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Grande destaque da Lacticínios Tirol na APAS Show 2018 será a
apresentação ao mercado do novo posicionamento da marca
A Lacticínios Tirol estará presente na APAS Show 2018 e terá como grande
protagonista de seu stand o novo posicionamento que começa a acompanhar a marca a
partir deste ano. Realizado de 7 a 10 de maio em São Paulo, no ExpoCenter Norte, o
evento é visto pela Tirol como uma excelente oportunidade de apresentar seu completo
mix de leite e derivados, além de buscar novos parceiros comerciais e consolidar os
princípios de inovação e excelência que regem a empresa.
“Mostraremos ao público da APAS Show 2018 nosso novo posicionamento de
marca, que começa com a divulgação ao mercado do slogan ‘Confiança que vem do
leite’, fruto de um inovador processo de rebranding”, explica a gerente de marketing da
Lacticínios Tirol, Giocéli Escorsin. O novo slogan tem a proposta de estender a
confiança que o consumidor nutre pelo leite Tirol – posicionado entre os líderes
nacionais do leite UHT – ao vasto portfólio de mais de 200 produtos.
Ao longo de 2018, a marca apresentará ao consumidor e ao varejista de forma
mais transparente seus diferenciais de confiança, qualidade e segurança alimentar, em
um grande projeto de comunicação que pretende revolucionar a história da companhia.
Sobre a Lacticínios Tirol - Uma empresa apaixonada por leite e especializada
na produção de lácteos. Fundada em Treze Tílias (SC) e há mais quatro décadas no
mercado, possui unidades produtivas em Santa Catariana e unidades terceirizadas no
Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e em Goiás. A Tirol se preocupa em oferecer
alimentos com qualidade, inovação e acima de tudo, que tenham todos os nutrientes
necessários para uma alimentação saudável e saborosa em todas as etapas da vida. Para
isso, conta com uma ampla equipe de profissionais que acompanha de forma criteriosa
todo o processo produtivo, desde as práticas de produção dos milhares de produtores
parceiros da empresa, até captação dos milhões de litros de leites diários,
industrialização e distribuição nos pontos de venda de todo o país, para garantir extrema
qualidade na produção e entrega do seu mix de mais 200 produtos.
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