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vă aşteptăm în SHOWROOM-UL
NOSTRU INTERACTIV!
Aflat pe strada Nicolae Titulescu nr. 2, alături
de sediul central al grupului de firme, showroomul reflectă, sub forma unui laborator viu, domeniile de activitate desfășurate de BIBAS Group.

Showroom-ul interactiv poate fi vizitat pe toată durata expoziției, iar după data de 6 aprilie, în
orice zi lucrătoare, în baza programării prealabile.
Așteptăm să ne onorați cu vizita Dvs.!

B

tegrate, dezvoltate prin sinergia
activităţii departamentelor noastre
operative: MEC3, Segafredo, BIBAS
Gastrotechnik, BIBAS Shop Fitting
şi Gastro Concepts & Consulting.
Dacă ne rezumăm cu maximă
stricteţe doar la segmentul gelateriei și al cofetăriei artizanale, vom
spune că BIBAS Group furnizează materii prime și echipamente
profesionale pentru prepararea
îngheţatei artizanale, a îngheţatei
soft, respectiv a specialităţilor de
cofetărie italiană, totodată, asigură
suport şi know how partenerilor
săi, dezvoltă concepte de locaţii
individualizate, în fine, realizează
trei gelaterii în regim de franciză: Il
Gelato di Bruno, Dolce Bio, Me & Yo.
Ideea sinergiei constituie, însă,

Descoperiţi noutăţile prezentate de cele cinci departamente ale BIBAS Group. Fiţi la
curent cu direcţiile actuale din
domeniul ospitalităţii!
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BIBAS Group,
viziunea de ansamblu

IBAS NEWS surprinde şi încearcă să descrie, la fel ca
anul trecut, varietatea activităţilor grupului nostru de firme.
În domeniul ospitalităţii, BIBAS
Group are un nume cu rezonanţă
cunoscută. Operatorii HORECA din
segmentul îngheţatei artizanale şi
al specialităţilor de cofetărie italiană, cei interesaţi de cultura
cafelei de tip espresso, cei care
cunosc furnizorii de echipamente
profesionale sau cei care, în ultimii
ani, au urmărit evoluţia trendurilor
în shop fitting, s-au intersectat, în
mod sigur, cu diferitele soluţii furnizate de compania noastră.
Cu un parcurs profesional de
peste 12 ani, întămpinăm nevoile
sectorului HORECA cu oferte in-

Noutăţile
anului

esenţa filozofiei BIBAS Group. În
acest context, prezentarea izolată
a unor produse, servicii sau concepte din portofoliul nostru s-ar
putea face doar printr-o separare
teoretică forţată a diferitelor domenii de activitate şi – ca atare –
ar fi întru totul lipsită de sens.
Am optat, prin urmare, pentru
o prezentare mai amplă a ofertei
noastre, cu toate că această formă
de expunere depăşeşte cu mult domeniile ospitalităţii acoperite prin
profilul expoziţiei.
Vă invităm, deci, să descoperiţi
principalele noutăţi care vor marca piaţa în anul aflat deja în plină
desfăşurare!
Lectură plăcută.

Pachete
promoţionale
BIBAS Group propune trei
pachete operatorilor care caută o soluţie pentru implementarea în oferta proprie a îngheţatei artizanale sau soft.
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Proiecte
BIBAS
Vă invităm să descoperiţi
câteva din cele peste 10 proiecte HORECA ample, realizate
în 2013.
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noutăţiLE
kituri noi
POMEGRENATE

Zeama rodiilor de cea mai bună calitate, provenite din
Turcia, absorbită de o pastă cu caracter ambivalent: dulce
şi uşor amar. Completat cu fineţea unui variegato bogat în
seminţe întregi de rodie, noul kit retrezeşte culorile şi parfumurile toamnei.

cheese
cake
Atunci când vorbim de cheesecake ne vin în minte maeştrii cofetari zâmbăreţi ale cofetăriilor de peste ocean, care
tocmai aşază un strat gros de cremă de brânză amestecată
cu ouă şi frişcă peste blatul de biscuiţi cu unt. Sub formă de
îngheţată artizanală, desertul recucereşte acum continentul
de pe care a plecat de dragul celebrităţii.

apple
pie
O pastă cu gust inconfundabil, care ne aduce aminte de
prospeţimea tortului de mere preparat de bunici. Un variegato care conţine felii dulci şi suculente de mere Golden. Kitul
Apple pie este, în esenţă, o rememorare a momentelor dulci
ale copilăriei.

noi
e
t
imen
t
sor
vanilla
gourmet

MEC3 a ales seminţele şi extractele naturale ale celei mai celebre plante de vanilie, vanilia din Madagascar,
pentru a crea o pastă adorată de gurmanzi. Da, o pastă
fără arome sau coloranţi. Da, e vorba de gustul adevăratei vanilii şi nu de o vanilie artificial creată.

