Bakepol
– smak dobrego pieczywa i doskonałych wyrobów cukierniczych
W dniach od 9 do 12 września odbyła się szósta już edycja Targów Przemysłu Piekarskiego
i Cukierniczego Bakepol, które po raz trzeci zostały zorganizowane w Lublinie. Niniejsze wydarzenie
biznesowe zawsze miało charakter stricte profesjonalny, a organizatorzy skupili się i tym razem
na dostarczeniu wystawcom konkretnych jakościowo klientów, którzy zorientowani byli na zakup
sprzętu do swoich zakładów.

Targi zorientowane na kontraktacje i wiedzę
Bakepol to przede wszystkim wystawa maszyn i urządzeń do produkcji oraz ekspozycji towaru
w piekarniach, cukierniach, lodziarniach. Te niezmiernie technologicznie targi dopełnia oferta
dodatków i komponentów, służących do wytwarzania żywności w zakładach produkcyjnych.
Na stoiska wystawców dotarli konkretni klienci zainteresowani rozwojem piekarni, czy cukierni pod
kątem inwestycji w nowy sprzęt i technologie. Na pawilonach odbywały się biznesowe spotkanie,
podczas których klienci zapoznawali się nie tylko z rozwiązaniami technologicznymi, ale na miejscu
mieli okazję ustalać kwestie związane z przyszłym serwisowaniem asortymentu. Oglądając piece
i maszyny dozujące podczas pracy, tylko na targach Bakepol w tym roku, zainteresowani piekarze
i cukiernicy mieli okazję zapoznać się z procesami produkcyjnymi w wersji „na żywo”.
Z kolei Ci piekarze i cukiernicy, którzy zapragnęli zainwestować w wiedzę, odwiedzili Forum Piekarskie
– Zdrowe Pieczywo oraz Strefę Cukiernika. Tam, między innymi, Mistrz Wiesław Kucia rzetelnie, jak
zawsze i dokładnie prezentował nie tylko rzemiosło, ale jak zwykle w Jego wykonaniu kunszt pracy
piekarza. Z kolei w Strefie Cukierniczej zespół Master Martini wyczyniał cuda z czekoladą, porywając
publiczność do interakcji, a Marta Truskolawska-Plichcińska i Iga Sarzyńska, z najpiękniejszym
w branży cukierniczo-kobiecym wdziękiem i artystycznym rozmachem oraz chirurgiczną precyzją
tworzyły dekoracje, nad którymi gęsto pochylały się głowy zainteresowanej widowni.
W Strefie Sklepy współorganizowanej z firmą Hert, właściciele sklepów piekarniczych i cukierniczych
zapoznali się z tajnikami dobrej i skutecznej ekspozycji artykułów w swoich punktach sprzedaży.
Następnie, udając się na wystawę mogli rozmawiać z wystawcami, którzy w swej ofercie mieli
konkretne rozwiązania, lady ekspozycyjne, lodówki oraz specjalne oświetlenie.
Skuteczność biznesowa targów Bakepol polega na kompleksowości oferty i synergii wiedzy oraz
rozwiązań, wzmagających efektywność działań produkcyjnych i sprzedażowych.
Ukraińscy piekarze i nie tylko
Bliskość terytorialna Lublina sprzyja prowadzeniu interesów z Ukrainą i Rosją. Wielomiesięczna praca
organizatora nad pozyskaniem profesjonalnych zwiedzających zza wschodniej granicy przyniosła
efekty. Na pawilonach było słychać rozmowy w języku sąsiadów. Ponadto organizator przygotował
dla Wszechukraińskiego Stowarzyszenia Piekarzy stoisko, na którym przez wszystkie dni targów

rezydowali właściciele piekarni z Ukrainy, dzięki czemu zainteresowani wystawcy mieli ułatwiony
dostęp do klienta, który cały czas był na miejscu. Ponadto na targi przybyli zainteresowani m.in. z:
Rosji, Rumunii, Bułgarii, Włoch, Czech, Białorusi, Słowacji, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Wrócili do Londynu z pełną pulą nagród
Aż z Wysp Brytyjskich do Lublina przybyli piekarze, którzy poza kontraktacjami na targach Bakepol,
postanowili wziąć udział w II Mistrzostwach Polski w Formowaniu Drożdżówki Jedną Ręką. I tak,
pierwszego dnia konkursu, nagrodę dnia wywalczył Dominik Katatrzyński z The Polish Baker Limited
Piekarnia Stary Młyn w Londynie, a był nią mikser planetarny ufundowany przez firmę Mankiewicz
sp. j.. Następnego dnia w szranki stanął jego kolega z tej samej piekarni – Krzysztof Kaczmarczyk –
który wykręcił dziesięć drożdżówek w czasie 25 sekund i 9 setnych. Pan Krzysztof wygrał mikser
planetarny, którego sponsorem była firma Hert. I tak, dwóch piekarzy na emigracji, z biznesowej
podróży na targi Bakepol, wracają do Anglii z doskonałym, wygranym sprzętem, który niewątpliwie
długo posłuży do produkcji pysznego polskiego pieczywa dla londyńskich klientów.

Co dalej?
Z myślą o przyszłości branży, na targach Bakepol odbył się m.in.: egzamin czeladniczy. Inspirowanie,
zachęcanie młodzieży do podejmowania się zawodów rzemieślniczych, to ogromne wyzwanie nie
tylko przed systemem szkolnictwa w Polsce, ale przede wszystkim przed poszczególnymi branżami.
Od lat organizatorzy targów Polagra Tech i Bakepol nie ustają w wysiłkach nad promocją zawodu
piekarza i cukiernika, odpowiadając na potrzeby stowarzyszeń branżowych i zachęcając do
współpracy wystawców. Lubelszczyzna wzbogaciła się o 30 czeladników, którzy posiadając wiedzę
oraz umiejętności, a także z sercem pełnym pasji egzamin zawodowy przeszli pod okiem nie tylko
komisji egzaminacyjnej, ale całej branży.
Rozwój targów dla piekarzy i cukierników determinować będą zmiany w sytuacji branżowej. Targi
Bakepol od zawsze były wydarzeniem branżowym zorientowanym na profesjonalnych,
wyselekcjonowanych klientów, którzy przybywają do Lublina z zamiarem zakupu maszyn, urządzeń
i komponentów, które zmienią ich działalność i przyniosą efekty finansowe. Tymczasem
Międzynarodowe Targi Poznańskie już dziś zapraszają na największe targi technologii piekarskich
i cukierniczych - Polagra Tech Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych, który odbędzie się
w dniach 30.09-4.10.2018 roku, w Poznaniu.

