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Moc atrakcji na Cake Festival Poland 
Zobacz, co przygotowali nasi wystawcy
Będzie się działo podczas Cake Festival Poland. Nasi wystawcy przygotowali dla odwiedzających specjalne pro-
mocje, mnóstwo produktów oraz surowców, a także pokazy na żywo! Zapoznaj się z ich ofertami. 

Cake Festival Poland

FoodColours
Zaprezentujemy liczne nowości produktowe 
wraz z pozostałym asortymentem. Wśród nich 
znajdą się nowe kolory barwników w sprayu 
oraz dodatki spożywcze, takie jak: syrop gluko-
zowy, gliceryna, izomalt, CMC, guma tragakan-
towa, guma arabska oraz guma ksantanowa. 
Pracujemy jeszcze nad kilkoma niespodzianka-
mi. Podczas targów nasza dekoratorka pokaże, 
jak praktycznie wykorzystać nasze wyroby pod-
czas tworzenia dekoracji tortów i innych słod-
kości. Będzie również prowadzona sprzedaż 
wszystkich naszych produktów.

www.foodcolours.pl

Ambasador 92
Zapraszamy na na-
sze stoisko, gdzie odbędą się liczne po-
kazy i prezentacje profesjonalnych pro-
duktów przeznaczonych dla branży 
cukierniczej. Wśród nich znajdą się m.in.: 
masy cukrowe, cukry dekoracyjne, cze-
kolady, nadzienia i kremy oraz absolut-
na nowość w ofercie naszej firmy – bar-
wniki Rainbow Dust! Nasi technolodzy 
– Monika Ignaciuk i Ania Wiesiołek – za-
prezentują najnowsze trendy i techni-
ki przygotowywania tortów od podstaw, 
z naciskiem na smak – środek tortu. A za-
proszeni goście – Ewa Drzewicka oraz Re-
nata Martyna – wprowadzą nas krok po 
kroku w fantazyjny świat dekoracji z mas 
cukrowych i czekolady. Przy naszym stoi-
sku będzie można dokonać również zaku-
pu wszystkich prezentowanych produk-
tów. Zapraszamy!

www.ambasador92.pl

Aleksander-PRINT
Moc atrakcji na stoisku Aleksander-PRINT! Za-
prezentujemy szeroki asortyment produktów 
przeznaczonych dla osób amatorsko lub profe-
sjonalnie zajmujących się dekorowaniem. Jako 
jedyni na świecie produkujemy białe podkłady 
do tortów w stylu angielskim. Podkłady, stojaki, 
podstawki, a także litery i cyfry to tylko niektó-
re produkty, jakie będą Państwo mogli nabyć na 
naszym stoisku. Pozwolą one na atrakcyjne wy-
eksponowanie wszelkiego rodzaju tortów, np. 
naked cake. U nas znajdą Państwo również bo-
gaty wybór kartoników na pierniczki, muffiny 
i makaroniki. Całość uzupełnimy pokazem kar-
tonów do pakowania małych i dużych tortów. 
Każdy kupujący otrzyma upominek – profesjo-
nalny worek do szprycowania tortów kremem. 

Wszystko w jednym miejscu – zapraszamy na 
stoisko Aleksander-PRINT!

www.aleksander-print.com

PAN 
Centrum Słodkiej Dekoracji
Zapraszamy  na  spotkanie  z  mistrzynią  karmelarstwa artystycznego 
i stylu angielskiego  Małgorzatą  Weber. Autorka niezwykłej publikacji, „Słodko-słodkie” 
nie tylko odpowie na Wasze pytania, ale też będzie podpisywać książki. Zachęcamy także 
do  zapoznania się z ofertą najnowszych oraz najpopularniejszych surowców i akcesoriów do 
sugarcraftingu. Wszystkie produkty będzie można kupić na miejscu.

www.pan-centrum.pl

Bike Cafe
Czy nie byłoby miło podziwiać 
pokazy mistrzów dekoracji cukierniczych, ra-
cząc się pyszną kawą, herbatą albo innym na-
pojem? Odsapnąć chwilę, dać odpocząć 
zmęczonym nogom, sącząc słodką latte, pobu-
dzające espresso, orzeźwiającą lemoniadę? Na 
festiwalu napoje te (i wiele innych) będą serwo-
wane w bardzo nietypowy sposób, bo wprost 
ze stylowego drewnianego roweru! Bike Cafe 
gwarantuje, że kawa i inne kawowe wynalazki 
będą sporządzane ze świeżo zmielonych, do-
skonałej jakości ziaren, a mleczne napoje za-
skoczą smakami.

