Fini apresenta novidades na Apas Show 2018
Balas com sensações no formato de emojis e tubes com o inédito sabor
Churros são alguns dos lançamentos da marca
São Paulo, maio de 2018 – A Fini, uma das principais empresas de candies do
mundo, participa da feira Apas Show 2018, que será realizada de 7 a 10 de
maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. A marca de doces mais amada do
Brasil vai apresentar ao mercado alguns de seus principais lançamentos do
ano e, em um espaço com mais de 200 metros quadrados, receberá o público
com degustação de produtos e ativações especiais, como a máquina “Sorria
Aqui”, uma vending machine em que as pessoas “compram” balas com
sorrisos.

Conheça melhor as novidades, que estarão disponíveis nos pontos de venda, a
partir da de junho.

BALAS EMOJI

O consumidor pediu, e a Fini atendeu. Um dos produtos mais
pedidos pelas redes sociais tornou-se realidade, para a alegria
dos fãs. As Balas Emoji estão entre os principais lançamentos
do ano e, além de trazer o formato dos emojis mais usados,
oferecem sensações diferentes e surpreendentes ao consumilas. Os sabores de morango, cola e salada de frutas ganham a
forma dos emojis e são acompanhados com a tecnologia de proporcionar
sensações de aquecer a boca e dormência.
As embalagens estão disponíveis em pacotes de 90 g, com preço a partir de
R$ 4,29.

Jeito Fini de ser: Para agradecer e celebrar com os protagonistas deste
pedido, a Fini vai presentear com um kit especial alguns consumidores que
pediram o produto nas redes sociais.

TUBES CHURROS

Com proposta inovadora, a Fini é a primeira marca do Brasil a lançar o
tubes no sabor de churros. Com a proposta de deixar a sobremesa
ainda mais surpreendente, o produto encanta os apaixonados por este
doce com formato e sabor característicos, com aroma de churros e
notas de doce de leite, canela, açúcar e toque da massa do churros.
O lançamento também se destaca pela distribuição, pois conquistará
não só o território brasileiro, mas também toda a América Latina.
As embalagens estão disponíveis em pacotes unitários de 22 g, com preço a
partir de R$ 2,00.

MARSH CAMPING CAPPUCCINO

A linha de marshmallows Camping acaba de ganhar o sabor
cappuccino. Perfeito para assar, pois mantém a casquinha
crocante e o interior bem cremoso, o Marsh Cappuccino é
ideal para finalizar bebidas quentes e sobremesas.
As embalagens estão disponíveis em pacotes de 80 g e 250
g, com preço a partir de R$ 4,29 (80 g) e R$ 7,99 (250 g).

Serviço
Fini na Apas Show 2018
Data: de 7 a 10 de maio de 2018
Horário: de 7 a 9 de maio, das 14h às 22h; 10 de maio, das 13h às 19h
Local: Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme – São Paulo, SP

Estande: Pavilhão Vermelho, Rua Q / S / 11 / 12, estande 801.

Sobre a Fini:
De origem espanhola, desde a década de 70 a Fini faz parte do Grupo
Sánchez Cano que com presença mundial em mais de 80 países conquistou a
posição como uma das principais produtoras mundiais de balas de gelatina,
marshmallows, Regaliz e chicles. Com um DNA que busca surpreender seus
consumidores, teve origem artesanal e hoje se expande por todo o varejo do
Brasil.
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