Barbosa & Marques participa da APAS Show 2018
Empresa, fabricante dos produtos REGINA, apresentará novidades na maior feira de supermercados da
atualidade
A Barbosa & Marques, empresa centenária e fabricante dos produtos REGINA, participará da APAS Show
2018, organizada pela Associação Paulista de Supermercados e reconhecida como a maior feira
supermercadista do Brasil e exterior. O evento, que reunirá cerca de 600 expositores de diversos países,
será realizado entre os dias 7 e 10 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).
Nesta edição, que tem como tema “Nós Amamos Supermercado”, o objetivo da empresa, além de
expandir negócios, é apresentar seus lançamentos, que são os Queijos Especiais Fracionados nos tipos
Parmesão, Emmental e Gruyére. Além desses, levará as novas embalagens do Requeijão Gruyére
Cremoso, da Manteiga Light e do Queijo Tipo Cottage Zero Lactose.
Para a Barbosa & Marques, participar da APAS Show é uma oportunidade de consolidar a marca REGINA,
focando sempre no consumidor, que está cada vez mais atento às novidades e à qualidade dos produtos.
“Queremos dar mais visibilidade à marca e aproximá-la dos clientes, interagir e captar novos mercados
para levar diversidade, novidade e qualidade em produtos a vários lugares do país”, explica Marco Rocha,
representante da empresa.
Os produtos de laticínios da marca REGINA podem ser encontrados nos principais supermercados do
país.
Outras
informações
pelo
site
http://www.regina.com.br/
ou
facebook
https://www.facebook.com/QueijosRegina.
Imagens dos lançamentos

Queijos Fracionados:

Queijo Fracionado Emmental

Queijo Fracionado Gruyére

Queijo Fracionado Parmesão

Novas embalagens:

Requeijão Gruyére Cremoso

Manteiga Light

Queijo Tipo Cottage Zero Lactose

Serviço:
Feira APAS Show 2018
Data: 7 a 10 de maio de 2018
Horário: Feira de Negócios: 7 a 9 de maio, das 14h às 22h, e 10 de maio, das 13h às 19h. Congresso de
Gestão: 8 a 10 de maio, das 8h30 às 14h.
Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo/SP
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