Grupo Benassi lança linha Disney de pera e kiwi
A proposta é fazer com que os PDV´s estreitem ainda mais a relação com seus consumidores
Somente o Estado de São Paulo concentra hoje 17 mil supermercados que juntos somam
R$107 bi de faturamento. Segunda a APAS (Associação Paulista de Supermercados) a
expectativa é chegar aos R$113 bilhões até o final de 2018. Diante de números tão expressivos
e tamanha concorrência, como entrar na mente do consumidor e fidelizar o Ponto de Venda?
Este é o desafio e consequentemente a chave para o sucesso.
De olho no comportamento deste consumidor, a Benassi vai lançar durante a APAS Show 2018
a linha Disney com os produtos: Pera portuguesa, kiwi verde e kiwi amarelo. As embalagens
trarão imagens de toda turminha, além do ratinho mais famoso do mundo, terá a presença do
Pateta, Margarida, Minnie, Pluto, Pato Donald e é claro do Mickey. Além de chamar a atenção
dos adultos, esses pacotinhos vão aguçar ainda mais o paladar das crianças com frutas frescas,
saborosas e com garantia de qualidade Benassi.

Os detalhes do que será apresentado durante a feira você confere abaixo.

➢ Pura Granola
Sem ingredientes de origem animal, a Pura Granola da Benassi também pode ser consumida
pelos veganos. Preparada artesanalmente, este produto não contém glúten e é ideal para
quem busca uma alimentação saudável. A Pura Granola contém aveia em flocos, gérmen de
trigo, gergelim, linhaça, coco, uva passas, amêndoas, óleo vegetal, açúcar mascavo, sal
marinho, castanha de caju, castanhas do Pará e nozes. Vale ressaltar que a embalagem é
reciclável.

➢ Pdal Bars
Com ômega 6, ômega 3 e proteínas, as barrinhas de frutas (energy food) da Pdal Bars são
excelentes fontes de recuperação para os praticantes de atividade física. São ricas em
carboidratos presentes principalmente na forma de frutose, o açúcar das frutas, constituem
uma fonte concentrada de energia e de nutrientes como as vitaminas e minerais antioxidantes,
essenciais no combate aos radicais livres formados na prática esportiva, além de ajudar no
sistema imunológico. Os sabores variam de macadâmia, tâmara entre outros. Quer saber
mais? https://www.pdalbars.com.br/

➢ Frutas desidratadas, secas e castanhas
Agregar o Know how das frutas naturais à saudabilidade e facilidade das frutas secas e
desidratadas, foi determinante para que o grupo Benassi desenvolvesse uma linha de produtos
especiais e exclusivos. São mais de 50 tipos diferentes de sementes, frutas secas e
desidratadas e glaceadas, entre elas abacaxi, kiwi, cramberry e gojiberry. Grande parte dos
produtos dessa linha são importados de várias partes do mundo, América do Norte, Europa,
Oceania e América do Sul.

➢ Cor e Sabor – Imperfeitos, naturalmente perfeitos
Imperfeito, naturalmente perfeito - Esse é o slogan da linha de frutas e legumes digamos,
imperfeitos. Cerca de 10% da produção nos campos brasileiros não são produtos de mesa, ou
seja, frutas e legumes não tão bonitos, mas com o mesmo sabor, frescor e valores nutricionais.

Esta linha pode ser encontrada em supermercados e atende aos consumidores que dizem não
ao desperdício.

➢ Crispy Onion
A Benassi trouxe da Holanda para o mercado brasileiro Crispy Onions, deliciosos pedaços de
cebola frita que dão um toque especial para saladas, lanches, pratos quentes e sopas. O
produto deu tão certo que atualmente é usado nas receitas de lanches de grandes redes de
fast food e também em pratos sofisticados de chefs consagrados.

➢ Orgânicos
O Grupo Benassi acredita que sua responsabilidade vai além de seus escritórios e lojas e se
estende a todos os parceiros, fornecedores, governo, mídia, comunidade e meio-ambiente. Por
isso, a fim de inspirar toda essa cadeia produtiva a se engajar no desenvolvimento sustentável,
o Grupo incluiu a venda de frutas orgânicas em seu portfólio. Para o 2° semestre de 2018 a
Benassi pretende aumentar a variedade de oferta de produtos desta linha.

➢ Pura Tapioca
Versátil e fácil de fazer, a tapioca tem como principal ingrediente a goma, e pode ser
preparada com diferentes recheios, de forma nutritiva. Mais saudável que o pão, a tapioca é
livre de glúten e ideal para garantir a saciedade. Típica das regiões Norte e Nordeste do Brasil,
a Tapioca vem ganhando cada vez mais espaço e tem sido a opção de muitas pessoas que
querem manter uma alimentação saudável. Por essas razões esta iguaria tipicamente
brasileira, agora também faz parte do portifólio da Benassi.

Quem somos?
Importador, distribuidor e produtor. O Grupo Benassi é referência em alimentos de alta
qualidade e prestação de serviço. Há 60 anos no mercado de FLV (Frutas, Legumes e Verduras),
a empresa se solidificou baseada no respeito e compromisso com toda a sua rede de conexão.

Reunindo inteligência corporativa com visão mercadológica, o Grupo cresceu e hoje lança a
Importador, distribuidor e produtor. O Grupo Benassi é referência em alimentos de alta
qualidade e prestação de serviço. Há 60 anos no mercado de FLV (Frutas, Legumes e Verduras),
a empresa se solidificou baseada no respeito e compromisso com toda a sua rede de conexão.
Reunindo inteligência corporativa com visão mercadológica, o Grupo cresceu e hoje lança a
Linha Pura Frutta que reúne vários produtos diferentes do setor de alimentação.
http://www.benassisp.com.br/sobre/
Quem atendemos?
- Atacado/Varejo: supermercados, sacolões, atacadistas.
- Fornecimento Marítimo: plataformas petrolíferas, navios de pesquisa, rebocadores, navios,
transatlânticos de turismo e de transporte de cargas.
- Cozinha Industrial: hotéis, restaurantes de indústria, cantinas de escolas. Quem somos A
História começou nos anos 50 em uma banca de frutas às margens da via Anhanguera, em
Jundiaí-SP. Em 1952, a Benassi inaugurou uma venda de uvas no Mercado da Cantareira em
São Paulo e 14 anos depois, juntou-se aos fundadores do Ceagesp (Ceasa), comercializando
uva, morango, alface, escarola, repolho, couve e tomate para todo o Estado e também para o
Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e região norte do país. Desde então, o Ceasa expandiu suas
atividades e tornou-se um dos maiores distribuidores de frutas da América Latina. Além de
exportar o que há de melhor em frutas brasileiras, a Benassi traz dos Estados Unidos, Europa e
América do Sul produtos criteriosamente selecionados para servir ao mercado nacional. A
tradição e honestidade dos irmãos Benassi foram fundamentais para o sucesso da empresa, e
conduziram uma história de expansões e grandes conquistas.
http://www.benassisp.com.br/contato/
Premiação
Em 2017 a Benassi foi vencedora do prêmio APAS Acontece como empresa fornecedora mais
eficiente e mais parceira na visão dos supermercadistas.

Juliano Mamprim (Benassi SP), Maria Julia Piola (Benassi CPS), Leonel Piola (Benassi CPS) e
Roberta Rondinelli (Benassi SP).

Localização:
Pavilhão Branco
Estande 335
APAS – de 07 a 10 de maio
Mais informações para imprensa:
Marsala Comunicação
Liege Soldano – Jornalista
11 – 99560.1871
liegesoldano@gmail.com

