Nieuwsbrief 77 : Wij zetten de thee en koffie klaar :-)
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Geachte lezer,
De vakantie bij Prefamac zit er
weer op … dus over naar de
drukke planning voor eind 2016
en reeds 2017. De
voorbereidingen voor Interpack
2017 zijn alvast van start
gegaan. Machines, vormen, ….
We hebben zelfs 2 net
afgestudeerde Bachelors aan het
werk gezet.
Veel kijk en leesplezier.
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder

Een bezoekje is een aanrader !
De volgende maanden hebben we weer erg unieke koekjes- en
chocolademachines in productie : heel lange en heel brede POWER
koeltunnels, SWITCH ULTRA enrobeermachines met speciale
uitvoeringen, ketels-pompen-piping in specifiek maatwerk, ….. Kortom,
de moeite ! Zelfs onze Minister van Werk, Economie & Innovatie komt
op bezoek. Om even te kijken hoe Prefamac er in slaagt om 98 %
export te realiseren, en dit in meer dan 100 landen. Komt U ook even
een kijkje nemen ? Stuur ons dan snel een mailtje op
info@prefamac.com om een datum naar Uw keuze door te geven. Wij
zetten alvast de thee en koffie klaar :-).
Bij meer foto's, tonen we enkele voorbeelden van industrieel
maatwerk. Op www.prefamac.com kan U ook onze kleinere machines
en chocoladevormen terugvinden.
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Nog nieuwe modellen nodig ?
Is Uw assortiment voor de winter al samengesteld ? Heeft U nog
enkele nieuwe pralines nodig. Prefamac is sterk gespecialiseerd in
maatwerk ontwerp van pralines, tabletten, hartjes, bloemen, diertjes,
logo’s, …. Type 1000, 2000, 3000 of een andere maatvoering, volledig
afgestemd op Uw bestaand machinepark.
Bij meer foto's zie je enkele van onze standaardvormen. De komende
maanden zullen er telkens nieuwe ontwerpen volgen.

Verwarmkasten voor groot en klein
Echt ieder bedrijf kan het gebruiken :
- Om vormen voor te warmen en meer glans te bekomen.
- Om enrobeerbandjes of verdeelbakjes ‘s nachts warm te houden
- Om chocolade te smelten
- Om chocoladeblokken te verwarmen (biblio).

- Als werktablet (om een compact of smeltbak op te zetten).
- In de productie of in het labo
Bij meer foto's tonen we zowel de enkele als de dubbele kast. De
biblio verwarmkast is om chocoladeblokken op te warmen om de
mooist mogelijke schilfers te verkrijgen met onze diverse
schilfermachines. Ook hiervan een afbeelding want “hot chocolate milk
flakes” gaan deze winter een rage worden.

Twee Bachelors Economie
Na het lezen van het voorgaande nieuws is het waarschijnlijk duidelijk
dat we erggggg veel werk hebben. We hebben bij Prefamac dus
versterking gezocht met Laurean en Luna. Beiden zijn net
afgestudeerd als Bachelor Economie en hebben ook een behoorlijke
talen-bagage. Een dikke proficiat Luna en Laurean! We zijn heel
tevreden met hun extra hulp en wensen de beide meisjes veel succes
Meer foto's.

