Gourmand Alimentos apresenta novidades internacionais e exclusivas
na APAS Show 2018
Importadora reúne produtos diferenciados de marcas consagradas no exterior
Referência em trazer para o mercado nacional produtos exclusivos de marcas e linhas
consagradas internacionalmente, a importadora Gourmand Alimentos, que atua no
setor há 28 anos, marca presença na APAS SHOW 2018, que acontece entre os dias 07
a 10 de maio, em São Paulo.
Destaque para a feira é a linha de Geleias e Cremes de Avelã Gurmex, que chegou
para incrementar o cardápio dos consumidores brasileiros, com sete deliciosos sabores e
consistência composta por 35% de pedaços de frutas. Ainda na mesma linha, estão os
cremes de avelã super cremosos, disponíveis em duas versões: creme de avelã com
cacau e creme de avelã com leite e cacau.

Outra novidade da importadora para os visitantes da APAS SHOW 2018 é a linha de
Salgadinhos de Milho PEKE, desenvolvida com exclusividade pela marca chinesa
Yusheng para o portfólio da Gourmand Alimentos. Os produtos se diferenciam devido à
sua embalagem prática e inovadora, configurada em latas com tampas que mantêm os
salgadinhos crocantes mesmo depois de abertos.

Em comemoração à parceria com a gigante americana de chocolates Hershey, que
completa um ano de consolidação, a Gourmand Alimentos também terá em seu estande
uma gama de produtos diferenciados da marca - que antes eram comercializados apenas

fora do Brasil e já conquistaram o público nacional. O portfólio é composto por chocolates,
caramelos, confeitos, caldas e coberturas para sorvete, entre outros.

“As expectativas para a feira deste ano são as melhores possíveis, visto que estamos
sentindo aos poucos a recuperação do mercado e da economia em geral. Esperamos um
crescimento de 15 a 20% em relação ao ano anterior e acreditamos que a presença na
APAS SHOW irá reforçar a parceria com nossos clientes, assim como garantir a maior
visibilidade para a conquista de novos parceiros.”, afirma Sydney Bratt, diretor da
importadora.
Com mais de 30 marcas em seu portfólio, a Gourmand Alimentos apresentará em seu
estande, localizado no pavilhão branco, rua H 13/14, número 401, uma seleção especial
de produtos consagrados pelo público no exterior, como: Hershey´s, After Eight, Droste,
Pepperidge Farm, Cantina Mexicana e Bornier, entre outras.
SERVIÇO

APAS SHOW 2018
Data: de 07 a 10 de maio, das 14 às 22hs
Local: Expo Center Norte
Estande Gourmand Alimentos: pavilhão branco, rua H 13/14, número 401
Mais informações: (11) 3842-5050 | www.gourmand.com.br
Gourmand Alimentos, Sabores do Mundo: No mercado há mais de 28 anos, a Gourmand Alimentos
participa de feiras internacionais de alimentos, buscando as marcas e linhas consagradas do setor
gastronômico, além das novidades do segmento, para distribuir produtos de todo o mundo no mercado
nacional. São centenas de produtos que agradam a diversos paladares. Entre as marcas internacionais
trazidas ao Brasil pela importadora estão: as alemãs Milford, Weinrich e Schneekoppe; a holandesa Droste,
os xaropes de Maple canadenses, a Inglesa After Eight; as norte-americanas Campfire e Pepperidge Farm,
a Suíça Halter, além da francesa Jacquot e de diversas marcas de mais dezenas de países.
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