2019. évi
Közgyűlése

HÉVÍZ

KIÁLLÍTÓ CÉGEK 2019.

A MAGYAR CUKRÁSZ IPAROSOK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETÉNEK

ANDRETTI ÜZLETHÁZ

és kísérő programjai

NATURMED Hotel Carbona ****Superior - Hévíz

H-1042 Budapest, Váci út 13.
Tel.:
+36 1 399 4040
Web:
www.andretti.hu
Az Andretti Üzletház 1991 óta képvisel több nemzetközileg elismert olasz céget, mint ISA,
LA CIMBALI, BRAS, TELME, BREMA, stb.

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA

19:00 órától

Kellemes hangulatú baráti, svédasztalos vacsoraest élőzenével

FEBRUÁR 18. (HÉTFŐ)
09:00 – 17:30 óra

Partner cégek kiállítása

10:00 órától

Közgyűlés

12:30 – 14:00 óra

Svédasztalos ebéd

14:00 - 17:00 óra

Közgyűlés folytatása, tisztségviselők választása

19:30 órától

Ünnepi svédasztalos gálavacsora és bál élőzenével

FEBRUÁR 19. (KEDD)
12:00 – 14:00 óra

Svédasztalos ebéd

LEGYEN TREND CUKRÁSZDÁBA JÁRNI

Áldás szálljon rájuk!

AROMATIC MAGYARORSZÁG KER. KFT.
H-1149 Budapest, Róna u. 120.
Tel.:
+36 1 273 1231
E-mail: info@aromatic.hu
Web:
www.aromatic.hu

Az AROMATIC Kft már 25 éve van jelen a cukrásziparban.
A Bakels csoport tagjaként széles termékpalettával várjuk meglévő és leendő vevőinket.
Kiváló minőségű alap és adalékanyagaink, biztosítják, hogy partnereink arculatukat megőrizve, vevőik számára napról napra újat tudjanak nyújtani.

CAFFÉ PERTÉ KFT.

H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.:
+36 23 503 826
E-mail: info@caffeperte.hu
Web:
www.caffeperte.hu
Az olasz kávé kultúra egyik legnagyobb képviselői vagyunk a hazai
piacon már több mint 20 éve, ennek alapjait a Roncadi család 50
éve kezdte el, saját pörkölő üzemében Modenában.
A mai napig követjük a tradíciót és az állandó kiváló minőség, friss pörkölés, közvetlenül a
termelőktől beszerzett és ugyanarról a termőterületről szüretelt, válogatott kávébab adja a
termékeink alapját. Budaörsön saját pörkölő üzemünkben 150 családi recept alapján készítjük a kávénkat akár blandelve vagy termőhely speciﬁkusan és igény esetén személyre
szabott kávékeveréket is elő tudunk állítani, legyen az 50 vagy akár 100 kg egyedi címkés
termék.
A Caffè Pertè csapata szakmai tudásban és a felhasznált technológiában is a legmagasabb
színvonalat képviseli, ami a hazai, heti kávépörkölés egyedülálló magas minőségében is
megmutatkozik. Partnereinknek teljes körű szolgáltatást nyújtunk, legyen az barista oktatás,
kávégép karbantartás vagy esetleges meghibásodás esetén gyors szervizelés. Az olasz pörkölésű kávéink jellegzetes íze, illata, aromája a legjobb kávégépeken történő elkészítés után
élvezhető a legjobban. Ezért mi évek óta a legjobb gyártókkal működünk együtt és ajánljuk
partnereinknek a gépeiket.
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FEBRUÁR 17. (VASÁRNAP)

Köszönjük a Cukrász Ipartestület tagjainak, hogy vásárlásaikkal támogatták az Andretti
céget. Hála minden támogatónknak!

CHEF MARKET ZRT.

CHEFMARKET
THE FOOD SERVICE COMPANY

A Chef Market élelmiszer alapanyagot szállít éttermekbe, konyhákba, pékségekbe és cukrászatokba a hét 6 napján, az ország teljes területére.
Diszkont árak, 24 órás rendelésleadás, pontos kiszállítás, állandó akciók.

