
FEBRUÁRI WORKSHOP 
 
English version see below! 
 
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 a 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! 
 
  
MINYONOS MESE CUPCAKE ÉS KEKSZ DÍSZÍTŐ WORKSHOP 
Te is szereted ezeket a cuki apró, sárga kis lényeket? A 
minyonok most nálunk törnek uralomra, és 
elkészíthetitek együtt a minyonos kekszeket és 
cupcakeket.  
A foglalkozás során 3db cupcake-ket és 3db vajas 
kekszet készítünk el. 
Siess ne maradj le, a férőhelyek limitáltak. A 
foglalkozásokat kis csoportban tartjuk, egy csoportban 
maximum 8 fő tud részt venni. 
Időpont:  Február 26. vasárnap 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 időben 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. 
 
---------------------------------------- ENGLISH VERSION--------------------------------------- 
 

FEBRUARY WORKSHOPS  

 
If you would like to learn about making sugar figures, to decorate cupcakes and 
cookies, or to create something unique and surprise your friends with it, then 
we are the place for you! We look forward to seeing you at our thematic 
workshops! 
Our sessions were put together and run by Zsanett Balogh, who has been 
making sugar decorations and figures for us for years. 
 
APPLICATION: You can only apply in writing by paying the full amount. We 
accept applications at the email address paulay@sugarshop.hu, where, 
depending on the available places, our colleague will let you know if there is 
still place for the given date. If there is still place, we will send you a bank 
account number where the amount should be transferred or you can pay in 
person. In all cases, we will contact you once the amount has been received 
and the reservation has been confirmed. We always issue an invoice for the 
reservation. 
 
CANCELLATION: If you cannot participate in the course, please let us know as 
soon as possible, because we cannot accept cancellations a week before the 
start of the course. If you want, we will try to move it to another date (subject 
to availability). The courses are not by name, so they can be transferred in case 
of absence. We can only accept cancellations by email (paulay@sugarshop.hu). 
 
 
 
 



MINIONS CUPCAKE AND COOKIE DECORATING WORKSHOP 
 
Do you also love these cute little yellow 
creatures? The minions are now taking over our 
place, and you can make minion cookies and 
cupcakes together. 
During the session, we will also make 3 cupcakes 
and 3 butter biscuits. 
Hurry up, places are limited. The sessions are held 
in small groups, a maximum of 8 people can 
participate in a group. 

Time: Sunday, February 26., groups start at 11:00 

and 14:00. 
 
Location: SUGAR! Design Confectionery, 1061 Bp. 
Paulay Ede utca 48.  
 
The price of the session: HUF 12,990/person, 
which includes the materials used and the 
completed work. 
Please arrive on time and wear clothes you are not afraid to get dirty. No prior 
training is required to participate in the session, we provide all tools and 
materials and help you with your work. 
 


