PELA SEGUNDA VEZ, DADINHO MARCA PRESENÇA NA APAS E
TRAZ MAIS NOVIDADES
A Feira APAS é um evento completo dedicado aos negócios em supermercados
que acontece entre os dias 7 e 10 de maio, no Expo Center Norte, na Capital
paulista, reunindo as principais marcas do mercado. E o Dadinho estará presente
pelo segundo ano consecutivo, lançando mais novidades da ‘Família Dadinho’
que, desde 2016, vem apostando em uma série de produtos para ampliar o mix
que já conta com wafer, bombons e creme, além das embalagens em versão
miniatura e linha food service.
Durante a principal feira supermercadista da atualidade, Dadinho irá reforçar o
lançamento das
caixas
presenteáveis
‘Família Dadinho
Sortida’ (180g)
que traz um item
de
cada
categoria
em
uma embalagem
cheia de estilo:
formato de perua
e
caixa
de
bombons
‘Dadinho’, com
162g
(nove
unidades).
Ambas
foram
lançadas recentemente pelo ‘quadradinho de amendoim’ que completou 64 anos,
em janeiro.
Além disso, Dadinho irá apresentar uma novidade: o wafer Dadinho Duo (130g),
um produto com recheio de chocolate e Dadinho, sendo duas camadas de cada. É
importante destacar que todos os lançamentos estão disponíveis na loja virtual
www.lojadadinho.com.br, inaugurada em janeiro para atender um demanda dos
próprios clientes. No E-commerce é possível encontrar toda a linha de produtos e
GIFTs exclusivos como caneca quadrada, almofada, camiseta, avental, luva e
pegador de forno, caneca com colher e brinquedos nostálgicos como pião e ioiô,
sendo que os artigos para uso pessoal e decoração estão disponíveis apenas para
a compra online.
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Há dois anos, Dadinho reapareceu no mercado com um novo posicionamento,
com participação ativa nas mídias sociais visando atingir o público jovem. Na
época, deu início a uma série de novos lançamentos derivados do tradicional
quadradinho de amendoim, assim como produtos aliados ao chocolate. Chegaram
às prateleiras: bombom, wafer, creme bisnaga, Dadinho cremoso, versões mini,
linha food service, e em 2018, as caixas presenteáveis.
História: A marca ‘Dadinho’ foi lançada em 1954, e desenvolveu sua primeira
embalagem inspirada na comemoração do IV centenário da cidade de São Paulo.
O nome foi criado pelos próprios consumidores devido ao seu formato em cubo.
Foi um dos primeiros produtos nacionais a utilizar papel metalizado na
embalagem, sendo uma novidade para a época.

Dadinho
www.dadinhooriginal.com.br | Instagran: @oficialdadinho
Facebook: www.facebook.com.br/oficialdadinho
APAS
Local: Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho (stand 814) - Rua José
Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme/SP
Período: 7 a 10 de maio
Horário: 7 a 9 de maio, das 14h às 22h/10 de maio, das 13h às 19h
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