QUELLO
Familia produselor
Quella se îmbogăţeşte
din nou. Prima cremă de
caramel dedicată preparării îngheţatei artizanale
a sosit! Delicioasa cremă
de caramel cu unt poate fi
servită direct din vitrina de înghețată, ca un sortiment
individual, sau poate fi folosită pentru prepararea unor
deserturi rafinate cum sunt clătitele sau încăntătoarele
Macaroons-uri.

Prepararea specialităților de cofetărie italiană reprezintă o combinație între arta aflată în continuă evoluție
și experiența dată de tradiția îndelungată.
Datorită materiilor prime originale pe care le
folosește, a creativității caracteristice și a unui knowhow unic pe piață, MEC3 are șansa de a pune la dispoziția
clienților săi o mare varietate de produse de cea mai
înaltă calitate.
Noua linie de produse, MEC3 Pastry Professional Line,
include paste pentru torturi, baze pentru semifreddo, o
sortimentație generoasă de deserturi, creme și glazuri.
Desigur, dincolo de produsele propriu-zise, MEC3 oferă și
practicile de preparare a specialităților dezvoltate de cei
mai renumiți maeștri cofetari.

line
shop
coffee

SALTED BUTTER
CARAMEL

Cookies
black
Cookies Black continuă istoria de succes începută în
2000 de familia Cookies. Noul kit uneşte delicateţea cremei
de ciocolată albă cu gustul aparte al biscuiţilor crocanţi din
ciocolată neagră. Cookies Black va avea, întotdeauna, forţa
să crească atractivitatea vitrinei de îngheţată.

pastry line

O cantitate mare de caramel cu unt pentru intensitatea gustului şi pentru culoarea ei naturală, sare nerafinată din Himalaya pentru a păstra toate caracteristicile
organoleptice dorite, aceasta este noua îngheţată de
caramel sărat, inspirită din tradiţia patiseriei franceze
de înaltă clasă.

O serie de idei irezistibile. O nuanță de culoare necunoscută până acum, un gust neașteptat, surprinzător.
Idei aflate la ani lumină de soluţiile obişnuite, arhicunoscute. Idei dezvoltate special cafenelelor, mai bine zis
cafenelelor clar diferite de cele obişnuite, arhicunoscute.
Cu noile produse din colecţia MEC3 Coffe Shop Line
– creme reci, easy soft, smoothies, milkshake, coffe ice,
iced tea, toppinguri, diferite granule de decorare şi sortimente noi de ciocolată caldă – tot ceea ce vă lipseşte e
doar un joc lejer de creativitate şi de imaginaţie.
Puteţi conta pe noi!
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anului 2014
Î

ALLEANZA,
boabe 100% arabica

n premieră pe piaţa autohtonă a cafelei, BIBAS
Group, reprezentantul exclusiv al mărcii Segafredo
Zanetti, a lansat la sfârşitul anului trecut noul
sortiment de boabe 100% arabica.
Alleanza este un
produs din gama linea
bar destinat în exclusivitate extracţiei de
tip espresso.
Împachetat în ambalajul special de 1 kg,
Alleanza excelează în
echilibrul dintre dulcea delicateţe florală
şi fructală, respectiv
corpolenţa notelor de
caramel şi de ciocolată, pe care le completează gustul de migdală şi de miere.

S

R

CREMA AL CAFFÉ

ealizată de barişti din
lapte UHT şi boabe de
cafea special selectate, crema al caffé reprezintă modalitatea cea mai
proaspătă de a descoperi
calitatea Segafredo Zanetti. Preparabil uşor şi în
scurt timp cu ajutorul unui
aparat special, diversifică
oferta cafenelei şi garantează satisfacţia consumatorilor finali.
O cremă rece cu savoare de cafea, ideală ca desert, consumabilă în orice
moment al unei zile călduroase obositoare. Un gust
irezistibil şi o plăcere de lungă durată garantată, conservabilă
în aparatul de granita pânăla 4-5 zile, în cazul unui consum redus al locaţiei.

