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Academia Bunge é revitalizada no Rio de Janeiro

 

     A sede da Academia Bunge no Rio
de  Janeiro,  RJ,  passou  por  um
processo  de  revitalização,
reformulando toda  sua  comunicação
visual.  O  local  é  responsável  pela
assessoria  técnica  e  consultoria  aos
clientes da Bunge nos segmentos de
panificação, confeitaria e refeição na
região do Rio de Janeiro. Inaugurado
em 2011, o espaço já atendeu mais
de 3 mil profissionais do segmento de
Food  Service  para  treinamentos  e
capacitações.  “Estamos  contentes
com a nova comunicação visual, que
reforça a  padronização de  linguagem nas nossas duas Academias Bunge, uma na
capital fluminense e outra em São Paulo”, afirma Luiz Farias, Gerente de Alimentos &
Ingredientes da Bunge Brasil.

     Em um espaço de 300 m², a Academia Bunge do Rio de Janeiro conta com uma
estrutura destinada a cursos especializados no setor de Food Service, com capacidade
para atender até 50 pessoas por dia. Montada com o que há de mais moderno em
equipamentos, a unidade também oferece cursos para que os profissionais possam se
aperfeiçoar, conhecendo as características técnicas dos produtos, as boas práticas do
setor, além de receberem dicas de aplicação e utilização de modernos conceitos da
área de alimentos. 

     A Academia Bunge do Rio de Janeiro está localizada no Moinho Fluminense, que
recentemente teve sua fachada restaurada pela Bunge Brasil. 

Histórico Academia Bunge
     A sede  paulista  da  Academia  Bunge  foi  inaugurada em 2012,  no bairro  do
Jabaquara. Com 800 m², o espaço conta com quatro cozinhas profissionais – uma com
foco  em panificação,  outra  em refeição  e  sobremesa,  uma  em confeitaria  fina  e
finalização  e  a  última  especialmente  para  desenvolvimento  e  criação de  receitas,
treinamentos internos, além de suporte aos cursos modulares. “Além de habilitar os
profissionais desse segmento, queremos estreitar o relacionamento da Bunge Brasil
com clientes  do  setor”,  explica  Elis  Nisa,  Gerente  de  Marketing  de  Alimentos  &
Ingredientes da Bunge Brasil.

Siga-nos no Twitter e no Facebook
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