CONINVEST KONYHATECHNOLÓGIAI KFT.
Budaörs, Budapesti út 127.
+36 23 501 310
info@coninvest.hu
www.coninvest.hu

A Coninvest a professzionális konyhatechnológia és belsőépítészet elkötelezett híve, több
mint 25 éve. Munkánk során, a kezdetektől fogva, a bizalom, az innováció és a progresszivitás vezérel minket, és ezen értékrendek mentén sikerült megrendelőinkből partnereket, munkatársakból csapatot építeni. A folyamatos megújulás, trendkövetés (és –teremtés) mellett
projektjeink elsőszámú helyén az energiatakarékosság és a környezetvédelmi szempontok
ﬁgyelembe vétele áll.
Leendő megrendelőink és partnereink számára nem feladatokat teljesítünk, hanem tanácsot
adunk és elképzeléseket valósítunk meg.
A gasztronómia minden egyes szegletében igyekszünk a legjobbat nyújtani, így akár sütésről, hűtésről, kelesztésről, vagy mosogatásról van szó, szakembereink a legmegbízhatóbb,
legalkalmasabb és leghatékonyabb megoldást fogják Önnek nyújtani.
Ismerjen meg minket, várjuk budaörsi bemutatótermünkben!

DAWN FOODS HUNGARY
H-1103 Budapest, Kőér utca 2/A
Tel.:
+36 28 509 140
E-mail: info@dawnfoods.hu
Web:
www.dawnfoods.hu

Amit ígérünk:
A Dawn Foods minden nap arra törekszik, hogy folyamatosan új, izgalmas ízekkel, ellenállhatatlan, kiváló minőségű termékekkel és ízletes receptúrákkal lephesse meg vevőit.
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•
•
•
•

Kiﬁnomultabb ízvilág
Kiváló termékek
Jobb alkalmazhatóság
Nagyobb kreativitás

Sokszínű termékpalettánk mellett tőlünk első kézből értesülhet a legújabb fogyasztói preferenciákról, az aktuális trendekről, piaci fejleményekről.
Így tartjuk be ígéretünket minden nap.

H-8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 56.
Tel.:
+36 70 395 1406
E-mail: festbestkft@gmail.com
CARPIGIANI fagylaltfagyasztók és pasztörizátorok forgalmazása,
felújítása. GELMATIC lágyfagylaltgépek forgalmazása.
SAGI cég prémium kategóriás fagylaltháttértárolói, sokkolói
forgalmazása.
Szervíz, alkatrészeladás.

FOOD-PACK KFT.

H-1103 Budapest, Cserkesz utca 85.
Tel.:
+36 1 431 9424
+36 70 977 0069
E-mail: foodpackkft@gmail.com
Web:
www.food-pack.hu
Cukrászati és sütőipari eszközök.
Cukrászati csomagoló papírok, tortadobozok, tortacsipkék, deklik.
Egyedi logós papír tervezése, gyártása.
Tasaklezárók, teﬂon-szilikon termékek.
Bon-bon öntőformák.

HERZ VANILLA HUNGARY KFT.
H-1071 Budapest, Damjanich u.58.
Tel.:
+36 30 972 4066
E-mail: info@herzvanilla.hu
Web:
www.herzvanilla.com

HERZ VANILLA NEW YORK márkájú Gourmet Vanilla Tahitensis és Bourbon
Vanilla Planifolia vaníliarúd, vanília termékek magyarországi forgalmazása.

IREKS-STAMAG KFT.
H-2900
Tel.:
E-mail:
Web:

Komárom, Báthory u. 32.
+36 34 343 386
ireks@ireks.hu
www.ireks-stamag.hu

Magas minőségű alapanyagok, kreatív termékötletek, sokrétű
szolgáltatás - az Ön sikeréért.
Fagylalt, cukrászati, sütőipari és gasztronómiai alapanyag kínálatunk mellett támogatjuk
partnereinket szaktanácsadással, marketingtámogatással, és színvonalas szakmai rendezvényekkel.

KIÁLLÍTÓ CÉGEK A 2019. ÉVI CUKRÁSZ KONGRESSZUSON

KIÁLLÍTÓ CÉGEK A 2019. ÉVI CUKRÁSZ KONGRESSZUSON

H-2040
Tel.:
E-mail:
Web:

FEST BEST KFT.

HÉVÍZ

H-1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Tel.:
+36 1 919 8888
E-mail: rendeles@chefmarket.hu
Web:
www.chefmarket.hu

KEN CARPATHIA KFT.

H-1117 Budapest, Hunyadi J. u. 3. c. ép.
Rendelés: +36 30 609 2429
Szakmai tanácsadás: +36 30 407 8633
E-mail: kencarpathia@kencarpathia.hu
Web: www.kencarpathia.hu
A Ken Carpathia Kft. 2008 február hónaptól működik Magyarországon, mint a spanyol
LIASA gyártócég kelet-európai képviselete. Fő tevékenységünk hab- és főzőtejszínek forgalmazása a magyar piacon, valamint a Kárpátok országaiban.

Köszönhetően az IRCA fejlesztő mérnökeinek, a Társaság a fagylalt alapanyagok területén
is a legmagasabb minőséget képviselhetjük. A JOYGELATO márkanév nemcsak kiváló termékeket jelent, hanem olyan megoldásokat ad a fagylaltkészítők kezébe, melyekkel gazdaságosan termelhetnek valóban egyedi fagylaltokat.