ICED
CAPPUCCINO

S

egafredo Iced Cappuccino a fost lansat în data de
29 mai 2013, în Zürich Hauptbanhof (gara centrală din Zürich), una dintre cele mai frecventate
spaţii publice din Europa.
Iced Cappuccino uneşte două valori pe care cultura italiană modernă a dat-o
lumii: arta de a prepara cea
mai bună cafea şi designul
marcat de creativitatea debordantă.
Segafredo Zanetti a unit
cele două valori într-un produs atractiv pe bază de cafea
şi preparat cu adăugarea unui
conţinut de lapte de 76,8%.
Prezentat într-un ambalaj
cu design impresionant, Iced
Cappuccino va fi disponibil
pe piaţa românească prin intermediul BIBAS Group, începând din această primăvară.

CENTRUL DE COMPETENȚE DIN VIENA

egafredo Zanetti Espresso Worldwide, centrul de franciză al mărcii Segafredo Zanetti şi
BIBAS Group au inaugurat, la sfârşitul anului trecut, centrul de competenţe din Viena.
Gândită şi pusă în practică în urma colaborării strânse dintre cele două companii, centrul de competenţe este prima instituţie oficială a brandului Segafredo Zanetti menită să
dezvolte idei şi bune practici pentru creşterea satisfacţiei clienţilor şi pentru întâmpinarea
aşteptărilor pieţei, într-un mediu în care exigenţele se află în continuă dinamică.
Centrul de competenţe urmăreşte trei obiective majore:
Inovaţia şi perfecţionarea sistemului customer care. Centrul de competenţe serveşte
drept loc de întâlnire al reprezentanților Segafredo Zanetti din diferitele țări ale lumii. Se
creează aici instrumente de lucru operative și soluții IT menite să faciliteze implementarea
managmentului calității: platforme web interactive cu manuale de operare în format video,

aplicații mobile utilizabile în campanii de tip mistery shopping sau quality control.
Educaţia şi trainingurile. La centrul de competențe se desfășoară trainigurile de implementare de produse înaintea deschiderii locațiilor noi, trainingurile barista și examenele de
certificare a competențelor de barista. Tot aici se experimentează și se lansează specialități
pe bază de espresso noi.
Dezvoltarea ideilor de arhitectură interioară şi shop fitting.
Centrul de competenţe include birourile Segafredo Zanetti Espresso Worldwide și BIBAS
Group, biroul arhitectului dipl. ing. Andreas Berger, care proiectează coffe shopurile în regim de franciză.Toate elementele de arhitectură interioară s-au realizat din materialele din
care se construiesc cafenelele Segafredo Zanetti Espresso, la fel cum spațiul are dotările și
mobilierul conceptului de franciză.
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OLIMPICA,
vitrine de prezentare

E

xistă vreo modalitate de a conserva plăcerea prezentului? Putem să retrăim senzaţiile trecutului savurând, zi de zi, prospeţimea aceleiaşi îngheţate preparate cu ceva
timp în urmă?
Până nu demult, aceste întrebări, puse în
mediul profesional al producătorilor de îngheţată artizanală nu şi-ar fi avut rostul. Însă,
Il Gelataio, inovaţia recent lansată de ISA aşază lucrurile într-o cu totul altă lumină.
Noul echipament de prezentare a îngheţatei artizanale valorifică tehnica pozzetti: cilindrii de
inox în care se stochează îngheţata sunt scufundaţi
într-o baie umplută cu lichid de răcire pentru a putea menţine calitatea produsul o perioadă de timp
mai îndelungată, decât în cazul vitrinelor de prezentare clasice.