www.bikecafe.pl
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Cake Festival Poland

Master Martini
Zapraszamy na pre-
zentacje podczas Cake Festival Poland 
w wykonaniu trenerów z Centrum Kre-
acji. Specjalnie dla Państwa pokaz cake 
design, figury 3D przy wykorzystaniu naj-
wyższej jakości mas cukrowych IRYS Pa-
sta di Zucchero – produkt bez glutenu, 
bez laktozy, bez tłuszczów utwardzonych. 
Pokazy technik dekoracyjnych z „czeko-
lady plastycznej” Centramerica w pięciu 
smakach.

Fachowe doradztwo, innowacyjne pomy-
sły, najnowsze trendy, degustacje.

Atrakcją pokazów będą prezentacje wyko-
nane przez uczestników prestiżowego mię-
dzynarodowego konkursu we Włoszech, 
który odbędzie się w styczniu 2018 roku. 

www.mastermartini.pl

Dekor Pol
Zapraszamy na premie-
rę katalogu Dekor Pol 2017-2018. Na naszym 
stoisku odbędzie się pokaz dekorowania ciast 
i ciasteczek z wykorzystaniem najnowszych 
mas cukrowych oraz gotowych dekoracji.

Nasz technolog zaprezentuje również, jak 
w prosty sposób wykonać cukrowe koron-
ki. Wszystkie prezentowane produkty będzie 
można nabyć w atrakcyjnych, specjalnie na tę 
okazję przygotowanych cenach. Tak jak w po-
przednim roku nie zabraknie atrakcji i licznych 
promocji.

www.dekorpol.pl

Fabryka Cukiernika
Na stoisku zaprezentujemy asortyment na-
szego sklepu internetowego www.fabry-
kacukiernika.pl, m.in. produkty cukierni-
cze, akcesoria do wypieków, narzędzia 
do sugarcraftingu, opakowania do ciast 
i tortów, dekoracje i sprzęt cukierniczy. 
Jako pierwsi zaprezentujemy nowości de-
koracyjne na Boże Narodzenie. Wszystko 
w bardzo atrakcyjnych cenach. Przedstawi-
my ofertę szkoleń i kursów cukierniczych, 
które organizujemy w siedzibie naszej fir-
my w Łodzi. Czas umilą Państwu także po-
kazy cukiernicze w wykonaniu mistrzów. 
W czasie trwania targów klienci nas od-
wiedzający będą mogli zakupić nasze pro-
dukty z rabatem. 

www.fabrykacukiernika.pl

PapilArt
Zaprezentujemy szeroki asortyment opakowań cukierniczych, takich 
jak papilotki do cupcake’ów, muffin i pralin, różnego rodzaju formy do ciast, a także akcesoria 
niezbędne do profesjonalnej ekspozycji tortów. Przedstawimy możliwości i korzyści płynące 
ze stosowania opakowań o ciekawym wzornictwie i wysokiej jakości. Podczas festiwalu umoż-
liwimy zakup oferowanych przez nas produktów w atrakcyjnych cenach. Nasi przedstawiciele 
będą służyli profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań – za-
równo dla profesjonalisty, jak i każdego pasjonata cukiernictwa.

www.papilart.pl

Cake Art
Cake Festival to 
świetna okazja, by poznać propozycje fir-
my Cake Art. 

Nasza oferta zawiera wszystko, czego 
potrzebujesz do stworzenia wyjątkowych 
dekoracji cukierniczych, a szczególnie ja-
dalnych nadruków na torty, ciasta, czeko-
ladę, ale nie tylko.

Asortyment główny stanowią papiery 
jadalne opłatkowe i cukrowe, atramen-
ty spożywcze do drukarek oraz folie  do 
czekolady w różnych wymiarach.  W na-
szej ofercie znajdą Państwo także masy 
cukrowe, barwniki, pisaki dekoracyjne, 
formy do wyrobu czekoladek i pralin, wy-
druki jadalne oraz wiele innych dekoracji 
i artykułów cukierniczych. Wszystko to 
w bardzo atrakcyjnych cenach. 

