SUPERBOM AMPLIA E REFORMULA EMBALAGEM DA LINHA
DE SUCOS INTEGRAIS
Além do novo tamanho de 300 ml, garrafas de 1 litro contam com nova roupagem, mais
moderna e sofisticada; As novidades serão apresentadas durante a APAS Show 2018

A Superbom, empresa alimentícia especializada na fabricação produtos saudáveis,
amplia um dos segmentos mais antigos de atuação da companhia: a tradicional linha de
sucos integrais, que ganha uma versão em 300 ml nos sabores uva tinto, uva branco,
tomate integral, tomate temperado, maçã e tangerina.

De acordo com a pesquisa Brasil Food Trends, sobre as principais tendências alimentares
até 2020, a conveniência e a praticidade são fatores essenciais na hora da compra.
Preocupada em oferecer esses atributos aos consumidores que buscam produtos
naturais e de porção individual, que caibam na bolsa e possam ser levados a qualquer
lugar, a empresa ampliou a linha, incluindo embalagens de 300 ml.

“Queremos que nossos produtos atendam todos os momentos dos nossos clientes. Já
oferecemos na opção de 1 litro para dividir com toda a família e a opção de 300ml vem
para suprir a demanda de um consumo individual, que carrega o conceito da
praticidade, sem perder a qualidade do produto”, explica David Oliveira, diretor de
marketing da Superbom.

Toda a linha de sucos integrais da Superbom é feita com 100% do suco das frutas, ou
seja, não são adicionados açúcar, conservantes, corantes ou aromatizantes artificiais. Os
produtos são pasteurizados e envasados em garrafas para melhor preservar as
características de aroma e sabor.

Nova roupagem
Outra mudança na linha de sucos integrais da Superbom fica por conta das embalagens.
Os sabores uva tinto, uva branca, tangerina, maçã e antiox – mistura de cranberry,
blueberry, cenoura, romã e maçã, todos no tamanho de 1 litro, e os sabores uva tinto,
uva branco, tomate integral, tomate temperado, maçã e tangerina, novidades no
tamanho 300ml, terão uma roupagem com design mais moderno e sofisticado.
A nova garrafa acompanha a tendência do mercado que é o formato slim. O rótulo
também passou por mudanças, o que era antes feito em Sleeve (Plástico
termoencolhivel) agora é de papel, com alta qualidade de impressão, faca e
acabamentos diferenciados. “O novo layout permite que o consumidor assimile com
mais facilidade os benefícios nutricionais do produto. Além disso, também incluímos
ilustrações de algumas fazendas espalhadas por todo o Brasil que produzem a matériaprima”, exemplifica Oliveira.
“A ideia da repaginação consiste em modernizar e atualizar o design dos rótulos de um
dos carros-chefes da companhia, trazendo elementos em uma disposição ainda mais
atrativa para o público-alvo. Tudo para reforçar a preocupação da marca em oferecer o
um produto de qualidade na mesa do consumidor”, comenta o executivo.
APAS Show

A nova família de sucos integrais será apresentada durante a APAS Show 2018.
Organizado pela Associação Paulista de Supermercados, o evento, reconhecido como a
maior feira de supermercados do mundo, será realizado entre os dias 7 e 10 de maio,
no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

LINHA COMPLETA DE PRODUTOS

Os sucos de integrais da Superbom, disponíveis nos sabores uva tinto, uva branco,
tangerina, maçã e antiox, fazem parte de um seleto grupo do mercado que utiliza as
frutas puras em 100% de sua composição. As bebidas não agregam conservantes,
corantes artificiais ou aditivos químicos à sua fórmula, visando garantir que o
consumidor adquira um produto livre de componentes que prejudiquem a saúde.
Sabores disponíveis na versão de 1 litro.

Os sucos de integrais da Superbom, disponíveis nos sabores uva tinto, uva branco,
tomate integral, tomate temperado, maçã e tangerina, fazem parte de um seleto grupo
do mercado que utiliza as frutas puras em 100% de sua composição. As bebidas não

agregam conservantes, corantes artificiais ou aditivos químicos à sua fórmula, visando
garantir que o consumidor adquira um produto livre de componentes que prejudiquem
a saúde. Sabores disponíveis na versão de 300 ml.

Sobre a Superbom
A Superbom é uma empresa alimentícia, que trabalha com uma linha de produtos
saudáveis, que abrange sucos, geleias, salsichas, proteínas, pratos prontos, entre outros.
Fundada em 1925, a Superbom comercializa os seus produtos em mais de 25 mil pontos
de vendas em todo país. Em função disso, é considerada uma das principais empresas do
ramo de alimentos para veganos e vegetarianos do Brasil. A empresa iniciou as suas
atividades com a produção de suco de uva, no interior de uma antiga casa pertencente
ao Colégio Adventista Brasileiro (CAB), que posteriormente ficou conhecido como
Instituto Adventista de Ensino e, hoje, abriga o Centro Universitário Adventista de São
Paulo (Unasp-SP). Durante toda a sua história, a empresa atua diretamente ligada à
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atualmente, a companhia conta com 250
colaboradores, entre a sede e as duas plantas da indústria (localizadas em São Paulo,
capital, e em Lebon Régis, Santa Catarina).
www.superbom.com.br

