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Bunge lança Delícia Canola
Primeira do mercado produzida à base de óleo de canola, esta nova versão oferece o equilíbrio perfeito entre sabor
e bem-estar.

A marca Delícia, produzida e distribuída pela Bunge Brasil, traz uma novidade

para sua linha de produtos, a Delícia Canola. Primeira do mercado produzida à

base de óleo de canola, esta nova versão oferece o equilíbrio perfeito entre sabor

e bem-estar.

"Analisamos a nova tendência mundial de consumidores preocupados com a

saúde e identificamos que produtos à base de óleo de canola atendem à

demanda por produtos com maior valor agregado e saudabilidade", afirma Sérgio

Mobaier, diretor de Marketing Alimentos & Ingredientes da Bunge Brasil.

O óleo extraído da semente é fonte de Ômega 3 e associado a hábitos de vida

saudáveis, auxilia na redução do risco de doenças cardiovasculares. Além disso,

Delícia Canola contém vitaminas A, D e E, e possui baixa caloria. Com sabor amanteigado é ideal tanto para o lanche

como para uso culinário.

Segundo dados da ACNielsen, no Brasil, no ano de 2012, do mercado total de margarinas, mais de 10% representam

produtos voltados para a saúde dos consumidores, segmento que cresceu em média 2,5% nos últimos 4 anos. "Diante

desse cenário a aposta da Bunge é bem alta. A empresa investiu em Delícia Canola cerca de R$ 10 milhões, entre

pesquisa, desenvolvimento de produto e ações de marketing", complementa Mobaier.

A nova linha será comercializada em todo o Brasil, com foco nos estados da região Sul, além de São Paulo e Rio de

Janeiro. A novidade estará disponível nas versões com e sem sal, em embalagens de 250g e 500g. Delícia Canola

contará com materiais de ponto de venda, além de campanha de marketing em TV, aberta e fechada, revista e rádio.

Família Delícia

Além do lançamento Delícia Canola, a família Delícia conta com outros integrantes. Delícia Cremosa, ideal para o café da

manhã e também e para o preparo de qualquer prato. Delícia Mila com o gostinho inconfundível de milho dá um toque

especial e deixa todas as refeições mais saborosas. Delícia Light, contém 55% menos calorias proporcionando receitas

balanceadas sem abrir mão do sabor e da cremosidade. Delícia Supreme, com um toque de leite, traz o suave sabor da

manteiga e alta cremosidade.

 

publicidade

 

 

 

ShareShare

claudia.costa
Highlight



Parceiros e Anunciantes

Sugestão de Pauta

Fanpage
CidadeMarketing

 

 

 
publicidade

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   produto  

digite seu nome

digite o nome do seu amigo

digite o e-mail do seu amigo

escreva uma mensagem para seu amigo

 Digite o código acima: 

Não consegue ler? Gere um novo aqui

 
publicidade

 

 

VENDAS - 07/05 | 22h20
Venda de carros no país cresceu 14% até abril

MOBILE - 07/05 | 17h28
Sebrae lança novo aplicativo auxilia a calcular importações

BRASIL - 07/05 | 16h11
Reforma do Maracanã ultrapassará a marca de R$ 1 bilhão

REDES SOCIAIS - 07/05 | 15h45
GATORADE ® lança concurso cultural para fãs da Seleção Brasileira

 Veja todas as notícias

 

 

Esta página da web não está disponível

A página da web em https://www.facebook.com/plugins/comments.php?

api_key=&locale=pt_BR&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%

2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D24%23cb%3Df1631ef534%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cid

ademarketing.com.br%252Ff1518ed2f4%26domain%3Dwww.cidademarketing.com.br%26relation%3D

parent.parent&numposts=20&width=650&href=http%3A%2F%2Fwww.cidademarketing.com.br%2F2009

%2Fn%2F14298%2Fbunge-lana-delcia-canola.html pode estar temporariamente indisponível ou pode ter
sido movida permanentemente para um novo endereço da web.



 

 


