
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na jubileuszową, 

XX edycję Dni Otwartych Polmarkus, które ze względu 

na panującą pandemię, przyjmą w tym roku zupełnie nową, 

interaktywną formułę. 

Całe  wydarzenie  zostało podzielone na 3 tygodnie 

tematyczne zaplanowane między 6–21 października 2020 

i odbędzie się w siedzibie fi rmy w Pyskowicach z pełnym 

dostępem online dla wszystkich Klientów!

XX, jubileuszowa edycja Dni Otwartych 
Polmarkus w nowej, interaktywnej formule!

Spotkajmy się Online!

6–7 października
godz. 10.00

Czekolada
Wszystko o płynnej czekoladzie. 

Profi terole i Paris-Brest.

Efektowne shoty czekoladowe
- galanteria cukiernicza XXI wieku. 

Czekolada w piekarnicwie. 

Kremy i musy na bazie czekolady

Czekoladowe inspiracje 
na Boże Narodzenie.

13–14 października

godz. 10.00

Desery, kawa
ABC kawy, smoothies 

i lemoniad.

Desery na wynos 
- bezpiecznie zapakowane.

Trendy cukiernicze na 2021. 

Cukiernicze inspiracje 
na Boże Narodzenie.

20– 21 października

godz. 10.00

Słodko-słono
Gofry na słono.

Tortille w nowej odsłonie.

Szybkie przekąski 
bez nakładu czasu i pracy.

Jedno opakowanie 
– wiele możliwości. 

Wydarzenia towarzyszące

• Aranżacja słodkich i słonych stołów 

• Pierniki nie tylko na święta – warsztaty dekoracji

• Optymalizacja procesów utrzymania higieny

Szczegółowe informacje dotyczace harmonogramu pokazów udostępnione będą 
we wszystkich kanałach internetowych Polmarkus, zachęcamy do śledzenia!

Wszystkie szkolenia będą 
transmitowane online na 
Youtube oraz Facebook

polmarkus.com.pl facebook.com/polmarkus youtube.com/polmarkus



• wypełniając krótki formularz na stronie sklep.polmarkus.com.pl/rejestracja-dni-otwarte.html
• kontaktując się ze swoim Przedstawicielem Handlowym
• pisząc na adres: marketing@polmarkus.com.pl
• Rejestrujac sie jako uczestnik Dni Otwartych zyskujesz na start 2 punkty w promocji lojalnosciowej

Chcesz spotkać się z nami na żywo? To nie problem!
Skontaktuj się ze swoim Przedstawicielem Handlowym i umów się na spotkanie! Będziemy na Ciebie czekać wspólnie z naszymi partnerami 
handlowymi! Na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentujemy pełną ofertę, opowiemy o promocjach i umożliwimy degustację!

Ilość miejsc jest ściśle ograniczona. Udział w spotkaniach na żywo wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca u 
Przedstawiciela Handlowego.

Zadbamy o bezpieczeństwo, stosując sprawdzone procedury i najlepsze środki dezynfekujące - jednym z partnerów 
Dni Otwartych będzie wiodący producent chemii do utrzymania czystości.

Zbieraj punkty i odbieraj nagrody!
Dla naszych Klientów, przygotowaliśmy promocję lojalnościową, która startuje już 
30 września! Szczegółowe informacje będą dostępne po zeskanowaniu 
zamieszczonego obok, kodu QR!

Zeskanuj kod i wypełnij formularz

Zeksanuj i pobierz gazetkę promocyjną 
(dostępna od 30 września)

Jak wziąć udział w Dniach Otwartych Online?

Dlaczego warto wziąć 
udział w Dniach Otwartych Online?

• Oglądaj z dowolnego miejsca
pełna oferta Dni Otwartych będzie dostępna przez internet. Możesz wziąć udział nie wychodząc z domu czy biura.

• Wyświetl w piekarni
po wypełnieniu krótkiego formularza rejestracyjnego, uzyskujesz nielimitowany dostęp do materiałów szkoleniowych i promocyjnych. 

• Zyskujesz kontakt z technologami
wiodące szkolenia będą transmitowane „na żywo” z możliwością zadawania pytań prowadzącym w czasie rzeczywistym!

• Możesz zyskać jeszcze więcej 
w trakcie transmisji live będziemy wyświetlać kody rabatowe do sklepu internetowego Polmarkus.

• Wygraj indywidualne szkolenie! 
dla wszystkich uczestników transmisji live, przewidzieliśmy możliwość wygrania indywidualnych szkoleń i warsztatów! Jakich ? 
Odpowiemy w czasie transmisji.

pomiar 
temperatury 

na wejściu

preparaty 
do dezynfekcji 

na wyciągnięcie 
ręki

minimum 4 m2 
na każdego 

gościa

częsta dezynfek-
cja wrażliwych 

powierzchni

zapewniamy 
obecność 

ratownika 
medycznego

stosujemy się
do zasad 

bezpiecznego 
kontaktu

Zabezpieczymy 
dostępność 

maseczek i przy-
łbic ochronnych

bezpieczna 
degustacja

Skontaktuj się z nami i odbierz bezpłatne próbki prezentowanych produktów!


