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… za owocną współpracę i zaufanie, które okazujecie nam na co dzień. 
To już kolejny rok funkcjonowania programu Mistrzowskie Nagrody, 

w którym możecie otrzymać cenne nagrody i skorzystać z profesjonalnych szkoleń 
cukierniczych i biznesowych Akademii Mistrza.

Z myślą o Was rozpoczynamy 5. edycję programu. W katalogu znajdziecie jeszcze więcej nagród, 
których wachlarz wzbogaciliśmy zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. 

Mamy nadzieję, że przygotowane propozycje zaspokoją Państwa potrzeby.
Życzymy radości z udziału w Mistrzowskich Nagrodach i wielu sukcesów.

Z wyrazami szacunku, Katarzyna Noga,
Kierownik Marketingu Produktów Profesjonalnych ZT Kruszwica S.A.

D  iękujemy  Wa...

Z my



asady  Program
Kto może zostać uczestnikiem Programu?
Program Mistrzowskie Nagrody adresowany jest do cukierników 
i piekarzy. Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej związanej z rzemieślniczą produkcją 
cukierniczą lub piekarską. W Programie nie mogą uczestniczyć 
przedsiębiorcy, którzy zawarli z Organizatorem programu odrębne 
porozumienie o współpracy.

Jak przystąpić do Programu?
Etap Pierwszy: Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy, 
dostępny na stronie  www.mistrzowskienagrody.pl w zakładce 
zgłoszenie do Programu. Następnie przesyła go do Biura Obsługi 
Promocji pocztą lub przekazuje Przedstawicielowi ZT Kruszwica.

Etap Drugi: Po zarejestrowaniu, Uczestnik otrzyma login i hasło 
do swojego profi lu. Dane do logowania zostaną przekazane 
uczestnikowi sms-em na numer podany podczas rejestracji.

Jakie produkty są objęte promocją?
Premium. Margaryny: Maestra Puff  Pastry MB 80%, Maestra Puff  
Pastry NH MB 80%, Maestra Kremowa White MB 80%, Maestra 
Kremowa NH MB 80%, Maestra Cukiernicza MB 80%, Maestra 
Cukiernicza NH MB 80%, Maestra Delicate Puff  Pastry MB, Maestra 
Intenso Puff  Pastry MB, Selecta MB. Frytury: Maestro Sol, Solfryt. 
Maestro oleje do wypieków: Maestro Kolor, Maestro Świeżość.
Standard. Margaryny: Qualita Płynna 70%, Qualita 80%, Qualita 
70%, Qualita NP. Frytury: Qualito Plus, Qualito Sun, Qualito Fry, 
Olfryt Sun. 
Dodatki cukiernicze. Kruszwica: Backstabil, Biszkopt, Kruche, 
Muff in, Kaltkrem Super, Kaltkrem Plus, Royal.

Jak zdobywać punkty?
Zakup produktów objętych programem daje punkty wg przelicznika: 
10 [kg/l] Premium = 12 pkt    |    10 [kg/l] Standard = 10 pkt    |
[worek/karton] Dodatki cukiernicze = 12 pkt

Jak naliczane są punkty?
Punkty przyznawane są Uczestnikom w oparciu o dane sprzedażowe
rejestrowane przez dystrybutora w danym miesiącu. 

Jak dowiedzieć się o ilości punktów na koncie?
Logując się na stronie programu www.mistrzowskienagrody.pl 
w zakładce Strefa Mistrza, u Przedstawiciela  ZT Kruszwica S.A. 
lub pod numerem infolinii 22 508 01 90. Dodatkowo każdego 
15-tego dnia miesiąca BOP informuje Uczestnika sms-em bądź 
mailowo o aktualnym stanie konta punktowego.

Jak wymieniać punkty na nagrody?
Nagrodę zamówisz przez www.mistrzowskienagrody.pl 
logując się na swoje konto w zakładce Strefa Mistrza 
lub u Przedstawiciela ZT Kruszwica S.A. W celu zamówienia
Nagrody należy dysponować odpowiednią ilością
punktów zarejestrowanych na Koncie.

Gdzie szukać szczegółowych informacji 
na temat programu?
Informacje zawarte są w regulaminie
dostępnym na stronie internetowej, 
u Przedstawiciela ZT Kruszwica S.A.,
w siedzibie Organizatora ZT Kruszwica S.A.
oraz w Biurze Obsługi Promocji.

rzowskienagrody.pl
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Spodnie Cukiernika 
rozmiary: S, M, L, XL, XXL

950 pk.
Szczypce dekoratorskie 

700 pk.
Wykrawacz „gwiazdki”

950 pk.