M

BRILLIANT
IDEA BORN

CREMOMATIC

M

aşina ideală pentru prepararea zilnică a diferitelor creme de cofetărie
în cantităţi mari; creme întotdeauna
uniforme, la o calitate constantă, nealterată
de diferenţele individuale provenite din îndemânarea cofetarilor.
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IL GELATAIO

inimalism. Iată prima impresie pe care pe care o lasă asupra noastră
modelele noii linii de vitrine de prezentare a îngheţatei artizanale şi
a specialităţilor de cofetărie, create de ISA.
Simplitatea şi minimalismul nu înseamnă niciodată lipsă de complexitate sau de sofisticare. Din contră, ele rezultă întotdeauna dintr-o preocupare îndelungată pentru soluțiile naturale ingenioase. Vitrinele de prezentare Olimpica sunt expresia eleganței și a unui dinamism născut din liniile
arhitecturii sale marcate de note avangardiste, note care își au corelativul
în diferitele secțiuni ale artelor vizuale contemporane.
Profilul surprinzător al suprastructurii de sticlă comunică într-o manieră cu totul aparte cu unitățile de bază disponibile în mai multe culori și cu
mai multe finisaje.
Familia Olimpica se compune din trei vitrine: Olimpica Frame, Olimpica
Bold, Olimpica Mesh.

B

|

PANAVISION

IB 603, noua maşina de îngheţată soft îmbină tehnologia americană avansată
cu inventivitatea specific italiană.
Sistemul său electronic
garantează structura perfectă
a îngheţatei şi asigură controlul imediat al consistenţei.
Noua pompă peristaltică
împinge mixul şi aerul printr-un tub de compresie special pentru a creşte volumul
produsului, aşadar pentru a
creşte productivitatea.
Aparatul are performanţă crescută, datorată vitezei de
rotaţie crescute a beater-ului.
Uşor de întreţinut şi de folosit.

Inovaţia întâlneşte tradiţia într-un concept funcţional şi estetic; suprafaţa permite decorarea spectaculoasă şi personalizarea imediată.
Datorită roţilor cu care este echipat, Il Gelataio
poate fi deplasat şi expus uşor în grădini de vară,
centre comerciale, centre de recreere şi de agrement, hoteluri, gări sau aeroporturi.

O

ricum am încerca să o prezentăm, numele ei spune
totul. Vorbeşte despre construcţia ei pragmatică,
despre caracterul ei graţios şi îi trădează sensul
existenţei.
Panavision revoluţionează tradiţionalul concept de
vitrină de cofetărie prin garantarea unei vizibilităţi perfecte asupra specialităţilor care necesită temperaturi în
minus: torturi de îngheţată, specialităţi semifreddo sau
monoporţii.
Nu doar stimulează dorinţa de cumpărarea, nu este
doar un produs agreabil, specific al şcolii de desing italiene, Panavision excelează şi în performanţe tehnice
impecabile.

MASTERCHEF

R

enumitul producător elveţian Ott Freezer a început să dezvolte
înalta tehnologie a echipamentelor de preparare a îngheţatei artizanale încă din anii 60.
MASTERCHEF, maşina combinată pe care BIBAS Group o comercializează prin intermediul ICETEAM 1927, pune tehnologia elveţiană
perfecţionată de-a lungul timpului în slujba artei culinare de înaltă
clasă.
MASTERCHEF poate fi folosită pentru prepararea:
- mâncărurilor de tip gourmet. Maşina încălzeşte până la temperatura de 105 °C şi poate fi folosită la
realizarea diferitelor sosuri (maioneză,
sosuri albe, sosuri pentru pizza etc.)
şi creme (cremă de ciuperci, cremă de
somon etc.);
- specialităţilor de cofetărie (panna cotta, creme de fructe, jeleuri de
fructe, cremă bavareză, deserturi semifreddo, cremă de unt etc.);
- îngheţatei artizanale (pasteurizare şi preparare propriu-zisă), pentru
locaţiile cu consum redus.
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LEVA 85
cu un singur grup

NOUA SERIE 80
LA SAN MARCO 80 L

N
N

oua generaţie de espresoare s-a născut din evoluția
tehnică a consacratei serii La San Marco 85, care a
cunoscut un parcurs remarcabil atât în Italia, cât și
în afara graniţelor țării producătoare.
La nivelul impresiei vizuale, Seria TOP 85 completează aspectul robust al generației anterioare cu adăugarea
unui ecran modern, cu realizarea unei suprafețe de lucru
iluminate cu LED multicolor și cu finisajul carcasei aparatului în două nuanțe indisponibile până acum: alb lucios
și alb mat.
Sub aspectul designului, o altă noutate îl reprezintă
mânerele portafiltrelor, a brațelor de aburi și a brațului
de ceai. Forma acestora urmărește trendul de ultimă oră
al maximei ergonomii.
Espresoarele din seria TOP 85 au, deasemenea, taste
ergonomice, iluminate din spate și corelate cu ecranul
pe al cărui grafică se pot vizualiza programările și care
transmite o serie de informații utile celui care folosește
aparatul.
În variantă standard, seria TOP 85 are un singur variator de temperatură încorporat în boiler, în timp ce modelele speciale, echipate cu sistem DTC (dual temperature
control), au două variatoare, unul în boiler și unul în jurul
grupurilor de cafea.

