogere ketels, piping, chocoladepompen, manueel, automatisch,
gewichtscontrole, .... Het kan allemaal.
Bij meer foto's tonen we diverse voorbeelden. Ook onze
tempereerketels. Op onze site www.prefamac.com worden regelmatig
nieuwe foto's geplaatst..

Kunstenaars zijn het !!
Het was weer spannend tijdens de afgelopen World Chocolate Masters
van Barry-Callebaut in Parijs. Twintig landen, 20 deelnemers.
Prachtige kunstenaars waren het allemaal. Hun pralines en
werkstukken zagen er dus niet alleen heeeerlijk uit, ze waren ook nog

supermooi. Frankrijk was eerste, België 2e en Japan 3e, maar voor
ons hadden ze allemaal mogen winnen. Prefamac is er trouwens zeer
trots op "gouden sponsor" van dit prachtige event te mogen zijn. En of
er sfeer was !
Bij meer foto's kan U alvast zien dat het echt wel een grootst
gebeuren was ! Bijna een life TV show :-)

Viva Italia
Omdat vanuit Italië ook veel vragen naar industriële machines tot 1600
mm breedte komen, lanceren we binnenkort onze site ook in het
Italiaans? Na al 10 andere talen. Zou U liever de Italiaanse nieuwsbrief
ontvangen ? Laat het ons nu al weten.
Bij meer foto's tonen we alvast enkele machines waarmee je
heeeerlijke Italiaanse koekjes kan produceren. Overheerlijke zelfs, als
ze ook een laagje chocolade krijgen.