Kubek do przesiewania

1000 pk.
Deska do masy cukrowej

1000 pk.
Wykrawacz „lilie”

1100 pk.

Forma silikonowa „babeczki”

1150 pk.
Rózga nierdzewna 
16 drutów

1300 pk.
Forma silikonowa „serca”

1450 pk.
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Worki cukiernicze 
jednorazowe na rolce

1500 pk.
Rękawice żaroodporne

1550 pk.
Miska nierdzewna

1950 pk.

Komplet końcówek 
cukierniczych

2350 pk.
Aerograf profesjonalny 
nierdzewny

2350 pk.
Zestaw do tartaletek okrągłych 

2750 pk.

Zestaw do tartaletek podłużnych 

2750 pk.
Forma silikonowa do ciast

3000 pk.
Dozownik cukierniczy do mas 

3050 pk.
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Szkolenia cukiernicze 
Akademia Mistrza

10000 pk.
Akademia Mistrza Biznesu 

10000 pk.

Waga pomocnicza 
do 2 kg

3100 pk.
Radełko nierdzewne 
5-elementowe faliste

4650 pk.
Zestaw zdobników do marcepanu 
12 elementów

3700 pk.

Kuchenka indukcyjna

5900 pk.

Robot kuchenny Kenwood

35450 pk.
Dozownik mechaniczny do 
wylewania ciasta biszkoptowego

76500 pk.
Gofrownica pojedyncza 

47600 pk.
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Zestaw Bosch

2900 pk.
Słuchawki bezprzewodowe JBL 

3350 pk.
Lokówka Remington

3650 pk.

Opiekacz Redmond

4000 pk.
Czajnik Bosch

4150 pk.
Wentylator 

3850 pk.

Waga łazienkowa

4600 pk.
Sokowirówka Bosch

5650 pk.
Wideorejestrator samochodowy

5650 pk.
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Głośnik mobilny JBL Flip 4

6650 pk.
Żelazko Philips 

7000 pk.

Odkurzacz Hyundai

5700 pk.
Kuchenka mikrofalowa Sharp

6150 pk.
Szczoteczka soniczna Panasonic

5850 pk.

Urządzenie wielofunkcyjne 
HP LaserJet Pro 

6500 pk.

Karcher WV 5 Premium 

7350 pk.
Soundbar LG

10650 pk.
Zgrzewarka próżniowa 

9000 pk.
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Ekspres ciśnieniowy DeLonghi

24500 pk.
Laptop Lenovo Ideapad

25000 pk.

Myjka wysokociśnieniowa Karcher 
K2 Car&Home

11800 pk.
Sony PlayStation 4 Slim 500GB

22850 pk.
Robot planetarny Bosch

16150 pk.

Telewizor Samsung LED

24000 pk.

SmartWatch Apple Seriers 4

32350 pk.
iPhone XS

72350 pk.
iRobot Roomba

37350 pk.
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Grill

7350 pk.
Ekspres kapsułkowy Krups

14500 pk.

Kapsułki Dolce Gusto 
różne rodzaje, 30 kapsułek

950 pk.
Bon jubilerski 
o wartości 250 zł

4850 pk.
Plecak turystyczny

2850 pk.

Namiot kempingowy

5700 pk.

Hulajnoga elektryczna

15850 pk.
Rower elektryczny Ecobike 

65650 pk.
GoPro HERO7 Black

27650 pk.

Bon
Jubilerski
250 zł
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Rękawiczki foliowe 

150 pkt.

Stojak podłogowy z dozownikiem

7800 pkt.
Płyn do dezynfekcji powierzchni 1 L

300 pkt.

Płyn do dezynfekcji rąk 5 L

900 pkt.
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Program Mistrzowskie Nagrody 
to przede wszystkim… 

Mistrzowskie Nagrody. Nie tylko 
te rzeczowe. Uczestnictwo 

w programie to także możliwość 
udziału w szkoleniach organizowanych 

przez Akademię Mistrza, 
którą stworzyła ZT Kruszwica.
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Kursy

Doświadczenie 
i profesjonalizm naszych 
prowadzących, ich pasja 
i zaangażowanie, 
to gwarancja nauki 
w świetnej atmosferze 
oraz zdobycia 
praktycznej wiedzy 
i umiejętności, które 
natychmiast można 
wykorzystać w swoim 
zakładzie pracy.

              zarówno te biznesowe,  
        jak i rzemieślnicze - prowadzone są przez najwyższej 
klasy specjalistów i cieszą się ogromną 
                          popularnością wśród naszych klientów.

Szczegółowe informacje 
  o projektach 
   Akademii Mistrza 
     dostępne są na stronie
            internetowej
www.akademiamistrza.pl

Dołącz do Akademii Mistrza, weź aktywny udział  
w rozwijaniu branży cukierniczej, poznaj cukiernicze gwiazdy 
z całego świata, zyskaj nowe narzędzia i rozwijaj swój biznes!

