Nieuwsbrief 88 : Opening nieuwe gebouw, Dubai en Canada (of Vietnam ?)

Feest bij Prefamac! We
bestaan 30 jaar en openen
een nieuwe testruimte in
maart van dit jaar. Maar nog
voor het zover is exposeren
we op de Gulfood beurs in
Dubai. En nemen we deel
aan het Belgische
staatsbezoek naar Canada.
Aan een sneltempo van 6
dagen worden zowel
Ottawa, Toronto als
Montreal aangedaan. En in
mei is Vietnam aan de beurt
met HCMC en Hanoi. Tijd
om ons ergens persoonlijk
te ontmoeten ? Wij kijken
ernaar uit. We tonen alvast
welke Prefamac machines
jullie waar kunnen zien. Tot
binnenkort :-).
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder

Dellestraat 11/11a
Industrial Zone ZolderLummen 1058
3560 Lummen
Belgium
T: +32(13)52.18.84
F: +32(13)52.18.48

Opening nieuwbouw 20-22/03/2018
Nog gedurende een hele maand worden de pannen van het dak gewerkt, en
dan is het zover. De nieuwe burelen en testruimte bij Prefamac worden
geopend. Met zonne-energie, energiezuinige verwarming en koeling,
recuperatie van hemelwater, brainstormruimte om nog creatiever te
ontwikkelen, voetbalspel in de eetruimte, kunst op alle kantoren, …. Omdat
we ook een mooie grote chocoladelijn van 1000 mm in productie hebben is
een bezoek zeker de moeite waard. Om samen het glas te klinken op “alles
nieuw” en nog meer innovatieve chocolademachines die u in de toekomst
kunnen helpen. Koeltunnels, enrobeermachines, smeltketels,
decoreermachines, zwiermolens, tempereermachines, mouleermachines,
schilfermachines, …. U ziet het allemaal tijdens uw bezoek. Het
openingsfeest wordt over 3 dagen gespreid om zeker voldoende tijd voor
iedere bezoeker te kunnen vrijmaken.
Bij meer foto's, tonen we enkele voorbeelden. Via deze link kan U alvast
enkele industriële machines aan het werk zien.

info@prefamac.com
www.prefamac.com

Gulfood Dubai februari 2018
Onze verdeler voor de Arabische landen, EMF TRADING, zal van zondag 18 februari
tot en met woensdag 21 februari 2018 op Gulfood exposeren. De erg druk bezochte
beurs in Dubai is DE trekpleister voor het Midden-Oosten. Daarom is voldoende
gespreksruimte op de stand (Hal 5, standen B5-9 en B5-10) voorzien. Een groot TV
scherm toont diverse industriële Prefamac toepassingen. Daarnaast worden meerdere
kleine machines ‘met chocolade’ getoond.
Bij meer foto's, kan je alvast wegsmelten. Of bezoek eerst onze website
www.prefamac.com om je goed voor te bereiden op je beursbezoek. Ik (Myriam) zal
persoonlijk aanwezig zijn gedurende de hele beursperiode. Om echt “al uw vragen” te
kunnen beantwoorden.

Koninklijk bezoek Canada
Prefamac Chocolate Machines is wederom uitgekozen voor een koninklijk
bezoek van ons Belgische Koningshuis. Ditmaal is Canada aan de beurt.
Een hele eer om in hun gezelschap te mogen vertoeven, en we zijn hier dan
ook erg trots op ! Drie locaties op slechts 6 dagen is best wel superdruk.
Maaaar ….. u ontmoeten zou onze reis helemaal af maken.
Wat lukt ? :





Ottawa op maandag 12/03 of dinsdag 13/03
Toronto op woensdag 14/03
Montreal op donderdag 15/03 of vrijdag 16/03 ?

Er wordt een Belgian Market Place georganiseerd om België van zijn
“lekkerste” kant te leren kennen. En er zijn zelfs Amerikaanse klanten die
een meeting met ons gepland hebben, net omdat we in hun buurt zijn. Het
zou dus ook superleuk zijn u daar te kunnen ontmoeten.

….. en naar Vietnam in mei
En ook Azië is weer aan een bezoekje toe van Prefamac. Ditmaal werd voor
Vietnam gekozen. Hanoi van zondag 13 mei tot dinsdag 15 mei. Ho Chi Minh
City op woensdag 16 mei en donderdag 17 mei. Op de netwerkrecepties die
in beide locaties georganiseerd worden zal er een ”Belgian Food Tasting”
voorzien worden, omdat ook onze Vlaams Belgische Minister-president in
ons gezelschap is. Prefamac heeft reeds enkele afspraken geprikt in Hanoi
en HCMC, maar er is nog heel wat ruimte voor extra bezoeken. Bij jou op het
bedrijf of liever centraal in één van de groepshotels ? Wij horen het graag.
Tot binnenkort :-)!