oul espresor 80 L are o carcasă integral cromată și polișată.
Disponibilă în variantă electronică automată, cu 2 sau
3 grupuri, respectiv cu una sau două brațe de aburi și un
braț pentru ceai, modelul 80 L standard are un singur variator de
temperatură încorporat în boiler, în timp ce modelele speciale,
echipate cu sistem DTC (dual temperature control), au două variatoare, unul în boiler și unul în jurul grupurilor de cafea.
Preziosa Cromata, Preziosa Ottone și LEVA 80, celelalte modele ale seriei dispun, deasemenea, de carcasă integral cromate,
respectiv de alamă lăcuită (ottone) și au o structură sprijinită pe
picioare mai înalte decât în cazul modelelor anterioare, pentru a
permite o mai bună manevrabilitate tehnică a aparatelor.

L

a San Marco a constituit întotdeuna un punct de
reper în domeniul fabricării espresoarelor care
funcționează pe principiul extracției mecanice
a cafelei. Nu doar în Italia, ci peste tot în lume, unde
cultura espresso se bucură de popularitate.
Leva operează cu o presiune variabilă a apei
care trece prin măcinătura de cafea. Presiunea
exercitată e cea mai mare la începutul preparării,
atunci când se extrag componentele organoleptice de cea mai bună calitate apoi scade treptat spre sfârșitul preparării, pentru a împiedica
extracţia conținutului de cofeină și de toxine mai
ridicat.
Arhicunoscutul LEVA este disponibil, începând
din 2014 și în varianta cu un singur grup, în două
culori noi: alb lucios și alb mat.

pachete promoţionale
PREMIUM SOFT
ICE CREAM
Chirie lunară de 1387 EURO
Pentru contractele îcheiate în perioada expoziţiei
Gastropan, chiria lunară este de 999 euro.
INFORMAŢII
• Rată lunară de la 1387 euro
• Durata contractului: 6 luni
• Oferta include maşina de îngheţată BIB 603, transportul şi
punerea în funcţiune
• Contract exclusiv de materie primă Mec3
CHIRIE
• Echipamentul este folosit de către Dvs, dar rămâne proprietatea BIBAS GROUP
• Plătiţi o chirie lunară care este deductibilă fiscal
• La finalul contractului de 6 luni intraţi în posesia bunului
prin achitarea valorii de 10 100 EUR sau înapoiaţi echipamentul.

gourmet
GELATO
Preţ pachet 6980 EURO
INFORMAŢII
• Soluţie ideală pentru terase, restaurante sau
cafenele
• Producţie de 20 l / oră
• Reţetar produse
• Propunere de consumabile şi accesorii
• Training în centrul de educare din Braşov
PACHETUL CONŢINE
• Maşina de îngheţată MTM K 20/S
• Vitrina de prezentare Isetta 6 R TP, 12 caserole
Preţurile nu conţin TVA.

START GELATO
Preţ pachet 17 980 EURO
INFORMAŢII
• Soluţie ideală pentru locaţii cu vânzare stradală
• Producţie de 40 l / oră
• Reţetar produse
• Propunere de consumabile şi accesorii
• Training în centrul de educare din Braşov
PACHETUL CONŢINE
• Maşina de îngheţată PROMAG STARGEL 40
• Vitrina de prezentare MILLENIUM 12 SP, 12 caserole
OPŢIONALE
• Shock freezer ICEMATIC T3 / 1664 euro
• Congelator depozitare ISA LABOR NEW pentru 56 de caserole / 2 242 euro
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Deschide o locaţie HORECA cu BIBAS Group!
BIBAS Group implementează concepte gastronomice şi oferă soluţii
integrate, complete pentru investitorii domeniului HORECA. Conceptele
individualizate şi locaţiile în regim de franciză se realizează cu arhitecţi şi
designeri de interior internaţionali, specializaţi pe segmentul ospitalităţii.