Pytania dotyczące zasad i uczestnictwa 
w programie  Akademii Mistrza należy kierować do:
Jacka Zięby: jacek.zieba@bunge.com
Marka Kopernika: marek.kopernik@bunge.com
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Cukiernictwo to sztuka. A sztuka stale się 
zmienia, ewoluuje, sięga po nowe techniki 

i materiały. Sztuka cukiernicza również.  
Dlatego warto stale podnosić swoje 

rzemieślnicze umiejętności. Szkolenia 
cukiernicze Akademii Mistrza to najlepsza 

okazja, by wznosić się na cukiernicze wyżyny.

S  koleni
cukierni  
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  Świat czekolady
Od temperowania, przez praliny, po słodkie dekoracje 
i nowe produkty czyli czekolada w cukiernictwie.
 

  Torty deserowe
Klasyka w nowej odsłonie i najnowsze trendy, 
nowoczesne wzornictwo, nietypowe smaki i mistrzowskie 
receptury, który podbiją podniebienia klientów.
 

  Ciasta bankietowe - monoporcje
Małe jest piękne, małe jest modne, małe… wymaga 
wielkich umiejętności i precyzji, zachwycające bogactwem 
smaku i wysmakowanym wzornictwem przepisy 
na wielkie małe porcje.
 

  Styl angielski
Torty okolicznościowe w niebanalnej odsłonie, 
czyli wszystko o tworzeniu fi gurek i dekoracji przez wielkie D.
 

  Florystyka cukiernicza
Od płatka po bukiet, czyli kwiaty jak malowane, kwitnące 
ozdoby tortów okolicznościowych dla początkujących 
i zaawansowanych.
 

  Bajkowy świat z piernika
Magia piernika nie tylko od święta, niezwykłe zdobienia, 
piękne aranżacje, tradycyjne receptury przyprawione 
odrobiną cukierniczego szaleństwa.

Inspirujące, pełne pasji i umiejętnie przekazywanej wiedzy 
spotkania cukierników, pod przewodnictwem prawdziwych 
cukierniczych sław, jak Mistrz Świata w Cukiernictwie 
Mieczysław Chojnowski, czy ekspertka od cukierniczej 
fl orystyki i mistrzyni w zdobieniu piernika Iga Sarzyńska.
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Umiejętności rzemieślnicze 
to połowa sukcesu cukierni. 

Druga połowa to biznesowa wiedza, 
niezbędna do rozwijania 

przedsiębiorstwa. Uczestnictwo
w programie Mistrzowskie Nagrody 

daje możliwość skorzystania 
z unikatowego narzędzia 

szkoleniowego, stworzonego 
specjalnie dla pracowników branży 

cukierniczo-piekarniczej.
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AMB została opracowana w taki sposób, by nauka 
nie kolidowała z obowiązkami zawodowymi i prywatnymi, 
generowała minimalne koszty, a program nauczania – podany 
w lekkiej, humorystycznej formie – był idealnie dopasowany 
do potrzeb konkretnej grupy zawodowej. 
Potwierdzeniem ukończenia kursu jest certyfi kat AMB – 
świadectwo zdobycia rzetelnej, specjalistycznej 
wiedzy biznesowej!

Akademia Mistrza Biznesu to platforma e-learningowa, 
pozwalająca uczestnikom projektu podnosić swoje 
kwalifi kacje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 
z dowolnego miejsca na świecie. Sześć modułów, 
tworzących pełny cykl szkoleniowy, podzielonych zostało 
na krótkie rozdziały, omawiające konkretne problemy, 
z którymi pracownicy branży spotykają się każdego dnia.

Każdy z modułów został opracowany przez uznanych 
ekspertów danej dziedziny, ściśle współpracujących z branżą 

cukierniczo-piekarniczą. 
Dzięki temu platforma AMB różni się od typowych szkoleń 

oferujących ogólną wiedzę biznesową. 
Akademia Mistrza Biznesu 

to szkolenia szyte na cukierniczą miarę!

Platforma edukacyjna 
e-learningowa, oferuje 
6 szkoleń tematycznych, 
składających się na 
pełny cykl AMB. Dzięki 
uczestnictwu w programie 
możemy podnosić swoje 
kwalifi kacje w zakresie: 
Zespół, Prawo, 
Przywództwo, Finanse, 
Sprzedaż, Marketing.



Biuro Obsługi Promocji
ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

tel: 22 508 01 90 (pn-pt 9.00-17.00)
www.mistrzowskienagrody.pl