KÖNIG-UNITS KFT.

H-1172 Budapest, Lokátor u.3.
Tel.:
+36 52 580 588
+36 30 279 1681
Fax.:
+36 52 370 024
E-mail: konigunits@konigunits.hu
Web:
www.konigunits.hu
A König-Units Kft. magántulajdonban lévő export-import kereskedelmi vállalat, Magyarország kiskereskedelmi ágazatának meghatározó szereplője.
A vállalkozás belföldi értékesítése során országos lefedettséget biztosít, beszállítója cukrászatoknak, pékségeknek, vendéglátó egységeknek, multinacionális cégeknek, magyar üzletláncoknak. Tevékenységi körébe tartozik cukrász-, pék- és fagylaltipari alapanyagok forgalmazása, valamint az ezen iparágakhoz kapcsolódó szaktanácsadás.
A König-Units Kft. kiterjedt hazai és nemzetközi piaci kapcsolatokkal és stabil háttérrel rendelkezik. A cég IFS Broker tanúsítvánnyal is rendelkezik, alátámasztva ezzel a vállalkozás
ﬁlozóﬁáját, melynek alap pillérjei a következők:
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• magas színvonalú minőségi termékek forgalmazása
• termékválaszték folyamatos bővítése a vevők változó igényei alapján
• partneri kapcsolatok ápolása és fejlesztése

H-6000 Kecskemét, Jókai utca 35.
Tel.:
+36 76 506 170
+36 76 506 171
Fax.:
+36 76 322 306
E-mail: info@mzeelandia.hu
Web:
www.mzeelandia.hu
A Magyar Zeelandia Kft. több mint 20 éve forgalmazza a Zeelandia cégcsoport márkatermékeit cukrászat és sütőipar gyártói részére a hazai piacon.
Az iparág egyik legrégebbi és meghatározó képviselőjeként arra törekszünk,hogy olyan
terméket és támogató technológiai és marketing szolgáltatást nyújtsunk kedves partnereinknek, amellyel ők nagyon sikeresekké válnak a saját vevőik körében.
Szeretettel várjuk cukrász bemutatónkra, ahol szívesen látjuk kóstolóra!

MARTIN BRAUN KFT.

H-1016 Budapest, Mészáros utca 58/B
Tel.:
+36 1 202 4816
E-mail: info@martinbraun.hu
Web:
www.martinbraun.hu
A Martin Braun Kft. a Martin Braun-Gruppe magyarországi leányvállalata.
A Martin Braun Gruppe 1990 óta az Oetker-vállalatcsoport részeként a sütési piac profeszszionális szegmensére fókuszál: cukrászatok, pékségek és a gasztronómia részére szállítja a
cégcsoport gyáraiból kikerülő termékeket.

M-GEL HUNGARY KFT.

H-1044 Budapest, Megyeri út 51.
H-8200 Veszprém, Fenyves utca 99.
H-4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.
Tel.:
+36 1 233 0710
E-mail: megrendeles@m-gel.hu
Web:
www.m-gel.hu
Fagylalt alapanyagok, ízesítők, cukrász és édesipari termékek, Dia-Wellness csökkentett szénhidráttartalmú, gluténmentes- és paleolit alapanyagok.

PAROLA KFT.

H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/b
Tel.:
+36 1 208 0652
E-mail: info@parola.hu
Web:
www.parola.hu
A Parola Kft. 27 éve nyújt informatikai megoldásokat cukrászok számára.
Termékeink használatával időt és pénzt takaríthatnak meg azon üzemek, akik minket választanak.
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2011-ben új kihívással nézett szembe a vállalkozásunk, miszerint termékpalettánk kibővült
újabb cukrászati alapanyagokkal, melyek nem mások, mint az IRCA termékek! A kiváló
minőségű csokoládéktól kezdve, megannyi hagyományos és speciális anyagon át a formaleválasztó spray-ig kiterjed az olasz gyár kínálata.

MAGYAR ZEELANDIA KFT.

HÉVÍZ

A minőség képviselete – Tejszíntől a fagylaltig

PROGÉP-GOLDEX KFT.

VENDI HUNGÁRIA KFT.

Társaságunk sütőipari gépek, cukrászipari gépek és gasztronómiai gépek forgalmazásával és
ehhez kapcsolódóan e gépek szervizelésével, javításával foglalkozik.

Vendi Hungária Kft. – A professzionális cukrászok partnere.

