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Bunge leva portfólio completo para Abad 2013

Com o objetivo de fortalecer o relacionamento com o canal distribuidor, empresa

apresenta linha de produtos para os mercados de consumo e food service, no maior

evento de atacadistas e distribuidores da América Latina

Da Redação

Tweet
comentarios

   (Reprodução)
Entre os dias 5 e 8 de agosto, a Bunge Brasil participa da 33ª edição da ABAD – Convenção Anual do Atacadista e Distribuidor – que acontece no Centro de Eventos do Ceará,

em Fortaleza. A feira apresenta as principais novidades em produtos, equipamentos e serviços para o setor, além de novas tendências, gerando grandes oportunidades de

negócios.

Em um estande de 90m2, a Bunge mostra seus lançamentos e destaques com produtos para o mercado de food service e também para o consumidor final. “Estamos

retomando a participação na ABAD porque acreditamos na força desse segmento e queremos estreitar ainda mais o nosso relacionamento com distribuidores e atacadistas”,

explica Gerson Francisco, diretor comercial de Alimentos & Ingredientes da Bunge Brasil.

A empresa reforça também a oferta de produtos de alto valor agregado. Entre as novidades para o consumidor final, destaque para dois lançamentos: Margarina Delícia Canola

e Maionese Salada Light Canola. Primeiras do mercado, ambas são feitas a base de óleo de canola.

O estande da Bunge destaca também as farinhas All Day. A nova linha conta com portfólio completo de produtos, oferecidos nas versões: tradicional, com fermento e integral,

em embalagens de 5 kg, 1 kg e 500 gramas. A produção é feita em cinco moinhos da companhia localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e

Pernambuco. Durante a ABAD 2013, a Bunge apresenta ainda o Molho de Tomate Cajamar e as novas embalagens de Salsaretti, além da nova linha Salsaretti Especialidade,

sabores: Pizza, Parmegiana, Hot Dog.

No segmento de food service, as novidades são a mistura Gradina para panetone com gema e a farinha Suprema para uso geral em embalagem de 5 quilos, ideal para pães,

bolos e massas. Além disso, a empresa traz a linha de produtos Top Performance, da marca Primor, com margarinas específicas para folhados e croissants e as novas

embalagens da linha de gorduras Cukin. A Bunge destaca também em seu estande a linha Bentamix Fácil e Levain, para a produção de pães rústicos e rústicos integrais.

Estande

O estande da Bunge apresenta uma solução integrada para o negócio do visitante, desde insumos para o processo de transformação – divisão food service - até alimentos

para o consumidor final – divisão de consumo.

“Criamos o conceito de uma casa com elementos naturais para reforçar o conceito: do campo à mesa do consumidor. Em nossa casa, recebemos quem confiamos e abrimos

para momentos que queremos compartilhar. Assim será o nosso stand: Aconchegante, trabalhado com materiais que remetem ao natural e traz o conforto da referência

‘familiar’”, completa o executivo.

No estande, haverá também um Cook Show, projetado para dar suporte ao preparo de receitas, criando interação com os visitantes.
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