Label Rouge lança Ovos Caipira MasterChef® na APAS 2018
Empresa oficializa parceria com a marca e lança Ovos Caipira Masterchef na feira Apas, que
acontecerá no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

A Label Rouge apresentará, durante a APAS Show 2018, o produto de sua mais nova parceria: os
ovos Caipira MasterChef. “Estamos muito honrados com a parceria e a credibilidade depositada
em nossa empresa pela marca MasterChef. Somos caipira desde a origem, prezamos pelo bemestar animal e temos certeza que essa união enriquecerá ainda mais a oferta de produtos
saudáveis e naturais para os grandes chefes da culinária brasileira”, ressalta o diretor-proprietário
Guilherme Armanhe.
A APAS Show, evento anualmente realizado pela Associação Paulista de Supermercados, acontece
entre os dias 7 e 10 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). A empresa estará presente
no Stand 101D, no Pavilhão Azul.
Sobre: A Label Rouge está no mercado há mais de 25 anos e possui sistema de criação com foco
no bem-estar animal, onde as aves são criadas soltas a campo. Todos os dias, ao amanhecer, as
portinholas dos galpões são abertas e as aves ficam livres para ciscar, tomar banho de sol e se
alimentar de pastagem verde, tendo livre acesso aos galpões. Elas são recolhidas somente no final
do dia, onde permanecem soltas durante a noite.
“Hoje, contamos com seleto mix de produtos: Ovos Caipira, Orgânicos, Selênio e Ômega 3. Além
destes, levamos o nome de duas grandes marcas influentes: Ovos Caipira Cocoricó, parceria com a
Cultura Marcas, e Ovos Caipira Ana Maria Braga, parceria com esta celebridade”, completa
Guilherme Armanhe.
O entreposto de ovos da Label Rouge, fica na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo.
Serviço:
APAS Show 2018
Data: De 7 a 10 de maio de 2017
Horário: das 14h às 22h (de 7 a 9 de maio)
Das 12h às 20h (no dia 10 de maio)
Local: Expo Center Norte Label Rouge – Pavilhão Azul Stand 101D
Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000
Sites: www.apasshow.com.br
www.labelrouge.com.br
Mais informações: (15) 3262-3308
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