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Mistrz Branży listopad 2022

F l a s h  N e w s  Z  b r a n ż y  

Maszyny do kremów firmy 
IBIS to idealne urządzenia 
do wszechstronnej pro
dukcji. Umożliwiają jed 
noczesne grzanie i mie
szanie produktów. Te 
multifunkcjonalne urzą 
dzenia do zaparzania, go
towania, topienia i praże 
nia doskonałe dla Twojej cukierni lub piekarni. 

Kupon przedświąteczny zniżKa 5% ważna

Maszyny 
do KreMów 

do 24.12.2022 r. 

ubijaczKi 
planetarne 
Ubijaczki planetarne UC z au 
tomatycznym lub manualnym 
podnoszeniem kotła firmy IBIS 
to nieodzowny element każdej 
cukierni. Zostały zaprojekto 
wane w taki sposób, aby za 
pewnić maksymalną wydajność 
i długotrwałe użytkowanie przy 
minimalnym wkładzie w ich 
utrzymanie. 

VolVo i deseo
– niecodzienna 
Kooperacja 
luKsus niejedno 

Ma iMię. Może 

dotyczyć 

zarówno 

ciasteK, jaK i 

saMochodów, 

zateM dlaczeg

Właściciel DESEO Łukasz Smoliński nie boi się takich połączeń. 
5 listopada w Warszawie ruszył nowy koncept, który współtwo 
rzy jego butikowa cukiernia. Tym razem to inicjatywa unikato 
wa w skali nie tylko Polski, ale i całego świata. Kawiarnia jest 
wspólną kooperatywą DESEO i marki samochodowej – Volvo 
Car Warszawa. Nic więc dziwnego, że część wystroju kawiarni 
stanowi samochód. W witrynie królują jednak znane wielbicie 
lom warszawskiej cukierni ciastka oraz lody, praliny i czekolady 
marki DESEO. Lokal jest integralną częścią salonu przy ulicy 
Marszałkowskiej 89. n

Fani KatowicKiego 

KaFeja, znanego 

z oFerty 

śniadaniowej, Mogą 

cieszyć się również 

elegancKiMi deseraMi 

– właściciele otwarli 

Kolejny loKal. tyM 

razeM dedyKowany 

słodKościoM. 

I Alicji w krainie czarów. 
Właśnie ten motyw na 
tyle spodobał się Kalinie 
Korus, właścicielce, że 
postanowiła tchnąć du 
cha tajemnicy i niezwy
kłości w wystrój wnętrza 
nowego lokalu mieszczą 

alicja w Krainie 
słodKości 

cego się przy ulicy 3 Maja 2. W wi
trynie zobaczymy francuskie specja 
ły z croissantami na czele, a także 
praliny i monoporcje. Więcej infor
macji w kolejnym wydaniu „MB”. n
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