Santa Helena lança novos produtos na maior feira
supermercadista do Brasil
Empresa apresentará as novidades do portfólio na Apas Show 2018, mantendo
o foco na evolução do mercado e no sortimento ideal
Levar o melhor do amendoim a todas as regiões do país e ao mercado
internacional é o propósito da Santa Helena, indústria alimentícia localizada em
Ribeirão Preto (SP) e reconhecida como uma das principais fabricantes de
produtos à base de amendoim da América Latina. Com um mix de produtos que
mantém a tradição e a qualidade da marca, como Mendorato e Crokíssimo, a
empresa se mantém alinhada à inovação e, em maio, faz o lançamento oficial de
itens do portfólio, que incluem novos doces e variações de produtos como a
Paçoquita, que ganhou versões com chocolate.
Os novos produtos, testados e aprovados com os consumidores, serão
apresentados durante a 34ª edição da Apas Show, maior evento do setor
supermercadista que acontece de 07 a 10 de maio, na Expo Center Norte, em
São Paulo. É a sexta vez consecutiva que a Santa Helena participa da feira e,
no estande da empresa, que este ano abordará a temática festa junina, os
visitantes poderão trocar informações com a equipe comercial, conhecer e
experimentar as novas delícias à base de amendoim.
De acordo com Luís Bertella, diretor comercial da Santa Helena, a
indústria acredita na visibilidade da Apas como um fator importante para o
período de festas juninas, que representa, para a empresa, um aumento de 25%
das vendas no segmento de doce no ano todo. “As pessoas buscam cada vez
mais alternativas para os diferentes momentos de consumo e temos atendido
essa demanda com novos produtos, sabores e também novas embalagens para
os diversos canais”, afirma.
Com um portfólio que combina perfeitamente com as tradições culinárias
do período, a equipe de vendas da empresa está preparada para buscar o exato
alinhamento das expectativas e promover a entrega de um mix diversificado de
produtos aos clientes. “Todos os visitantes da Apas poderão conhecer a postura
de atuação da empresa e avaliar os novos itens disponibilizados ao mercado. As
novidades da Santa Helena são resultado de um trabalho intenso de pesquisa e
conhecimento do shopper da categoria”, destaca Bertella.
O lançamento de um mix de produtos voltado ao varejo está entre os
destaques da empresa na feira. O estande da Santa Helena estará localizado
entre as Rua 19 e O, no espaço 655.
Sobre a Santa Helena

Uma das mais importantes indústrias de amendoim da América Latina, a
Santa Helena é reconhecida pela tradição, qualidade e procedência de seus
produtos. A empresa possui um vasto portfólio, com itens de referência nacional,
como Paçoquita e Mendorato (amendoim japonês dourado), campeões em
vendas, entre tantas outras diferentes categorias, como a linha Troféu e as
marcas de alimentação saudável Cuida Bem e First.
A Santa Helena leva o melhor do amendoim para todo o território nacional
há mais de 75 anos e, desde 1997, exporta para os mercados mais exigentes do
mundo, como Europa, América Latina e Ásia. A empresa caminha ao lado da
inovação para atender às expectativas de seus consumidores, dessa forma,
investe constantemente em tecnologia, melhoria de processos, na qualificação
de seus colaboradores e em rigorosos métodos de controle de qualidade da
matéria-prima.
Com aproximadamente 1.300 colaboradores, o grupo Santa Helena é
composto pelo complexo industrial de Ribeirão Preto e pela Terranuts,
beneficiadora de amendoim localizada na cidade de Dumont. Ambas unidades
ficam no interior paulista.
Mais informações em www.santahelena.com.
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Data: de 7 a 10 de maio
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Local: Expo Center Norte, São Paulo/SP
Estande Santa Helena: espaço número 655, entre as Rua 19 e O
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