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Kerstcookies
Dompel uw klanten nu al onder in de kerstsfeer met onze ludieke eindejaarssleeves voor
onze heerlijke cookies! Let it snow met onze snowman-cookiesleeve of breng de kerstman
aan het lachen met de Red-Nose-Cookie-sleeve.

Speciaal voor de eindejaarsfeesten, geven wij
u nu GRATIS sleeves bij aankoop van 12,5 kg
GOLDEN COOKIES. Vraag ernaar!
Eveneens verkrijgbaar: speciale "op maat"
zakjes voor het verpakken en mooi presenteren
van meerdere cookies.

Ook voor recepten en baktips kan u terecht bij
uw gekende baktechnisch adviseur.

Wandkalender 2017: "Passion for craft"
"Passion for craft" is het motto voor onze nieuwe wandkalender en daarmee willen we de
passie voor de ambacht en de liefde voor het bakken extra benadrukken. De zorgvuldig
uitgekozen trendbeelden zijn hier een duidelijk bewijs van.
Een visuele eyecatcher dus!

Nog geen wandkalender ontvangen? Geef even een seintje en uw baktechnisch adviseur
brengt er graag eentje bij u binnen.
Wij kijken samen met u alvast uit naar een spannend en verrassend jaar 2017 waarin de
passie voor de ambacht ook u omver zal blazen!

BIBAC PLUS: 19 - 22/03/2017
Het einde van het jaar 2016 nadert alweer met rasse
schreden. Maar IREKS zit niet stil en kijkt al vooruit naar
2017 !!
In maart 2017 vindt immers in Antwerpen de vakbeurs BIBAC PLUS plaats! En wij staan al te
popelen om jullie onze allernieuwste trends voor te stellen op onze supergezellige stand. Kom
bijpraten met uw baktechnisch adviseur en laat u verrassen door een vers "gebakken" hapje
en natuurlijk ook een dorstlessend drankje.
Toegang is gratis indien u via de website van BIBAC PLUS registreert.
Wij zijn te vinden in hal 4 (stand 4352).

Binnendienst IREKS
Het is altijd leuker als u een gezicht kunt linken aan een bepaalde stem aan de telefoon.
Daarom laten wij u eens kennismaken met onze ijverige collega's van de binnendienst.
Dit team helpt u dagelijks graag verder met al uw telefonische vragen, bestellingen en
kwaliteitsonderwerpen en staat voor u klaar van maandag tot vrijdag van 8u-16u30.
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Laatste promo van 2016 !

Nog snel een promotie meepikken voor het einde van
het jaar?
Dan is deze topper zeker niet te missen! Neem contact
op met uw baktechnisch adviseur voor meer info.
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