
1-2 października 2019 / godz. 10.00 - 16.00 
Pyskowice

Food to go!



SHOW ROOM 2019
Prelekcje oraz pokazy 
na żywo mistrzów branży 
piekarniczo - cukierniczej 
i lodziarskiej.

Prelekcje:
     
11.30 
Odczarować czekoladę
Fakty i mity na temat czekolady
trendy konsumenckie, ekonomiczne
podejście do projektu wdrożenia
czekolady.  

Master Martini

12.30 
Cukiernia XXI w.
Efektywne zarządzanie 
i kreatywne podejście do produkcji

Debic

StRefa WyjątkOWyCH 
OkazjI
- skorzystaj już dziś z posezonowej
oferty lodowej maszyn i surowców

Food to go
Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XIX edycję Dni Otwartych Polmarkus, 
które odbędą się w dniach 1-2 października 2019 r. w Pyskowicach. 

Przez dwa październikowe dni, czołowi europejscy producenci surowców, maszyn, 
urządzeń i akcesoriów zaprezentują panujące obecnie trendy i technologie. 
Opowiedzą o  kierunkach rozwoju rynku, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Do Państwa dyspozycji oddamy rozbudowaną strefę wiedzy, w ramach której odbywać się będą 
prelekcje, prezentacje i degustacje, których tegorocznym motywem przewodnim będą koncepty 
nowych produktów dla piekarni, cukierni i lodziarni - „Food To Go”.



Słodkie i słone 
przekąski
wzbogać swoją ofertę o gotowe 
wyroby takie jak korpusy, tartaletki itd.

Sernik niejedno 
ma imię
koncept serników
- FOOD TOOLS idealne cięcie,
 porcjowanie ciast i tortów 

Galanteria lodowa
torty mrożone, witryna 
lodowa po sezonie

Słodkie stoły
wykorzystaj rosnący rynek 
przyjęć okolicznościowych

kawa czy herbata?
rozgrzewające i aroma-
tyczne napoje na bazie 
kawy i herbaty

Smaż, piecz, gotuj
rola papieru w produkcji: piekarniczej, 
cukierniczej i gastronomicznej

Strefa czekolady
czekolada rzemieślnicza, 
praliny, kremy, produkty 
do oblewania czekoladą,
malowanie i drukowanie
na czekoladzie

Świeżo, szybko, 
wygodnie
gastronomia bez ograniczeń

Odkryj potencjał 
lunch- box-ów
Ryby w roli głównej - pożywne 
przekąski na bazie łososia i tuńczyka

Wyróżnij się
opakowaniem
personalizacja, 
opakowania biodegradowalne
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Polmarkus Sp. z o. o.
44 -120 Pyskowice, ul. Wyszyńskiego 62
T: + 48 32 30 19 100; 
biuro@polmarkus.com.pl

Oddział Kraków:  + 48 12 442 00 00
Oddział Wrocław: + 48 71 712 23 04
Oddział Łódź:  + 48 42 209 30 80
Oddział Słupsk:  + 48 59 727 95 95
Oddział Słowacja: + 421 94 818 87 07

Możliwość skorzystania z naszego transportu:

Prosimy o zabranie ze sobą zaproszenia




