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Виробничо - технологічний центр «Імпексмаш» спільно з  постачальником інгредієнтів для 

хлібопекарської та кондитерської промисловості Торгівельним домом «Бакор» запрошують  Вас на 

практичний кондитерський семінар, 

що відбудеться за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольського, 2. (схема проїзду додається). 

Дата семинару: 25 березня, четвер. Початок о 10.00. 

В плані семінару демострація в роботі обладнання власного 
виробництва:  

 відсаджувальні машини Impex Drop-600 для печива, печива з 
джемом, мафінів, мафінів з начинкою, еклерів та профітролей, 
пряників, бісквіту та інших виробів,  

 глазурувальна машина з декоратором Impex EM-300, 
охолоджуючий тунель Impex CT-400.4,  

 ротаційна піч Impex Rotor на пелетах та електрична 
Також покажемо в роботі обладнання провідних світових виробників 

 роторна формувальна машина для печива KGM Kalmeijer, 
 Дозатор-ін’єктор  тіста та начинок Edhard (USA) 
 А також міксер, розкатувальна машина для виготовлення 

листкового тіста з пристроєм для нарізування, формовка 
круасанів. 

Професійні технологи ознайомлять Вас з технологією виробництва  
кондитерських й хлібобулочних виробів, а також новими 
рецептурами та інгредієнтами.   
 

 

 

Заплановане  випікання продукції на пеллетній печі  Impex Rotor. 
Ми проведемо екскурсію  по складу готової продукції  (2500 кв.м.), де 
розміщено  більше 120 одиниць хлібопекарського й кондитерського 
обладнання. 
Участь в семінарі – БЕЗКОШТОВНА і тільки за попередньою 
регістрацією. 
      Про своє рішення прийняти участь, будь ласка, проінформуйте нас 
заздалегідь (до 22.03.2021р. включно).  
      Чекаємо від Вас пропозицій, що з обладнання, виробів і технологій 
Ви хотіли б побачити. Програма семінару  може  бути відповідно 
доповнена.  
 

 
 

 

Наші контакти та схеми проїзду: 
 Посада Мобільный/вайбер e-mail 

Струмінська 
Наталія 

Начальник відділу 
продаж 

(+38) 050-487-21-01, (+38) 096-083-60-65 natasha@impex.kr.ua 

Калюжний Ігор Менеджер (+38) 099-450-21-76,  (+38) 096-655-33-79 igor@impex.kr.ua 
Берегуленко 
Роман 

Менеджер (+38) 099-636-73-77,  (+38) 068-635-62-20 impex_mash@ukr.net 

http://impexmash.com/
http://bakor.com.ua/
tel:%28%2B38%29050-487-21-01
tel:%28%2B38%29096-083-60-65
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Федоров Максим відділ ЗЕД (+38) 066-795-33-23,  (+38) 067-715-64-80 maksym.fedorov@impexmash.com 

 Приймальня (+38) 0522 30-89-20 (21),(+38)050-487-10-90 info@impexmash.com 

Заїзд зі сторони Києва та Черкас (через Олександрівку) 

 

 

    



 

ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

 
 І М П Е К С М А Ш  

www.impexmash.com 
e-mail: info@impexmash.com 
тел.:  +38 (0522) 30-89-20,  
           +38 (0522) 30-89-21,  
           +38 (050) 341-04-59,  
           +38 (067) 520-02-04 
25005,м. Кропивницький, вул. Добровольського, 2 

 

 

Заїзд зі сторони Дніпра, Полтави, Кременчука, Знам'янки. 
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Заїзд з інших напрямків (по Кропивницькому) 

 

 

 