Nasi eksperci podpowiedzą właściwe 
rozwiązania – zarówno dla mistrzów cu-
kiernictwa, jak i dla pasjonatów słodkich 
wypieków w domowych zaciszach.

Ponadto zobaczą Państwo wiele cieka-
wych nowości prezentowanych przez na-
szą firmę. Zapraszamy! 

www.cakeart.pl

Saracino
Na naszym stoisku zapre-
zentujemy między innymi 
nową linię barwników spożywczych, papier wa-
flowy z nadrukami i aromaty do kremów. Deko-
ratorki z Polski i Włoch poprowadzą interesujące 
pokazy dekorowania tortów z wykorzystaniem 
mas cukrowych Top oraz Model, czekolady pla-
stycznej, izomaltu i lukru królewskiego. Nasze 
ambasadorki Amelia Prysak, Katarzyna Gębicka 
i Mariella Pentassuglia odpowiedzą na wasze 
pytania dotyczące produktów Saracino, które 
będą w sprzedaży na naszym stoisku.

www.saracinodolci.com
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Torcik
Sklep Kingi Jakimowicz, pomysłodawczyni i współorgani-
zatorki Cake Festival Poland. Stoisko dystrybutora mas cu-
krowych: Smartflex oraz barwników Fractal, Rolkem. Na stoisku będzie można 
kupić różne produkty potrzebne do dekorowania tortów, ciasteczek, babeczek. 
Zaprezentujemy także niesamowitą nowość!

Przyjdź i zobacz pokazy utalentowanych dekoratorów z Polski m.in. Amelii Prysak, Marty-
ny Krawiec, Moniki Siewert oraz gościa specjalnego prosto z Włoch Sylvii Mancini. Każdy 
kto zrobi zakupy w Torciku podczas festiwalu, weźmie udział w losowaniu nagród.

www.torcik.net

Renshaw
Renshaw jest największym świa-
towym dostawcą masy cukrowej. 
Firma może pochwalić się ponad 
100-letnim doświadczeniem w pracy w branży deko-
ratorskiej. Ma także rekomendacje wielu mistrzów cu-
kiernictwa z całego świata, którzy zdecydowali się na 
użycie tej unikatowej masy cukrowej. Na czym polega 
jej wyjątkowość? Jest produkowana z myślą o najróż-
niejszych potrzebach dekoratorów, znajduje swoje za-
stosowanie zarówno w obkładaniu ciasta, jak i mode-
lowaniu figurek czy tworzeniu kwiatów. Renshaw jest 
jedyną firmą tego typu, która mieli swój własny cu-
kier, tak by uzyskać odpowiedni rozmiar jego cząste-
czek wymagany do poszczególnych receptur. Ponad-
to pozostaje bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o system 
barwienia masy, tak by dostępna była jak najbogatsza 
paleta kolorów do wyboru. By poznać potrzeby i upo-
dobania klientów, Renshaw współpracuje z dekorato-
rami z całego świata. Światowej sławy sugarcrafterzy 
pracują jako eksperci i nauczyciele w Akademii Rens-
haw, która stanowi wysokiej klasy centrum szkolenia 
umiejętności dekoratorskich. Wybór oferty Renshaw 
to wybór profesjonalistów. 

Rainbow Dust Colours powstało z myślą o wprowadze-
niu na rynek UK prostego dodatku w postaci brokato-
wych dekoracji do ciast i tortów. Firma szybko odniosła 
wielki sukces, tworząc produkty takie jak Lustre powders 
(połyskujący puder) lub Plain & Simple Range, czyli syp-
kich proszków, którymi można opylać torty. Każdy kolej-
ny produkt w ofercie był niezwykle dobrze przyjmowany 
przez sugarcrafterów na całym świecie, a jej oferta wy-
mieniana była w najważniejszych katalogach produktów 
w UK i Europie. Przez kolejne lata firma zyskała mocną 
pozycję na rynku, a jej produkty niemal natychmiast sta-
wały się dekoratorskimi hitami, tak jak np. podwójny ja-
dalny pisak lub najróżniejsze cukrowe posypki na każdy 
sezon. Do dziś firma specjalizuje się w wymyślaniu inno-
wacyjnych rozwiązań i gadżetów, które sprawiają, że wy-
roby dekoratorskie są barwne i unikalne.