PROIECTare

ARHITECTURĂ

AMENAJARE

CONCEPTE
STIL DE VIAŢĂ

AMBIANŢĂ

BIBAS Shopfitting
Departamentul BIBAS Shopfitting din cadrul grupului de firme BIBAS oferă soluţii integrate şi complete pentru
amenajarea interioară a locaţiilor HORECA.
Fiecare amenajare interioară - în esenţă, unică - urmăreşte să pună în practică o viziune unitară, un proiect realizat
de arhitecţi şi designeri de interior specializaţi pe segmentul ospitalităţii.
Shop fittingul profesional îşi propune crearea unei ambianţe irepetabile şi doreşte să ofere o senzaţie de viaţă
particulară pentru maximalizarea intenţiei de cumpărare a consumatorului final, atras în aventura multisenzorială a
gustului.

Amenajări interioare parţiale şi complete

BIBAS Shopfitting pune la dispoziţia partenerilor cu locaţii deja existente posibilitatea remodelării parţiale a arhitecturii
interioare. Altfel spus, şansa dezvoltării unei valori adăugate prin modificarea anumitor elemente-cheie ale conceptului.
Amenajările interioare parţiale vizează liniile de bar, liniile de vitrine de prezentare, liniile free-flow, mobilierul
(scaune, mese, fotolii etc.), decoraţiunile şi elementele de design interior.
Amenajarea interioară completă a unei locaţii HORECA presupune un demers infinit mai complex. Proiectarea dă viaţă
unei lumi în miniatură care prinde contur şi începe existenţa ei sine stătătoare, unică, odată cu amenajarea propriu-zisă
a spaţiului. O lume cu impact imediat asupra consumatorului, o lume cu atmosfera ei, o lume în care elementele crezute
disparate se regăsesc într-o coerenţă intrinsecă naturală, în fine, o lume în care cultura gastronomică de înaltă clasă îşi
are corelativul în serviciile ireproşabile ale ospitalităţii.
Prin sinergia activităţii departamentelor sale, BIBAS Group realizează integral următoarele tipuri de concepte de
locaţie: coffee shop & lounge, gelaterie, cofetărie, patiserie, restaurant, bistro, club, hotel, alte concepte individualizate.

Proiecte în ţară şi străinătate

În ultimii ani, grupul de firme a finalizat o serie de proiecte integrale în ţară şi a realizat peste 50 în străinătate, în Italia, Austria, Elveţia, Spania, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Cipru,
Armenia, Azerbaijan, Bahrein, Rusia, Ucraina.

coffee shop

restaurant & bistro

gelateria & frozen yougurt
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Il Gelato di Bruno la Timişoara

I

l Gelato di Bruno oferă ineditul unei experienţe multisenzoriale în adevăratul sens
al cuvântului: combină dulcea delectare
a simţurilor cu un impact vizual puternic
şi necunoscut până în momentul de faţă
pe piaţa românească a ospitalităţii. Sortimentele şi cupele de îngheţată, deserturile
reci şi torturile se realizează în laboratorul
viu al locaţiei, despărţit de spaţiul destinat
clienţilor doar printr-un perete de sticlă,
pentru a crea interacţiunea consumatorului
final cu spectacolul specific al preparării
îngheţatei artizanale italieneşti.
Arhitectura interioară valorifică materialele de construcţie organice în culorile
unui mediu înconjurător natural, aflat în
concordanţă cu filozofia preparării artizanale a îngheţatei din materii prime pure,
genuine şi consistente: lapte, frişcă lichidă
şi fructe proaspete.
Originile Il Gelato di Bruno se regăsesc
pe dealurile regiunii Romagna (Italia), acolo unde, cu mult timp în urmă, inegalabilul
maestru gelatier Bruno s-a dedicat artei
„gusturilor îngheţate”. Poate datorită mediului său natural bogat, poate motivat de
adânca pasiune pentru arta gelateriei, Bruno a reuşit să creeze o linie formidabilă de
reţete de îngheţată artizanală şi de produse
de cofetărie. Reţetele sale combină într-o
armonie deplină cavalcada gusturilor cu
specificul fiecărui sezon al anului în parte.
Vitrinele spectaculoase din locaţie
oferă, aşadar, savoarea proaspătă a vechilor plăceri: nuca delicioasă din Sorrento,
mugurii de pin încântători din Via Reggio,
fisticul parfumat din Bronte, căpşunile din

