Peccin apresenta novidades em chocolates e candies na
APAS SHOW 2018
Uma das maiores fabricantes de candies do país lança produtos exclusivos,
diversificando linhas consagradas para criar novas experiências de consumo

São Paulo, 02 de Maio de 2018 - Uma das líderes nacionais no segmento de candies, a
Peccin S/A participa da APAS SHOW 2018, de 07 a 10 de maio em São Paulo, com uma série
de novos produtos. O destaque é o lançamento do Trento Bites e do Trento Massimo
Paçoca, novos formatos e sabores da consagrada marca de chocolate, e do Blong Ice TuttiMenta, que vem enriquecer a reconhecida linha de candies.
No evento, a Peccin S/A apresentará os novos produtos que incrementam tanto suas linhas de
candies como de chocolates. “Nos últimos anos, além de diversificar nosso já consolidado
portfólio de balas, chicles e pirulitos, buscamos ser reconhecidos também como produtores de
chocolates de qualidade”, afirma Carlos Speltri, Gerente de Marketing da Peccin. Segundo o
executivo, este objetivo foi alcançado com a marca Trento, que vem conquistando cada vez
mais fãs e agora ganhará novos sabores, formatos e apresentações. “Aproveitamos a APAS
para lançar inovações que certamente trarão uma experiência de consumo diferente.”, afirma
Speltri.
Seguindo a estratégia de inovação do portfólio, as linhas de candies também receberão
reforços, com novos sabores para os chicles e pirulitos Blong, e também para a já consagrada
Tribala, a única bala mastigável do mercado com casquinha e recheio líquido.
A expectativa da empresa em relação a 2018 é positiva: o objetivo é expandir a distribuição e
aumentar a visibilidade nos PDVs. “Acreditamos na melhoria econômica de maneira geral, mas
acima de tudo confiamos na qualidade e diferenciação de nossos produtos. Estimamos um
crescimento de cerca de 15% em faturamento, resultado dos novos produtos, de um aumento
de exposição, e da expansão dos nossos canais de distribuição”, comenta Speltri.

Lançamentos – Chocolates
Trento Bites

Uma maneira diferente de saborear o consagrado chocolate Trento - todo o seu sabor em
pequenas porções. Essa é a proposta do Trento Bites, um wafer super crocante com recheios
sortidos e generosa cobertura de chocolate. O Trento Bites é exclusivo e prático, ideal para
aquele lanche rápido, em qualquer lugar. Seu visual moderno está alinhado com o público
jovem e seu layout vertical oferece melhor exposição no PDV. Disponível em dois sabores:
cobertura chocolate ao leite, com 38% de cacau; e cobertura dark com 55% de cacau. Preço
sugerido: R$ 2,25.

Trento Mousse de Maracujá

Seguindo a ideia das sobremesas mais pedidas, o novo Trento Mousse de Maracujá é um
wafer com cobertura de chocolate branco Peccin e generoso recheio sabor mousse de
maracujá. O produto surpreende por entregar toda a experiência da conhecida sobremesa. O
preço sugerido é de R$ 1,70 e a embalagem contém duas unidades.

Trento Massimo Paçoca

Depois do sucesso da linha Trento Massimo, versões de Trento maiores e com mais chocolate,
a Peccin aposta em um novo sabor: o Trento Massimo Paçoca, um wafer crocante, com
cobertura de chocolate ao leite Peccin com flocos e recheio cremoso de paçoca. Uma
combinação clássica que promete encantar o consumidor. Preço sugerido: R$1,50 (unidade).

Lançamentos - Balas e Chicle
Blong Ice

A consagrada linha Blong é reforçada com três lançamentos, com destaque para o Blong Ice
Tutti-Menta, especialmente desenvolvido para atender aos novos desejos de consumo do
público jovem. Possui sabor levemente mentolado e refrescante, sem perder o doce sabor tuttifrutti.

Blong Energy

Enriquecendo o sabor Energy Drink que já é sucesso entre o público jovem, surge o Blong
Energy na versão inédita de bala com recheio de chicle. Todo o sabor de energético, sem
ingredientes estimulantes. Blong é a segunda marca de chicle mais vendida no seu segmento.

Blong Energy Citrus

O pirulito recheado com chicle Energy Citrus combina o consagrado sabor Energy Drink com
um generoso recheio sabor cítrico.

Tri Bala Limão Siciliano

A Tri Bala é a única bala mastigável com casquinha e recheio líquido. Marca já conhecida por
seu sabor intenso de fruta, surge agora na versão Limão Siciliano, moderna e exclusiva no
mercado nacional.

Sobre a Peccin S/A

Com 62 anos de história, a Peccin S/A é hoje uma das 6 maiores industrias de candies
(chocolate, balas, chicles e pirulitos) do país e possui certificações que atestam sua qualidade,
como a BRC Food Certificated, BRF (Boas Práticas de Fabricação), CQA (Controle de
Qualidade Ambiental) e CQP (Controle de Qualidade de Processos).
Com uma capacidade produtiva de 190 toneladas/dia e 4.500 toneladas/mês, a Peccin S/A
alcança hoje 70 países nos 5 continentes. A indústria fica em uma área de 15.000 m2
localizada em Erechim / RS.
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