www.renshawacademy.com

Sweet Decor
Podczas tegorocznej edycji CFP na stoisku Sweet 
Decor będą odbywały się pokazy mistrzów oraz pasjonatów cukiernictwa. Każdy 
będzie mógł spróbować swoich sił w artystycznym tworzeniu tortów i ciast. Będą 
z nami między innymi:
  Łukasz Wylenżek ,,Żelowanie oraz dekoracja owocowa”,
  Maciej Pietras z firmy Modecor ,,Torty od podstaw – od czego zacząć?”,
  Kamil Ciechanowicz ,,Artystyczne torty – z zamiłowania do aerografu”,
 Katarzyna Gębicka – mistrzyni w tworzeniu cukrowych figurek: „Tworzenie    

   figurek”
 Iga Sarzyńska - „Pracownia Artystyczna Sarzyński”

i wielu innych...
Po każdym pokazie uzyskają Państwo informację na temat planowanych szkoleń 
z danego tematu. 

Podczas targów na naszym stoisku będzie można nie tylko kupić produkty branżowe, 
ale przede wszystkim uzyskać fachową wiedzę oraz porady od naszych ekspertów. 
Dla głodnych i spragnionych przygotowaliśmy strefę gastronomiczną, w której będą 
mogli zasmakować przepysznych wyrobów Restauracji Brick. Podczas całych targów 
będą odbywały się konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Przygotowaliśmy mnóstwo 
promocji, które pozwolą nabyć wymarzone produkty.

www.sweetdecor.pl

Magorex
Podczas CFP polski producent, firma Magorex zaprezentuje du-
żą część swojego cukierniczego asortymentu. Będą Państwo mo-
gli zapoznać się m.in. z ofertą stojaków do tortów, tac wystawowych, blach wypieko-
wych, rantów, nadziewarek do pączków oraz wielu, wielu innych akcesoriów. Podczas 
festiwalu czekać będą na Państwa specjalne rabaty oraz możliwość złożenia sperso-
nalizowanych zamówień. Zapraszamy. Do zobaczenia!

www.magorex.pl

Cake Festival Poland
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Lody mistrzowskie – naturalnie dobre 
Lody rzemieślnicze to moje życie! W naszej rodzinie jako pierwszy 
lodziarstwem zajmował się mój tata Stanisław Szypuła, od 1974 r. Ja 
rozwijam tę tradycję w lodziarni Pod Orzechem w Baborowie i robię 
to z myślą o wszystkich lodomaniakach. Struktura naszych lodów i ich smak są efektem od-
powiedniego procesu technologicznego, wykorzystania najlepszych surowców oraz pasji. Po-
twierdzeniem wysokiej jakości naszych lodów jest zwycięstwo w Mistrzostwach Polski w Lo-
dziarstwie 2017. Wygrana stała się przepustką do prestiżowego konkursu lodziarskiego Coppa 
del Mondo della Gelateria, który odbędzie się w styczniu 2018 r. na targach SIGEP we włoskim 
Rimini. Będziemy tam reprezentować Polskę! 

O lodach piszę i edukuję, prowadząc blog Lodowe Inspiracje, wideoblog na FB (Lodowe In-
spiracje Tomasz Szypuła) oraz firmę doradczą „Lodowe Inspiracje”.

Zapraszamy na mistrzowskie lody oraz pyszną włoską kawę przygotowywaną specjalnie dla 
naszej lodziarni! 
Tomasz Szypuła

www.ilody.com.pl/blog, www.facebook.com/lodoweinspiracje

Mistrz & przyjaciele
Dla nas najważniejsi są ludzie, ich pasje i kunszt, dlatego na stoisku redakcji „Mistrza Branży” i „Mi-
strza Dekoracji” nie zabraknie dekoratorów i cukierników. Szykujcie się m.in. na pokaz Anny Da-
raż z tworzenia figurek z masy cukrowej i lekcję z czekolady plastycznej w wykonaniu Magdaleny 
Komorowskiej. Przy dobrym ciachu porozmawiamy też z Magdą Lo Bianco o tym, co wyróżnia 
prawdziwy tort w stylu angielskim.

Dla naszych czytelników przygotowaliśmy też drobne upominki oraz specjalną ofertę pre-
numeraty „Mistrza Branży” i „Mistrza Dekoracji”.

