ŐSZTŐL ELINDÍTJUK A WORKSHOPJAINKAT!
Ha szeretnél megismerkedni a cukorfigura készítéssel, szívesen díszítenél
cupcake-ket, kekszet, vagy szeretnél egyedit alkotni és meglepni vele barátaid,
akkor Nálunk a helyed! Várunk szeretettel ősztől induló tematikus
workshopjainkon.
A foglalkozásainkat Balogh Zsanett állította össze és tartja, aki már évek óta
készíti számunkra a cukordekorációkat és díszeket.
JELENTKEZÉS: Jelentkezni csak írásban tudsz a teljes összeg befizetésével. A
paulay@sugarshop.hu emailcímen fogadjuk a jelentkezést, ahol a szabad
helyek függvényében kollégánk visszajelez, hogy van-e az adott időpontra még
hely. Amennyiben van még hely, küldünk egy számlaszámot ahová el kell utalni
az összeget vagy személyesen is kifizetheted. Minden esetben visszajelzünk, ha
az összeg megérkezett és rögzítettük a foglalást. A foglalásról minden esetben
számlát állítunk ki. A jelentkezés részletes menetét weboldalunkon, a tanfolyam
ÁSZF menüpontban olvasható!
LEMONDÁS: Amennyiben nem tudsz résztvenni a tanfolyamon kérünk mielöbb
jelezd, mert egy héttel a tanfolyam kezdete elött már nem tudjuk a lemondást
fogadni. Amennyiben szeretnéd, megpróbálunk áttenni egy másik időpontra
(szabad helyek függvényében). A tanfolyamok nem névre szóló, ezért
távolmaradás esetén átruházható. Lemondást kizárólag emailen
(paulay@sugarshop.hu) tudunk fogadni. Részletesebb tájékoztatásért kérjük
olvasd el weboldalunkon a tanfolyam ÁSZF menüpontot!

UNICORN FIGURA, KEKSZ ÉS CUPCAKE DÍSZÍTŐ WORKSHOP
Te is szereted az unikornist? Rajongsz ezért a csillámos cuki
lovacskáért? Mutasd meg mindenkinek mekkora rajongó
vagy és gyere el Unikornis workshopunkra, ahol mutatunk
pár tippet és trükköt, hogy hogyan varázsolj el Te is mindenkit
unikornisokkal!
A foglalkozás során 3 féle cupcake-ket, 3db vajas kekszet és
egy unikornis figurát is elkészítünk.
Siess, ne maradj le, a férőhelyek limitáltak! A foglalkozásokat
kis csoportban tartjuk, egy csoportban maximum 8 fő tud
részt venni. A tanfolyamok időtartama kb. 2-2,5 óra.

Időpontok: október 8. 11:00h és 14:00h kezdettel indulnak csoportok.
november 6. 11:00h és 14:00h kezdettel indulnak csoportok.
Helyszín: SUGAR! Design Cukrászda, 1061 Bp. Paulay Ede utca 48.
A foglalkozás díja: 12.990.- Ft/fő, mely tartalmazza a felhasznált anyagokat és az
elkészített munkát.
Kérünk érkezz meg a tanfolyam elött 10 perccel és olyan ruhában gyere, amit
nem sajnálsz. A foglalkozáson való részvételhez semmiféle előképzettség nem
szükséges, minden eszközt és alapanyagot mi biztosítunk és segítjük a munkádat.

HARRY POTTER FIGURA, CUPCAKE ÉS KEKSZ DÍSZÍTŐ WORKSHOP
Mágikus varázsvilág, ami most megnyitja neked is a kapuit!
Kalandozz velünk Roxford-ba, és készítsünk varázslatos
kekszeket és cupcake-eket.
A foglalkozás során 3db cupcake-ket, 3db vajas kekszet és
hozzájuk tartozó figurákat is elkészítünk.
Siess ne maradj le, a férőhelyek limitáltak. A foglalkozásokat
kis csoportban tartjuk, egy csoportban maximum 8 fő tud
részt venni.
Időpont: október 23. 11:00h és 14:00h kezdettel
indulnak csoportok.
november 13. 11:00h és 14:00h kezdettel indulnak csoportok.
Helyszín: SUGAR! Design Cukrászda, 1061 Bp. Paulay Ede utca 48.
A foglalkozás díja: 12990.-Ft/fő, mely tartalmazza a felhasznált anyagokat és az
elkészített munkát.
Kérünk érkezz meg a tanfolyam elött 10 perccel és olyan ruhában gyere, amit
nem sajnálsz. A foglalkozáson való részvételhez semmiféle előképzettség nem
szükséges, minden eszközt és alapanyagot mi biztosítunk és segítjük a munkádat.

HALLOWEEN FIGURA, CUPCAKE ÉS KEKSZ DÍSZÍTŐ WORKSHOP
Közeleg a HALLOWEEN! Készíts velünk rémesen jó
kekszeket. Légy a Halloween buli sztárja, alkoss
valami egyedit és lepd meg vele barátaid!
A foglalkozás során 3db cupcake-ket, 3db vajas
kekszet és hozzájuk tartozó figurákat is elkészítünk.
Siess ne maradj le, a férőhelyek limitáltak. A
foglalkozásokat kis csoportban tartjuk, egy
csoportban maximum 8 fő tud részt venni.
Időpont: október 30. 11:00h, 14:00h kezdettel indul csoport.
Helyszín: SUGAR! Design Cukrászda, 1061 Bp. Paulay Ede utca 48.
A foglalkozás díja: 12.990.-Ft/fő mely tartalmazza a felhasznált anyagokat és az
elkészített munkát.
Kérünk érkezz meg a tanfolyam elött 10 perccel és olyan ruhában gyere, amit
nem sajnálsz. A foglalkozáson való részvételhez semmiféle előképzettség nem
szükséges, minden eszközt és alapanyagot mi biztosítunk és segítjük a munkádat.

