Nieuwsbrief 79 : Happy Valentine !

12/01/2017

Geachte lezer,
Onze allerallerbeste wensen
voor het nieuwe jaar ! Geen
mailing met de zoveelste
spetterende champagnefles …
maar NIEUW NIEUWS voor jullie
! Nieuwe vormen, nieuwe
machines, verhoogde flexibiliteit,
nieuwe ontwikkelingen, nieuwe
certificeringen, nieuwe
testgebouwen. Op Interpack
zullen we met alle nieuwigheden
uitpakken. In deze ‘nieuws’brief
alvast een voorsmaakje.
Geniet bij het lezen en laat je
inspireren door ons dynamisme !
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder
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Happy Valentine !
En natuurlijk wensen we je ook nog een gelukkig 2017 ! Prefamac
denkt alvast aan Valentijn. Aan de vele geliefden die het met een
bloemetje willen zeggen en vooral proeven. De nieuwe
‘bloemenvormen’ zijn hiervoor ideaal. Het nieuwe setje van 4 stuks kan
gecombineerd worden in één verpakking … of gewoon apart. Met hun
10 gram ogen ze overheerlijk en onweerstaanbaar. Het perfecte
geschenk : de rose (S1CH0097N), lily (S1CH0100N), ten-eyes
(S1CH0098N) en orchid (S1CH0099N).
Bij meer foto's, tonen we enkele prachtboeketten om bij weg te
dromen. Via de link http://www.prefamac.com/webshop/default?lang=nl
komt U direct bij de diverse chocoladevormen, rubriek bloemen,
terecht.
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Veel ‘verschillende’ chocolade
Zeker in het nieuwe jaar gaat de klant nog meer variatie vragen. Snel
switchen per type chocolade is dus de boodschap. De grotere
smeltketels van 1000, 1500 en 2000 L zijn hiervoor zeer populair. Met
maatwerk dubbelwandige piping, manuele kranen, pneumatische
koppelingen, … . Het kan allemaal.
Bij meer foto's kan je zien hoe jij snel die flexibiliteit in jouw bedrijf kan
verhogen ! Ook onze enrobeermachines SWITCH zijn ideaal hiertoe.

Let’s party !
Altijd feest met de 3in1 machine ! Drie kleuren chocolade, en dit met
een machine van slechts 1.4 m breedte. Handig voor de topchef om
compact snel verschillende pralines te produceren. Maar vergeet ook
de demodagen, verjaardagen, buitenfeestjes en vrijgezellenparty’s niet
! Met fruit, marshmallows, ijs, gebak, …. Met de 3 in 1 scoor je altijd !
Bestaat ook in een ‘Back’ uitvoering waar de bedieningsknoppen en
thermostaten achteraan komen.
Bij meer foto's tonen we enkele hele leuke feestjes en de 3in1 met
gekleurde chocolade.

En weer bijna de grote Interpack ….
Noteer alvast in Uw agenda : Interpack 2017, van 4 tot en met 10 mei.
Prefamac toont diverse enrobeermachines, smeltketels, koeltunnels,
decoratie, schilferen, … maar vooral veel nieuws, vernieuwingen,
innovatie ! U kan Prefamac vinden in Hal 3 Stand E47.
Bij meer foto's. tonen we onze stand van Interpack 2014, zodat U onze
chocoladekleuren meteen gaat herkennen !

En wat wensen we U verder voor 2017 ! ….
Een goede gezondheid, een mooie omzet, maar ook weer niet téveel
werk ! Warme familiebanden en hechte vriendschappen. Ons mag U
alvast veel succes en TIJD wensen voor 2017, want onze agenda zit
overvol : een extra gebouw met grote testruimte, veel nieuw personeel,
unieke machine-innovaties en ook vormen, enkele officiële bezoeken
en buitenlandse trips, internationaal label MVO (maatschappelijk
verantwoord ondernemen), volhardende sponsor blijven van het
technisch onderwijs (Lego Legue). En voor onszelf …. voor en na nog
een heeeeerlijke BBQ op het terras van het nieuwe gebouw. .
Bij meer foto's. laten we U alvast proeven !