BIBAS Group a lansat la Timişoara prima gelaterie Il Gelato
di Bruno din ţară. Locaţia în regim de franciză a companiei
italiane MEC3, lider mondial în dezvoltarea de produse şi idei
pentru producerea îngheţatei artizanale şi a specialităţilor de
cofetărie îşi aşteaptă clienţii în Piaţa Victoriei, în imediata vecinătate a cafenelei Segafredo Zanetti Espresso.
Senga Sengana şi multe alte reţete unice.
Dincolo de latura ei clasică, Il Gelato
di Bruno excelează în idei inovatoare; caută plăceri originale în deserturi precum
Cookies, Apriti sesamo şi Iaurt cu variegato
de zmeură, create prin inspiraţia maeştrilor
gelatieri, în acord cu naturaleţea diferitelor
anotimpuri.
Consumatorii exigenţi, cei care caută
aventura acaparantă a simţurilor se pot delecta cu produse de cofetărie inedite: torturi, mini-torturi, mousse-uri reci şi cupe de
gelato, create să satisfacă orice fel de gust.
Il Gelato di Bruno din Timişoara a fost
proiectat şi realizat prin sinergia activităţii

departamentelor BIBAS Group, reprezentant
exclusiv, în ţară, al mărcii MEC3. Grupul de
firme furnizează întreaga varietate de produse, de echipamente şi asigură întregul

know-how pentru preparea specialităţilor
comercializate, respectiv pentru funcţionarea zilnică a gelateriei.
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Două noi locaţii Segafredo Zanetti
Espresso s-au deschis la începutul lunii decembrie: una în Promenada Mall
din Brăila şi una în centrul istoric al
Aradului.

C

ele două locaţii fac parte dintr-o reţea globală
de 750 de coffee shop-uri similare din întreaga lume, deschise în sistem de franciză. La
ora actuală, în ţară se găsesc 6 cafenele Segafredo
Zanetti Espresso.
Locaţiile reflectă ultima linie de design a francizelor Segafredo Zanetti şi poartă mărcile caracteristice, unice ale brandului italian, în special
combinaţia de roşu, alb şi negru, folosită în crearea
interiorului şi a terasei.
Destinată atât clienţilor nefumători, cât şi celor
fumători, cafenelele retrezesc atmosfera cosmopolită a celebrelor coffee shop-uri italiene.
Segafredo Zanetti Espresso propune, înainte
de toate, gusturile şi combinaţiile fascinantei culturi espresso: caracterul corpolent al unui il vero
espresso italiano tradiţional, cremozitatea unui
cappuccino, considerat cartea de vizită a tuturor
specialităţilor pe bază de espresso.
În strânsă concordanţă cu idea de bar
all`italiana, locaţia îşi delectează clienţii cu o sor-
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N. Titulescu 2
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International Competence Centre
Davidgasse 87-89
1100 Vienna, Austria

timentaţie generoasă de specialităţi de ciocolată
caldă, de ceai de limonade, de sucuri de fructe
proaspăt stoarse (spremuta), de cocktailuri alcoolice sau nonalcoolice şi, în fine, cu preparatele
culinare ale bucătăriei italiene reci: spuntini, ciabatta, piadine, sandwich-uri, salate proaspete.
Dolci, iată un cuvânt pentru a desemna diversitatea cofetăriei italieneşti, din care Segafredo
Zanetti Espresso a ales să promoveze trendul inovator: adevărata îngheţata artizanală şi deserturile
reci creative, ambele preparate în laboratorul propriu al locaţiei şi menite să cucerească simţurile în
orice moment al zilei.
Segafredo Zanetti Espresso din Brăila şi din
Arad au fost proiectate şi realizate de BIBAS Group,
reprezentantul exclusiv în România al mărcii
Segafredo Zanetti. Grupul nostru de firme furnizează întreaga varietate de produse, de echipamente
şi asigură întregul know-how pentru prepararea
specialităţilor comercializate, respectiv pentru
funcţionarea zilnică a celor două cafenele.

tel.: +40 268 476 880
fax: +40 268 476 781

bibas@bibas.ro
www.bibas.ro

