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Nieuwsbrief 87: Maatwerk ketels en tempereermachines

Een gelukkig nieuwjaar !
Vrede en geluk in 2018
Laat ons beginnen met goede
wensen. In deze nieuwsbrief
worden de Prefamac
smeltketels en
tempereermachines
voorgesteld. In de komende
maanden zijn er heel wat
gepland in onze productie,
maar ook schilfermachines,
enrobeermachines en
koeltunnels. Een bezoekje zal
dus zeker lonen. Politiek
partijhoofd Gwendolyn Rutten
kwam alvast de nieuwbouw
bekijken. En we hadden met
haar een zeer goed gesprek
omtrent creatief ondernemen
en innoveren. Voor 2018 niets
dan goed dus, zeker met de
Swirl, een prachtige nieuwe
chocoladevorm, die het in het
nieuwe jaar zal maken. Voor
2017 blikken we even terug op
de koninklijke reis naar Indië
en de verdergezette
sponsoring van Lego League
voor de studenten.
We wensen je ook in 2018 veel
kijk- en leesplezier met onze
nieuwsbrieven.

We wensen je dit jaar gewoon een vreedzaam en vreugdevol 2018. Geen
winnaar van de Lotto van 1 miljoen of een wereldreis van 365 dagen.
Neen … gewone dingen die je gelukkig maken, en gezond houden, … en
je dagelijks motiveren. En ja … we denken dat jullie pralines en koekjes
hier veel kunnen goedmaken voor iedereen in de hele wereld :-) !!

Maatwerk smelt- en tempereerketels
Prefamac Chocolate Machines produceert smeltketels van 100, 170, 240,
500, 1000, 2000 tot 5000 liter (http://www.prefamac.com/nl/industrieelsmeltketels), maar de maatwerk ketels en/of de combinatie met piping en
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chocoladepompen zijn zeer populair. Geen enkele constructie of een
platform lijkt ons onmogelijk, dus wij kunnen onze klanten met
plaatsgebrek (“allemaal toch ??”) echt wel helpen.
Bij meer foto's, tonen we slechts enkele voorbeelden met ook filters erbij,
en daarenboven de batch tempereermachines van 100 en 150 kg, plus de
continue tempereermachines tot 1000 kg per uur. Heel handig, super
goede kwaliteit, en … voor ieders budget. De starters, de doorgroeiers, de
industriëlen, … ze kunnen bij Prefamac allemaal terecht.
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Bezoek ons wanneer het U past
De komende maanden (“neen, eigenlijk doorlopend ”), hebben we weer
diverse artisanale machines en nog meer industriële projecten gepland.
Via www.prefamac.com kan U de diverse machines alvast bekijken. Op
23/03/2018 hebben we de opening van ons nieuwe gebouw gepland,
maar ook ervoor of nadien bent U altijd welkom. Breng zeker Uw
chocolade of koekjesproducten mee, dan kunnen wij U bijkomend
adviseren hoe nog flexibeler of creatiever te worden in 2018 of 2019 !!
Onze levertermijnen worden wat langer want de economie draait goed,
maar voor 2018 zijn er nog ‘vele vele’ mogelijkheden.
Bij meer foto's tonen we naast verrijdbare bochten ook
enrobeermachines waarbij de kleur chocolade eenvoudig kan gewisseld
worden. Of koeltunnels die rekening houden met een laag plafond en toch
veel kruimels die regelmatig eenvoudig moeten geruimd worden.

Gwendolyn Rutten op bezoek
De politiek komt wel eens aankloppen bij ondernemers met ervaring. In
2018 viert Prefamac haar 30e verjaardag, dus ja … dat is wel degelijk
ervaring. Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten van O-VLD kwam alvast eens
informeren. Over innoveren in een KMO, exporteren naar meer dan 100
landen, faire belastingen, diefstalpreventie, loonkosten, kunst op het werk,
… Op de afbeelding ziet U haar met enkele zeer vereerde bouwvakkers.
Bij meer foto's tonen we de eerste binnenzichten van onze nieuwe
testruimte, waar we kortelings onze innovatieve machines ‘confidentieel
voor Uw nieuw product’ zullen ter beschikking stellen.

Swirlend naar 2019 !
Draaiend het jaar beginnen en SWIRLend een nieuwe trend neerzetten.
Geen traditionele chocoladereep, maar echt ééntje met karakter. Een
tablet dat blinkt door de glanzende hellingen, en stimuleert door de op- en
neergaande beweging bij iedere beet. Een 100 gr oeffff product om echt
weer energie op te doen. De bijpassende ronde SWIRLR en rechthoekige
SWIRLL vervolledigen het prachtige setje. En al eens naar de glanzende
CURVO, CURVL, TEARH en TEARL gekeken, om inspiratie op te doen
tot begin 2019 ?
Bij meer foto's kan je alvast je nieuwe plannen smeden ! Een
directe link naar onze vormen kan je helpen.

Dank je Indië !
In november van vorig jaar had ik de eer om samen met onze Koning Filip
en Koningin Mathilde van België het prachtige New-Delhi en Mumbai in
Indië te bezoeken. Met een uniek bezoek aan de Taj Mahal werd de week
ingezet. Het Rashtrapati Bhavan (Presidential Palace), de President,
diverse Ministers, India Gate Memorial, maar ook Microfinanciering,
cacaoboeren, kinderarbeid en een bezoek aan de straatkinderen kwamen
aan de orde. Ik zetelde zelf in een panelgesprek van “Belgian Innovative
Contributions in shaping India’s future as a Global Food Player”. Dank je
Indië voor de vele mogelijkheden en kansen tussen onze beide landen, en
de gezellige Networking High Tea’s die jullie hierbij organiseren !
Jammer genoeg kunnen we bij meer foto's slechts enkele unieke
momenten tonen van deze uitgelezen ontvangst.

En we blijven Lego League sponsoren
Jongeren troef bij Prefamac ! Ook in 2018 blijven we zilveren sponsor van
de Lego League. Een internationale wedstrijd georganiseerd voor
jongeren van het lager onderwijs, om hen de “goesting” in techniek bij te
brengen op zeer jonge leeftijd. In deze snel evoluerende tijden zullen we
naar de toekomst meer een meer behoefte hebben, aan jongeren die zich
verdiepen in technische kennis en expertise. En ja … die zoeken we bij
Prefamac altijd ! Proficiat aan de winnaars over de hele wereld, maar
iedere deelnemer heeft hier gewonnen eigenlijk. En voor hoogbegaafde
jongeren die moeilijk hun weg vinden …. hiervoor werken we achter de
schermen, ook in het nieuwe jaar.
Bij meer foto's kan je genieten van het dynamische opkomende talent !.