Jól képzett, nagy tapasztalatú, a pék és a cukrász szakma iránt elkötelezett munkatársaink,
szakembereink az alábbi szolgáltatásokkal állnak rendelkezésére:
• az Ön által kiválasztott gépek, berendezések beszerzése eladást követő folyamatos
kapcsolattartás
• beüzemelés, telepítés, szerviz

ROBOT-COUPE SNC.

Rue Des Vignerons 48 Vincennes - 94305 FRANCE
Kapcsolattartó: Nozdroviczky Gábor
Tel.:
+36 30 448 8251
E-mail: nozdroviczky@robot-coupe.com
Web:
www.robot-coupe.com
Több mind 50 évvel ezelőtt, Franciaország szívében, a burgundi hegyek között találta fel a
Robot-Coupe cég az első ételfeldolgozó gépeit. Azóta is piacvezető a gasztronómia területén.
Magas minőségű ételfeldolgozó gépek széles skáláját kínálja a professzionális szegmensnek.

• Keverőgépek
• Háttérhűtő berendezések
• Statikus és légkeveréses sütők

ZOTU-REKLÁM KFT.

H-9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36.
Tel.: +36 30 620 6835
E-mail: zotu@zotu.hu
SÜTEMÉNYES DOBOZOK és kiegészítők tervezése és gyártása.
Desszert-, macaron- és sütidobozok egyedi graﬁkával.
Arculat tervezés.
NYOMTATÁS
• Kiadvány (plakát, prospektus, etikett címke, matrica, süteménygyűrűk, stb.)
• Dekoráció
(kirakat, autó, üzlethelyiség kül- és beltéri dekorációja, megállító tábla, zászló, molinó.)
• Textil szalag, papírtáska.
• Reklámajándék.

VASI DIÓBIRTOK KFT.

H-9836 Csipkerek, hrsz. 488. (a főutcán irányítótábla igazít útba)
Iroda (Hermán Hajni):
+36 30 681 8969
Ügyvezető (Varga Árpád): +36 30 181 6253
E-mail: info@vasidiobirtok.hu
Web:
www.vasidiobirtok.hu
Minőségi dióbél a Vasi Dióbirtok Kft-től!
2007-2009 között telepítettük 56 hektáron korszerű magyar fajtákkal 11.000 diófánkat.
A növények mindent megkapnak, ami a jó terméshez és a kiváló minőséghez kell.
Saját modern, jól gépesített feldolgozó üzemünkben a gépi szüret után azonnal feldolgozzuk a terméket. Kiváló minőségünk záloga a teljes saját termelő és feldolgozó rendszer,
a rendszeres minőségellenőrzés és a termék szeretete. Cégünk 100%-ban magyar tulajdon,
legfontosabb törekvésünk, hogy vásárlóinkat igényeik szerint a legjobb magyar termékkel
szolgálhassuk ki.
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Cukrászati gépek és berendezések A-Z-ig!
• Fagylalt és süteményhűtő berendezések
• Rozsdamentes acél semleges bútorok
• Tervezés, gyártás, kereskedelem, szervíz

PARTNEREINK KIÁLLÍTÁSA
2019. FEBRUÁR 18.
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idei évben is partnereink kiállítása
kíséri a Közgyűlést. 2019. február 18-án (hétfőn) reggel 9:00-17:30-ig, ahol lehetőség
nyílik a személyes kontaktusra, az ajánlatok megtekintésére.
Reméljük, hogy mindez szervesen hozzájárul ahhoz, hogy minden kedves kolléga,
barát, rokon, ismerős, aki eljön ide, nagyon jól fogja érezni magát.
Bízunk benne, hogy e két napot együtt, kellemes hangulatban fogjuk eltölteni, és élményekkel, energiával feltöltődve, újult erővel fogjuk folytatni a megkezdett 2019-es
évet.
Előre is köszönjük támogatóink segítségét, a kiállítóink és kollégáink részvételét.
Az Ipartestület Ügyvezetősége
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• alkatrészellátás a használt vagy egyedi import útján beérkező gépekre is

H-7100 Szekszárd, Rákóczi utca 164.
H-1106 Budapest, Tündérfürt utca 2.
Tel.:
06 74 510 053
06 1 431 8687
E-mail: info@vendi.hu
Web:
www.vendi.hu
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H-1154 Budapest, Népfelkelő u. 35.
Tel.:
+36 1 785 1350
+36 1 785 4850
E-mail: info@progep.com
Web:
www.progep.com

A Magyar Cukrász Iparosok Országos
Ipartestületének Szponzorai
HIVATALOS KIEMELT TÁMOGATÓNK
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PLATINA FOKOZATÚ SZPONZORUNK

ARANY FOKOZATÚ SZPONZORUNK

EZÜST FOKOZATÚ SZPONZORAINK

BRONZ FOKOZATÚ SZPONZORAINK

