Nieuwsbrief 76 : Veel paaseitjes en holle figuren?
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Geachte lezer,
Het is zo druk geweest bij
Prefamac dat het sinds
Nieuwjaar geleden is, dat
we nog tijd vonden voor een
volgende editie van onze
nieuwsbrief. In deze mailing
stellen we onze nieuwe
industriële brochure voor,
helpen we je even denken
aan nieuwe
chocoladevormen, nodigen
we je uit in Indonesië of
Indië, en tonen we de 2
ontdekkingen van de
felbegeerde Gault & Millau
Gids 2016 voor chocolatiers
en patissiers.
En ... we wensen je alvast
een vrolijk paasfeest met
veeeeeeel chocolade !
Veel kijk- en leesplezier.
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder

Nieuwe industriële brochure
Naar aanleiding van Pasen binnen enkele weken hebben we een vernieuwde
industriële folder samengesteld. Hierin komen zowel onze koeltunnels,
enrobeermachines, smeltketels, decoreermachines, bochten en
transportbanden, schilfermachines, .... aan bod.
Bij meer foto's, tonen we deze brochure in verkleind formaat. Graag een
mailtje naar info@prefamac.com als U de folder per post of digitaal wenst te
ontvangen. Op www.prefamac.com kan U ook meteen kijken voor meer
technische informatie per machine.
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Maatwerk chocoladevormen
Tegen dat de zomer voorbij is, zijn nieuwe vormen weer aan de orde. Kiest U
voor standaard design vormen ? Of liever iets met Uw eigen logo erop ? Een
eigen ontwerp ? Het kan allemaal. Kijk even in onze webshop via de
volgende link http://www.prefamac.com/webshop/default?lang=nl
Bij meer foto's tonen we alvast enkele voorbeelden van design pralines.
Soms met decoratie bovenop, en ernaast een blanco exemplaar. Hmmm met
jouw logo ... het zou toch wel echt klasse zijn.

Indonesië en India
De volgende landen die Prefamac bezoekt zijn Indonesië in Maart en India in
April. Respectievelijk van 10 tot 20 maart en van 23 tot 29 april. Nog geen
afspraak geboekt in Medan, Jakarta, Bandung, Pune, Mumbai of Bangalore
? Niet uitstellen want mijn agenda zit al erg vol. Ook buitenlandse klanten zijn
welkom, want zo is de verplaatsing korter dan naar België af te reizen. Ik kijk
er alvast naar uit om jullie te ontmoeten !

Prefamac in Gault Millau
Gault Millau is vooral bekend om zijn gids met de meest fantastische
restaurants in België en Luxemburg. Ieder jaar wordt halsreikend naar de
nieuwe editie uitgekeken. Voor het eerst werd dit jaar een gids gepubliceerd
voor Chocolatiers en Patissiers. Prefamac heeft ervoor gekozen
hoofdsponsor van deze publicatie te worden. Geen puntensysteem zoals
voor de restaurants, maar wel 2 "ontdekkingen van het jaar" tussen de 85
"kunstenaars". Proficiat aan Chocolaterie Jitsk uit Antwerpen en Patissier
Fabrice Collignon uit Brussel !
Bij meer foto's tonen we enkele sfeerbeelden van de lancering van de
nieuwe gids in de chocolade-academie van Barry-Callebaut.