Czekamy na Was każdego dnia festiwalu na stoisku w pobliżu sceny głównej Cake Festival Poland.

www.mistrzbranzy.pl,   www.mistrzdekoracji.pl

Mistrz Dekoracji

La-Torta
Na targach zaprezentujemy 
szeroką ofertę naszego sklepu 
– zapraszamy na zakupy w wyjątkowo atrakcyj-
nych cenach! Wśród oferowanych produktów 
znajdą się przede wszystkim aerografy, akce-
soria do mas cukrowych: formy do wykrawa-
nia, patchworkowe i silikonowe, narzędzia 
oraz maty. Nie zabraknie również barwników 
i dodatków spożywczych, form do czekolady, 
tylek (w tym wielu nowych wzorów tylek ro-
syjskich) i wielu innych przydatnych akceso-
riów. Planujemy prezentację stalówek do ga-
larety oraz kilku innych wybranych produktów, 
a dla naszych klientów przewidziany jest kon-
kurs z nagrodami i zestawy promocyjne. Nasi 
przedstawiciele odpowiedzą na wszystkie py-
tania, doradzą i zaprezentują ciekawe rozwią-
zania zarówno dla profesjonalistów, jak i ama-
torów sugarcraftingu.

www.la-torta.pl

LifeWellness
LifeWellness to firma z wieloletnim doświad-
czeniem w zakresie promocji i sprzedaży wy-
ciskarek wolnoobrotowych Alfa 3G oraz pras 
do tłoczenia oleju na zimno marki Gorenje. 
Nasz zespół składa się ze specjalistów, którzy 
na każdym etapie sprzedaży służą pomocą. 
Zajmujemy się sprzedażą zarówno detalicz-
ną, jak i hurtową. Nasze wyciskarki Alfa 3G to 
profesjonalne urządzenia, które mogą pra-
cować we wszelkiego rodzaju zakładach ga-
stronomicznych czy cukierniach. Soki z wyci-
skarek Alfa 3G są nie tylko smaczne i zdrowe, 
dzięki możliwości przeciskania w nich róż-
nych ziół są też bardzo oryginalne. Zaprasza-
my do kontaktu.

www.lifewellness.pl

Mankiewicz
Na stoisku zaprezentujemy Państwu profesjonalne miksery planetarne, 
które są częścią naszej szerszej oferty dla cukierników i piekarzy. Będzie 
można zapoznać się z modelami o pojemności 8, 10 i 20 litrów oraz porozmawiać z nami 
o innych produktach z naszej oferty. 

RABAT dla uczestników Cake Festival Poland
Wartość miksera – 2990 zł netto + VAT = 3678 zł brutto
– dla uczestników konkursu –15% rabatu na zakup miksera
– dla zwiedzających przy zakupie mikisera druga dzieża gratis (wartość dzieży 250 zł netto). 
Serdecznie zapraszamy.

www.mankiewicz.pl

Cake Festival Poland
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WARSZTATY – Kobiety kontra 
Kobietki, czyli jak współtworzyć 
efektywnie pracujące zespoły?
Jesteś dekoratorką tortów artystycznych 
czy ciasteczek? Masz córkę w wieku 6-17 
lat? Sprawdź, czy wspólnie z nią stworzysz 
zgrany i twórczy tandem w życiu, a nawet 
w biznesie! Zapraszamy na warsztaty pracy 
zespołowej, prowadzone przez Alinę Śmi-
łowską, ambasadorkę zmian, znaną m.in. 
z cyklu warsztatów „Spotkania dla Kobiet 
Branży”. Przekonaj się, czy potrafisz uważ-
nie słuchać drugiej osoby, chętnie dzie-
lić się doświadczeniem, być otwartym na 
zmiany i potrzebę współtworzenia nowej 
wartości. Alina Śmiłowska zarazi Was pasją 
tworzenia takiego miejsca pracy, w którym 
z uśmiechem i bez stresu zbudujecie suk-
ces firmy. 

Będzie DYNAMICZNIE – każdy zostanie po-
budzony do twórczej pracy. 

Będzie MERYTORYCZNIE – praca na autor-
skich i sprawdzonych narzędziach. 

Będzie KOLOROWO – kreatywnie poszuka-
my nowych rozwiązań! 

Będzie SŁODKO – na koniec warsztatów 
każda uczestniczka otrzyma prezent pe-
łen słodyczy polskich marek: Goplana 
i Solidarność.

