– 5 lat minęło
W tym roku minęło pięć lat działalności znanej
na rynku cukierniczo-lodziarskim polskiej firmy
SEMPRE. To okazja, by porozmawiać z jej Prezesem, Sławomirem Szewczykiem o tym, co było, jak
jest i czego się spodziewać w przyszłości.
Jak zaczęła się działalność SEMPRE?
Firma powstała 1 kwietnia 2010 r., w prima aprilis. Wyglądało więc tak, jakby miał to być żart, ale plany były poważne
idzie nam dobrze. Zaczynaliśmy jako dystrybutor półproduktów dla rynku lodziarskiego firmy Comprital i wafli firmy Soforek, działając w wynajętym magazynie w podwarszawskim
Nadarzynie. Ponieważ rynek szybko się zmieniał, zmieniliśmy się również i my. Zauważyliśmy, że jest zapotrzebowanie
nie tylko na surowce i półprodukty, ale także na szkolenia
i prezentacje. Cukiernicy i lodziarze chcieli mieć możliwość
poznania produktów najwyższej jakości.
I SEMPRE im to zapewnia…
Tak. W 2011 r. przenieśliśmy siedzibę do podwarszawskiego
Pruszkowa, gdzie stworzyliśmy sklep z drobnym sprzętem i dekoracjami. Stworzyliśmy tu również profesjonalnie wyposażone laboratorium szkoleniowe, w którym zaczęliśmy cyklicznie
organizować kursy i prezentacje z zakresu produkcji lodów rzemieślniczych, dekorowania tortów. Przeprowadzamy je wspólnie
z firmą Dekorpol oraz Modecor, a prowadzą je znakomici technolodzy tych firm. Proponujemy również wdrażanie nowych
receptur w cukiernictwie, wykorzystujących najwyższej jakości
surowce, czekoladę, marcepan i pasty jako dodatki smakowe.
Co klienci znajdą w firmowym sklepie?
Oferujemy bardzo bogaty asortyment
wysokiej jakości produktów dla cukierni, lodziarni oraz kawiarni m.in. marcepan Lubeca, czekoladę Barima, pulpę
owocową Ravifruit, korpusy do pralin
i galanterię czekoladową CCW Weibler,
komponenty do produkcji amerykańskich
wyrobów cukierniczych Dawn, produkty
dla lodziarni Comprital, komponenty lodziarskie i cukiernicze PreGel, dekoracje
cukiernicze Dekorpol i Modecor, wafle
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duje, jakich owoców użyje oraz jak słodkie i kremiste mają
być oferowane lody. Cyklicznie organizujemy szkolenia z zakresu rzemieślniczej produkcji lodów, ale prowadzimy też
indywidualne szkolenia dotyczące wdrożeń produkcji i nowoczesnych technologii w zakładach już istniejących lub planujących uruchomienie produkcji lodziarskiej.
do lodów i rurki do bitej śmietany Soforek, opakownia dla lodziarni, kawiarni, cukierni i cateringu Medac, Novacart i Erremme oraz kawę Lavazza, syropy
i produkty Monin.
Ale flagowym produktem SEMPRE są lody Pernigotti.
Tak, jesteśmy wyłącznym dystrybutorem włoskiej
firmy Pernigotti, produkującej komponenty do lodów od ponad 150 lat. W jej ofercie znajdują się bazy
do lodów mlecznych i sorbetów, pasty owocowe i klasyczne, variegato i toppingi, surowce do mrożonego
jogurtu, a także do napojów mrożonych. Świetnie
sprzedają się również lody włoskie oraz świderki
w wersji naturalnego sorbetu. Są one produkowane
na bazie świeżych owoców, a sam rzemieślnik decy-

Niedawno zaszły w firmie pewne zmiany.
Rzeczywiście, w październiku 2014 r. firma została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Biorąc pod uwagę potrzeby rynku, kupiliśmy również sklep
internetowy cukieteria.pl, dzięki któremu nasi klienci mogą
szybko i sprawnie robić zakupy on-line. Poza cukiernikami
i lodziarzami korzystają z niego pracownicy gastronomii, hoteli i restauracji, którzy szukają pomysłów na dobre desery.
Co ciekawe – mamy dużo klientów-detalistów-pasjonatów,
którzy prywatnie robią ciasta, desery i torty. To pokazuje, jak
zmienia się rynek cukierniczy.
Jakie ma Pan plany na przyszłość?
Cieszę się, że udaje nam się kompleksowo zaopatrywać
cukiernie, lodziarnie i kawiarnie oraz zapewnić naszym
klientom obsługę szkoleniową. Chcielibyśmy dalej iść tą drogą. Będziemy powiększać liczbę technologów pracujących
w terenie, by poprawić serwis u klienta. Rozpoczynamy też
współpracę z kolejnymi hurtowniami
na terenie całego kraju, żeby poprawić
logistykę oraz dostępność na rynku
produktów firmy Pernigotti.
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