
Prezentáció

Cukee Shop

Adjon valódi élményt ügyfeleinek, vásárlóinak, látogatóinak! 
 Mi segítünk ebben! 
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 Cupcake ( muffin) díszítés 
 
Felnőtteknek ( gyerekeknek ) 1.100,- � / fő 
minimum 250 fő/nap-maximum 400 fő/nap. 
A program nagyjából 60 perces és maximum 
30 fővel indul. 
 
A foglalkozás menete: 
 
A  cukrászunk által előre megsütött cupcake-ek 
burkolása, színezése és díszítése különféle 
eljárásokkal, díszítési technikákkal,  
cukrászaink segítségével. Fejenként 3 db  
mufffin készíthető, majd elvihető vagy  
elfogyasztható. 
 
A foglalkozás ára tartalmazza az összes  
szükséges eszköz használatát, alapanyagokat,  
díszítő elemeket, dobozt.    
 

Programjaink
Pop Cake díszítés 
 
Felnőtteknek ( gyerekeknek ) 1.250,- � / fő 
minimum 250 fő/nap-maximum 400 fő/nap. 
 
A foglalkozás menete: 
 
A program kb. 60 perces, 20-25 fővel.Az előre  
elkészített alapanyagokból  
(piskótatészta,massza) sütemény golyókat  
formázunk, pálcikát helyezünk bele és hűtjük.   
Díszítési technikák bemutatása,eszközök  
ismertetése.3-5 db Cake pop elkészítése, mártása  
és díszítése cukrászaink segítségével, mely  
elvihető vagy elfogyasztható. Csomagolás. 
 
A foglalkozás ára tartalmazza az összes  
szükséges eszköz használatát, alapanyagokat,  
díszítő elemeket,dobozt. 
 

Minitorta díszítés bemutató 
 
A program 90-120 perces.   
Ára: 120.000,- � / bemutató 
Napi maximum 5 bemutató lehetséges.   
Minimum 3 bemutató rendelhető. 
 
A foglalkozás menete: 
 
 A programon egy 20 szeletes torta kerül  
elkészítésre, francia vajkrém töltelékkel, fondant  
burkolással, virág díszítésekkel.  
Díszítési technikák, eszközök bemutatása. 
Szakmai kérdések megválaszolása. A tortaszeletek  
nyerteseit egy promóciós játék vagy sorsolás   
keretein belül osztjuk ki és szolgáljuk fel a 
kedves látogatóknak.( 40-50 fő). 
 
A foglalkozás ára tartalmazza az összes szükséges 
alapanyagot,díszítő elemeket, technikai felszerelést,  
hangosítást. 
 



Tanfolyamainkon családias  
hangulatban tanulhatnak  
„nebulóink”, hiszen célunk az, hogy  
egy igazi kis közösséget építsünk fel  
a nálunk tanuló hobbicukrászokból,  
akik leginkább maguknak és  
családjuknak szeretnék megmutatni  
a nálunk tanult praktikákat és  
fortélyokat, így otthon is tudják  
kamatoztatni a megszerzett  
tudásukat. 
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Opciók
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Vidék
Komplett hétvégi kitelepülés egyedi  

megállapodás alapján lehetséges! 
 

Kérje egyedi ajánlatunkat az utoló  
oldalon található elérhetőségeink  

valamelyikén! 



Frank György Szilárd Nikole�
 
Burján Bogi 

Cukrász és torta dekoratőr 
Cukorvirág készítő mester 

Több mint 30-éve a szakmában, a  

Muki Cuki Cukrászda tulajdonosa,  

a kreatív torták szakértője. 

Aranykoszorús mestercukrász A Cukee Shop alapítója
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Weboldal:

+36/70 677 7537    

www.cukeeshop.hu

Email-cím: info@cukeeshop.hu

Telefonszám:


