Bebidas Poty e Trieste trazem lançamentos na APAS Show 2018
Em seu terceiro ano consecutivo de participação na APAS Show, a Bebidas Poty
prepara uma participação especial para a edição 2018 da maior feira supermercadista
da América Latina. A Cervejaria Trieste, outra empresa do mesmo grupo, também
estará presente reforçando o mix de produtos que serão apresentados aos
supermercadistas brasileiros e estrangeiros presentes no evento. O objetivo é ganhar
maior visibilidade nacional e ampliar a negociação com novos supermercados e
grandes redes do varejo.
Um dos produtos que terá destaque no estande da Poty é a Roller, refrigerante sabor
cola que, depois das marcas internacionais, é líder regional no segmento. A Roller
manteve o sabor tradicional mas ganhou nova embalagem, com design elegante e
moderno, refletindo a ousadia do posicionamento da bebida, pronta para ganhar
novos mercados.
Outras novidades chegam com a linha Dona Elza, voltada para produtos cada vez mais
saudáveis. A água de coco Dona Elza, em embalagens de 1 litro e 200 ml, é um produto
100% natural, feito com exclusivamente com cocos verdes do Brasil. Também na linha
Dona Elza será lançado o suco de uva tinto integral, em embalagem de vidro, com 1,5
litros. O suco tem feito sucesso nas gôndolas dos mercados pela qualidade e sabor.
“A Poty quer mostrar ao supermercadista que está pronta para atender ao
mercadonão só com produtos inovadores, alinhados com o desejo do consumidor mas
também com uma infra estrutura logística de distribuição dealta eficiência,”, afirma
José Luiz Franzotti, Diretor Presidente da Bebidas Poty.
A empresa também foi patrocinadora de eventos de lançamentos da APAS Show
realizados em várias regionais pelo estado. “Queremos reforçar nossos vínculos com os
supermercadistas que são nossos parceiros estratégicos na comercialização de nossos
produtos”, revela Ana Luiza Siqueira Bueno, Gerente de Marketing da Poty.
Cervejaria Trieste
A Cervejaria Trieste, em iniciativa inédita na APAS Show, terá um espaço diferenciado
dentro do estande apresentando aos visitantes seus produtos, todos na linha premiun,
que é o segmento de consumo que mais cresce entre os apreciadores de cerveja no

Brasil. Luiz Sérgio Montanari Franzotti, diretor da Trieste, lembra que a cervejaria está
em processo de expansão da indústria e com capacidade para atender novos
mercados. “Abrimos com capacidade reduzida a fim de conquistar aprendizado e
experimentação no mercado, mas as boas respostas nos fizeram acreditar e agora
nossa nova capacidade permitirá ampliar nosso atendimento e crescer nosso mix”, diz
Luiz Sérgio.
O grande diferencial das cervejas da marca é que são microfiltradas por um sistema
italiano inédito no Brasil, ou seja, são mais frescas e leves ao paladar, pois não
precisam passar pelo processo de pasteurização convencional onde o produto é
aquecido a em média 65 °C, o que penaliza, o frescor do produto. O carro chefe da
cervejaria é a Trieste Puro Malte, em embalagem long neck 355 mL e 600 mL e o
Chopp Trieste Puro Malte. Outro destaque é a Antonella, uma Belgian Blond Ale, que
vem em uma garrafa elegante, com formato e rolha iguais aos dos espumantes. Outra
opção é a Nero, uma Robust Porter densa, encorpada, amarga e com aroma de café e
chocolate. Já a marca Ercole, recém lançada, é uma genuína American Pale Ale de cor
dourada e com intenso sabor.

Sobre a Poty
A Poty, indústria brasileira de bebidas, foi fundada em 1951 no município de
Potirendaba, região noroeste de São Paulo, com foco em produzir refrigerantes. Hoje,
mais de 100 produtos compõem o mix entre refrigerantes, sucos, água, chá, isotônico,
energético, tônicas, licores alcoólicos entre outras bebidas.
Qualidade, tecnologia e gestão são pontos fortes da Empresa. A Poty é uma empresa
100% legal e tem as certificações ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, o que assegura que
o sistema de gestão integrado está em conformidade com os requisitos das normas
internacionais de qualidade e meio ambiente. A água mineral Levity tem ainda a
Certificação da NSF Internacional. A empresa tem foco também na sustentabilidade
ambiental e recicla 100% das embalagens PET, vidro e lata que coloca no mercado.
Os produtos da Poty são comercializados nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul. A Empresa tem sua matriz em Potirendaba, onde está a indústria
e um Centro de Distribuição. Conta com outros Centros de Distribuição espalhados por
sua área de atuação sempre visando atender seu cliente com o máximo de atenção e
no menor espaço de tempo.
A Poty acredita no puro sabor da vida e por isso produz bebidas que levam saúde,
alegria e prazer aos seus clientes e consumidores!
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