Prowadząca warsztaty: Alina Śmiłowska
Uczestniczki: Mamy i córki w wieku 6-17 lat, 
maks. 16 osób (8 par)
Kiedy i gdzie: 14 października (sobota), ha-
la Cake Festival Poland, 11.00-13.30

www.goplana.pl

FUX
Masz superumiejętności, tworzysz niezwykłe rzeczy, ale nikt tego nie dostrze-
ga? Przyjdź do nas!
Jesteśmy agencją reklamową, która od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w reklamie 
outdoorowej. Z naszej szerokiej oferty korzystają firmy, instytucje i klienci indywidualni, 
głównie z terenu południowej Polski. Od kilku lat skutecznie przeprowadzamy także kom-
pleksowe kampanie na terenie całego kraju, gdyż dysponujemy rozbudowaną siecią włas-
nych powierzchni reklamowych oraz stawiamy nośniki reklamowe na potrzeby konkretne-
go klienta.

W ciągu kilkunastu lat zrealizowaliśmy ponad tysiąc kampanii, proponując szeroki wachlarz ofe-
rowanych usług, cieszący się zadowoleniem naszych klientów. Ta wieloletnia współpraca jest 
owocem solidności, profesjonalizmu i dbałości o najwyższą jakość naszych realizacji, a zaufanie 
kontrahentów i partnerów największą nobilitacją do dalszej pracy.

Oferowany przez nas szeroki wybór nośników reklamowych zapewni skuteczną promocję 
Państwa firmy lub przedsięwzięcia. Specjalizujemy się również w gadżetach reklamowych, 
wybrane będziecie mogli zobaczyć na naszym stoisku. Przyjdź do nas i dowiedz się, jak 
możesz w ciekawy i kreatywny sposób pokazać się światu. Nasi konsultanci odpowiedzą na 
wszystkie pytania, oczywiście związane z reklamą, bo niestety Nostradamus u nas nie pra-
cuje. Jeśli będziesz współpracować z nami, możemy wróżyć Ci sukces. 

Dlaczego jesteśmy partnerem Cake Festival Poland? Lubimy pomagać ludziom, dlatego 
daj pomóc sobie, tworząc reklamę, której nikt nie zapomni.

www.fux.pl

Shantys 
Marka Shantys powstała 
w 2015 roku i od razu zo-
stała doskonale przyjęta przez rynek 
europejski. Naszym celem jest dostar-
czenie klientowi produktów wysokiej ja-
kości w atrakcyjnej cenie. Zaopatrujemy 
zarówno branżę cukierniczo-piekarni-
czą, jak i odbiorców detalicznych, którzy 
oczekują szczególnego rodzaju produk-
tow do pieczenia i dekoracji. W nadcho-
dzących miesiącach nasz asortyment 
znacznie się powiększy! Z wielką radoś-
cią oczekujemy spotkania na targach. 

www.teka-food.de     
www.shantys.de

PEJOT
Firma PEJOT po raz 
pierwszy będzie miała zaszczyt przedstawić 
swoją ofertę na Cake Festival Poland. Znaj-
dą się w niej oczywiście produkty mniej i bar-
dziej znane wszystkim naszym odbiorcom. Ma-
my dla Państwa przygotowaną jedną absolutną 
nowość. Nowość na skalę ogólnopolską, taką, 
która jeszcze nie jest przez nikogo w Polsce pro-
dukowana. Przez cały czas trwania tragów bę-
dziemy prowadzili sprzedaż dekoracji.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia sto-
iska i zapoznania się z naszymi małymi dzieła-
mi sztuki. 

www.dekoracjenatort.pl
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Cerart
Cerart to włoska marka z siedzibą w Mediolanie, specjalizu-
jąca się w produkcji narzędzi i pędzelków do ceramiki oraz 
cake designu. Naszymi bestsellerami są shapery do masy 
cukrowej i akcesoria do modelowania. Podczas II Cake Festival Poland 2017 
pokazy na naszym stoisku poprowadzi Katarzyna Gębicka. 

