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NASZE SZKOLENIA

PIERNIKI NA BOŻE NARODZENIE POZNAJ TECHNIKI ZWIĘKSZAJĄCE
MARŻOWOŚĆ  PRODUKTÓW I PRZYŚPIESZAJĄCE PRODUKCJE

W czasie szkolenia zostaną omówione rozwiązania 
technologiczne, umożliwiające przyspieszenie pro-
dukcji pierniczków świątecznych oraz zwiększenie 
zysków z ich sprzedaży. Uczestnicy szkolenia będą 
mieli okazję poznać działanie urządzeń i akcesoriów 
cukierniczych IMAGO: drukarki spożywczej, persona-
lizowanych foremek oraz matryc, wykorzystywanych 
w cukierniach do seryjnej produkcji słodkości. 

Agnieszka Kozłowska
PROWADZĄCA SZKOLENIE

Agnieszka Kozłowska
PROWADZĄCA WARSZTATY

Dla uczestników warsztatów przygotowano prezen-
tację technik produkcji i dekoracji świątecznych 
domków z piernika, z wykorzystaniem technologii 
bezpośredniego druku spożywczego oraz akceso-
riów cukierniczych IMAGO. Uczestnicy warsztatów 
poznają innowacyjne rozwiązania, zapewniające 
poprawę marżowości w branży cukierniczej.

DOMEK Z PIERNIKA, 
JAKO WYSOKOMARŻOWY PRODUKT - WARSZTATY

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane techniki 
ręcznej dekoracji pierniczków w połączeniu z techno-
logią druku spożywczego. Uczestnicy będą mieli 
możliwość ozdobienia 4 pierniczków z wykorzysta-
niem bezpośredniego druku spożywczego. Pierniki 
można wykonać zarówno w technologii druku bezpo-
średniego, jak i przy użyciu drukarki
do opłatków.

Kamila Pawlicka
PROWADZĄCA SZKOLENIE

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ 
TECHNOLOGII DRUKU W DEKORACJI PIERNICZKÓW



NASZE SZKOLENIA
PODSTAWY SERWISU URZĄDZENIA IMAGO VULPES

W czasie szkolenia zostaną przedstawione podsta-
wowe czynności serwisowe plotera cukierniczego 
IMAGO VULPES. Uczestnicy szkolenia uzyskają 
wiedzę, dzięki której bez
problemu poradzą sobie samodzielnie z każdym
z najczęściej występujących problemów. W ramach 
szkolenia przygotowano także prezentację zaawan-
sowanych czynności eksploatacyjnych, gwarantują-
cych długotrwałą, bezawaryjną pracę urządzenia.

Piotr Cegłowski
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Szkolenie z zaawansowanej obsługi ploterów cukier-
niczych IMAGO zawiera elementy, zapewniające 
odświeżenie wiedzy zdobytej w czasie wdrożenia. 
Podczas szkolenia zostaną przedstawione także 
techniki z zakresu zaawansowanej obsługi i eksplo-
atacji maszyn. Ukończenie szkolenia zapewni uczest-
nikom podniesienie kwalifikacji oraz szybszą 
i bardziej wydajną pracę z urządzeniami IMAGO. 

Dariusz Żebrowski
PROWADZĄCY SZKOLENIE

ZAAWANSOWANA OBSŁUGA MASZYN IMAGO 
Z ROZSZERZENIEM PROGRAMU WDROŻENIOWEGO

Szkolenie z obsługi programu Affinity Designer jest 
skierowane do wszystkich osób, chcących rozwijać 
swoje umiejętności z zakresu przygotowania grafik 
do druku. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z obsłu-
gą programu Affinity Designer oraz z technikami 
ułatwiającymi pracę z urządzeniami IMAGO. Poznają 
także nowe możliwości edycji grafik. 

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie własnych 
laptopów. Umożliwi to wykorzystanie zdobytej 
wiedzy w praktyce.

Dariusz Żebrowski
PROWADZĄCY SZKOLENIE

OBSŁUGA PROGRAMU 
AFFINITY DESIGNER DO PRACY Z PLOTEREM IMAGO 



NASI TRENERZY

Dariusz Żebrowski

W ciągu 2 lat wdrożył z powodzeniem maszyny w kilkudziesięciu 
firmach w Polsce i na świecie. Doświadczenie zbierane podczas 
rozmów w wielu wiodących cukierniach i piekarniach sprawia, że zna 
potrzeby rynku oraz doskonale potrafi przekazać wiedzę zarówno 
z technicznej obsługi urządzeń, jak i biznesowego aspektu wykorzy-
stania produktów IMAGO. 

Współwłaściciel firmy IMAGO PRINTER

Piotr Cegłowski

Ze względu na bogate doświadczenie w branży poligrafii, w firmie 
IMAGO zajmuje się usługami serwisowymi. W przeszłości brał udział 
we wdrażaniu maszyn IMAGO w kilkudziesięciu firmach w Polsce. 
Chętnie dzieli się swoją wiedzą podczas szkoleń oraz w ramach zdal-
nego wsparcia technicznego.

Inżynier poligraf w firmie IMAGO PRINTER 

Kamila Pawlicka

Kamila Pawlicka od półtora roku wykorzystuje ploter cukierniczy 
FALCO w swojej pracy zawodowej. Obecnie aktywnie łączy pracę 
w programach graficznych z cukiernictwem i prowadzi fanpage 
Lukrowa Królowa na Facebooku. W przeszłości pracowała jako Cake 
Designer w dekoratorniach cukierniczych. Zajmowała się także deko-
rowaniem pierników w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu i z powo-
dzeniem prowadziła pokazy oraz warsztaty.

Product Designer w firmie IMAGO PRINTER 

Agnieszka Kozłowska

Agnieszka Kozłowska od 10 lat poszerza swoją wiedzę z zakresu 
cukiernictwa. W firmie IMAGO testuje produkty cukiernicze i aktywnie 
poszukuje nowych rozwiązań, rozwijających branżę cukierniczą. 
Bierze także udział w organizacji szkoleń i warsztatów dla klientów. 
Posiada doświadczenie w pracy w cukierniach w Polsce oraz poza jej 
granicami.

Inżynier cukiernik w firmie IMAGO PRINTER 



KIM JESTEŚMY?

IMAGO PRINTER to jedyna polska firma produkująca urządzenia przeznaczo-
ne do dekorowania niemalże każdego podłoża cukierniczego, z zastosowa-
niem technologii bezpośredniego druku spożywczego. Znajomość rynku 
oraz problemów w polskich cukierniach skłoniła nas do stworzenia oferty 
szkoleniowej, która ma na celu rozwój polskiej branży cukierniczej. 

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin. Sku-
piamy ekspertów w zakresie dekoracji, projektowania produktów, cukiernic-
twa, poligrafii, mechaniki oraz fotografii i marketingu. Tworzymy z pasją, gwa-
rantując naszym klientom najwyższej jakości produkty i szkolenia. Nasza 
oferta szkoleniowa sprawdzi się u wszystkich cukierników szukających 
nowych inspiracji w codziennej pracy.  Skierowane są one przede wszystkim 
do naszych klientów, którzy posiadając ploter cukierniczy chcieliby zautoma-
tyzować proces ozdabiania swoich wyrobów, znacząco skrócić czas i koszty 
produkcji oraz wprowadzać do oferty nowe produkty łączące druk z tradycyj-
nymi dekoracjami.


