Ampliação da linha Prime Grill é a aposta da Interbrilho na Apas 2018
O maior evento supermercadista do mundo acontecerá entre os dias 7 e 10 de maio
O Grupo Interbrilho, fabricante dos produtos das linhas Rodabrill, Petbrilho, Funpet e Prime Grill,
participa da Apas 2018 apresentando as novidades da Prime Grill marca especializada em
soluções para churrasco, lançada em 2016 e que esse ano amplia seu portfólio de produtos com
dois lançamentos. Maior evento supermercadista do mundo, a feira acontece de 7 a 10 de maio,
em São Paulo.
Na oportunidade, também serão apresentadas todas as marcas do grupo focadas no varejo nos
segmentos de higiene animal e automotivo. Além dos lançamentos, o stand do grupo irá contar
com a presença do influenciador digital José Almiro, apresentador do canal Churrasqueadas.
Com mais de 300 mil inscritos no Youtube e 2 milhões no Facebook, o convidado irá preparar
receitas e fazer a demonstração dos produtos da Prime Grill, que lança na feira a Garra de Urso
e a Manta para Churrasco.
“Entendemos que a presença da Interbrilho em um evento desse porte é fundamental para
prospectar novos clientes, receber os principais consumidores do segmento e apresentar os
lançamentos e novidades para o ano em que nosso foco será a Prime Grill. Para este ano,
preparamos uma ação bem interessante em nosso stand com a participação do influenciador
digital José Almiro que é um grande conhecedor de churrasco e deve atrair muitos amantes do
prato para conhecerem a praticidade e qualidade dos produtos da marca, além e saborear suas
receitas”, explica Henrique Caran, presidente do Grupo Interbrilho.
Novidades
Os dois novos produtos da Prime Grill chegam para trazer ainda mais praticidade e segurança
para o preparo dos mais variados cortes e alimentos, seja na churrasqueira ou na cozinha. A
Manta Magica Prime Grill funciona como uma chapa que resiste à temperaturas de até 260° e
pode ser utilizada em formas, assadeiras, panelas e até sobre chapas de metal, oferecendo uma
proteção antiaderente. Despois de aquecida, a manta é o utensílio certo para grelhar diversos
tipos de alimentos deixando-os ainda mais suculentos. Reutilizável, atóxico, fácil de limpar,
seguro maleável, o produto pode ser guardado enrolado, otimizando o espaço de

armazenamento. Vendida em duas peças, a Garra de Urso, que é outro lançamento da Prime
Grill para a APAS, oferece maior firmeza no corte de carnes, frutas e outros alimentos, além de
funcionar também como misturador de saladas e desfiador de carnes, substituindo o garfo de
churrasco e evitando ferimentos nas mãos.
Os interessados poderão conhecer mais sobre os produtos da Interbrilho no estande da Grupo,
no Expo Center Norte.
Serviço
APAS – 34º Congresso e feira de negócios e Supermercados
Data: de 7 a 10 de maio
Horário: 9h às 20h
Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo – SP

Sobre a Interbrilho
A Interbrilho – fabricante das marcas Rodabrill, Bucas, Cockpit, Petbrilho, Funpet e
Prime Grill — está investindo na internacionalização de seus produtos, com a criação de
linhas específicas para o mercado externo. Nos últimos 5 anos, o crescimento médio
ficou em 20% ao ano e a expectativa para 2018 é crescer 15%.
O grupo exporta para países da América Latina e Ásia e, recentemente, entrou no
mercado americano com duas marcas: a Ekopet, voltada para a higiene e estética
animal, elaborada com essências da Amazônia, e a Roadshine, de embelezamento
automotivo.
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