www.cerart.it

Sempre Group/Cukieteria
Przygotowaliśmy dla Was specjalną ofer-
tę – każdy, kto podczas CFP przyjdzie na 
nasze stoisko, zrobi zakupy i wrzuci do słoja swoje dane, będzie miał możli-
wość zdobycia atrakcyjnych nagród od firmy Sempre Group oraz sklepu on-
line Cukieteria. Do wygrania aerograf z zestawem barwników, słoje do lemo-
niady (3 szt.), syropy Monin (10 szt.), zestawy barwników Modecor (5 szt.) oraz 
słodkie upominki. Zapraszamy także na pyszne włoskie lody przygotowane 
na bazie produktów firmy Pernigotti oraz lemoniady od Monin SCM Polska.

www.cukieteria.pl,  www.sempreinfo.pl

ChemaN
ChemaN zaprasza na najmodniejsze stoisko! Od dwu-
dziestu dwóch lat z dumą ubieramy branżę gastrono-
miczną i cukierniczą.  Podczas tegorocznego Cake Festiwal Poland wychodzi-
my naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Perfekcyjnych Pań Wypieków, które 
uwielbiają gotować w stylowych i nietuzinkowych fartuszkach. Bogata gama 
kolorystyczna, ciekawe motywy oraz wyjątkowo przyjemne tkaniny – to cechy, 
które charakteryzują nasze wyroby. Nie wyobrażamy sobie przygotowywania 
słodkich smakołyków bez udziału naszych pociech – dla nich również mamy 
wyjątkowe fartuszki, które na pewno podbiją Państwa serca!

Specjalnie z okazji CFP przygotowaliśmy niespodziankę – na każdym zakupio-
nym u nas fartuszku wykonamy imienny haft gratis! Zapewniamy, że trafiamy 
w gust wszystkich – od juniora do seniora! Zapraszamy serdecznie! 

www.hafciarnia.pl

Manufaktura Imprezy
Zagwarantuje każdemu wyjątkową pamiątkę! Dzięki fotobudce 
każdy wyjdzie ze zdjęciami z logo CFP i mnóstwem słodkich ga-
dżetów! To okazja do upamiętnienia swojego spotkania ze znajomymi oraz 
gwiazdami sugarcraftingu. 

www.manufaktura-imprezy.pl 

Cake Festival Poland
Scena Główna CFP

SOBOTA 
9:30 Otwarcie i powitanie gości
10:00 Pokaz Malwiny Franczak
12:00 Pokaz Katarzyny Osieckiej
14:00 Ogłoszenie pierwszych wyników przy eksponatach – złota, srebra,  
            brązy w każdej kategorii
14:00 Pokaz Beaty Prusak
16:00 Ogłoszenie laureatów 1., 2. i 3. miejsca w danej kategorii
16:00 Pokaz Sylvii Mancini 
18:00 Zakończenie pierwszego dnia CFP

NIEDZIELA 
10:30 Otwarcie i powitanie gości
11:00 Pokaz Gabrieli Rüscher
13:00 Pokaz Sylwii Baumgart
15:00 Wręczanie nagród 
17:00 Podsumowanie i zakończenie festiwalu 

Strefa Dekoracji CFP

SOBOTA 
10:00 Martyna Krawiec, Monika Siewert
12:00 Anna Badowska, Monika Robakowska
14:00 Bożena Borowiec
15:30 Magdalena Lo Bianco, Magdalena Komorowska

NIEDZIELA 
10:00 Martyna Krawiec, Monika Siewert
12:00 Anna Badowska, Monika Robakowska
14:00 Beata Prusak, Bożena Borowiec

Strefa kobiet i dzieci CFP

SOBOTA 
11.00 Kobiety kontra Kobietki Alina Śmiłowska
14.00 Warsztaty modelowania dla dzieci – grupa 1, Anna Badowska, 
            Monika Robakowska
15.30 Warsztaty modelowania dla dzieci – grupa 2, Anna Badowska, 
            Monika Robakowska

NIEDZIELA 
14.00 Warsztaty modelowania dla dzieci – Anna Badowska, 
             Monika Robakowska

Strefa zdrowia i urody

Zapraszamy do odwiedzenia Strefy Zdrowia, gdzie będziecie mieć okazję do 
rozmowy o wszystkim, co w życiu kobiety jest ważne – zdrowej diecie, zdro-
wym trybie życia, kosmetykach, byciu fit i dbaniu o ciało. Będzie również 
okazja do degustacji pysznych i odżywczych soków prosto z wyciskarki ob-
rotowej, a także poddania się odprężającym i upiększającym zabiegom kos-
metycznym. Czeka Was doskonała chwila relaksu po ciężkiej pracy w kuchni!
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