VILLAGE LANÇA PRODUTOS DELICIOSOS DA
LINHA ANUAL NA APAS SHOW 2018
Novidades da marca incluem bolinho da Galinha Pintadinha e embalagens e tamanhos
do bolo 100g e o pão de mel 45g
TODAS AS IMAGENS DOS PRODUTOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO LINK:
https://village.caan.com.br/

A Village, segunda maior fabricante brasileira de panettones, mostra as últimas
novidades em produtos da linha anual e realiza um sorteio inédito para os
supermercadistas que visitarem seu estande durante a edição da APAS SHOW
2018. Este ano, a marca estreia no segmento de mini
bolinhos infantis com o lançamento da deliciosa receita com
a Galinha Pintadinha em dois sabores - laranja e chocolate
- e com uma receita especialmente elaborada para as
pessoas intolerantes à lactose. A marca apresenta também
as novas embalagens e tamanhos do bolo 100g e o famoso
pão de mel 45g, opções perfeitas para os lanchinhos de
adultos e crianças.
Durante o principal evento do setor de varejo no país, a marca mostrará o seu
portfólio completo de produtos da linha anual, composto por bolos, wafers e
biscoitos, entre outros itens, além dos reconhecidos Ovos de Páscoa, Bella
Páscoa e Panettones.
PROMOÇÃO INÉDITA VILLAGE E RESORT RIO QUENTE PARA
SUPERMERCADISTAS
Nos quatro dias do evento, a Village promoverá uma ação exclusiva para os
supermercadistas no seu estande da Apas SHOW 2018. Os visitantes ganharão
um cupom para preenchimento e, no final da feira, será sorteada uma viagem
incrível para o Resort Rio Quente, em Caldas Novas, para até quatro pessoas
(dois adultos e duas crianças) com todos os custos de passagem aérea, estadia
e alimentação pagos*.

“A Apas é uma oportunidade importante para expandir os negócios da Village
em território nacional e no mercado internacional. O evento é uma grande vitrine
para mostrarmos para o mercado nossas novidades e, principalmente, reforçar
a nossa presença em todo o País”, destaca Reinaldo Bertagnon da Village.

EMBALAGENS METALIZADAS TORNAM O PANETTONE UM LINDO
PRESENTE PARA O NATAL 2018
A Village também reforçará a importância da renovação
das embalagens de panettones com os elegantes e
diferenciados produtos metalizados. Este ano, a marca,
que lançou os itens no último Natal para a linha premium
de 908g e 400g, ampliará as opções de sabores nas
embalagens metalizadas que estarão em 70% da linha
de Panettones da temporada 2018.

Linha anual de delícias da Village
NOVIDADE – MINI BOLINHOS DA GALINHA PINTADINHA + MINI BOLINHO
SABOR MESCLADO
Os novos Mini Bolinhos da Galinha Pintadinha 30g, a personagem
mais querida das crianças, estão disponíveis em dois sabores - laranja
e chocolate - com uma receita para os intolerantes à lactose. As
embalagens com a Galinha Pintadinha estão disponíveis nas cores
vermelho (sabor laranja) e amarelo (sabor chocolate) e vão divertir as
crianças com uma opção saudável e equilibrada para vários
momentos do dia. A Village também lança o mini bolinho 30g no sabor
mesclado (chocolate + baunilha)
NOVIDADE BOLOS 100g (MESCLADO, CHOCOLATE, LARANJA E COCO)
A nova embalagem e tamanho 100g do Bolo Village é mais uma opção prática
para o dia a dia, nos sabores mesclado (chocolate + baunilha), chocolate, laranja
e coco. A receita com a massa macia e fresquinha é mais uma gostosa escolha
para pessoas com restrição à lactose.
NOVIDADE PÃO DE MEL
O delicioso Pão de Mel coberto com chocolate ao leite agora tem a versão 45g,
além das três opções - pote 220g, lata 220g e display 90g -, e é feito segundo
uma tradicional receita de origem europeia.
NOVIDADE BISCOITOS BUTTER COOKIES
A famosa receita dinamarquesa ganha nova e elegante embalagem inspirada
nas últimas tendências dos maiores fabricantes da Europa. As novas latas 340g
na cor azul estão disponíveis na tradicional receita amanteigada.
Os deliciosos biscoitos Wafers também são oferecidos em duas versões:
chocolate e morango, ambas com 120g.

O saboroso Mini Wafer 20g de chocolate da Village, com generoso recheio e
cobertura de chocolate ao leite, é uma excelente opção para diversos momentos
do dia.
Os Palitos de biscoito são cobertos de chocolate e oferecidos em embalagens
display 60g e pote 240g.
A linha de bombons vem recheada com o Krespito – chocolate ao leite com
pedaços de amendoim - em três opções: 40g, 180g e 240g.
O bombom de cereja ao licor 180g possui a opção da lata e cartão.
O Bolo de Nozes é uma exclusividade da Village. A receita com fermentação
natural, massa macia e molhadinha está disponível também com gotas de
chocolate, ambas as versões com embalagens de 240g que podem ser um ótimo
presente.
A Pipoca Caramelizada é mais um sucesso do portfólio da marca. O produto
está disponível em embalagem display de 65g.
O Mini Wafer de Chocolate Galinha Pintadinha 45g é febre entre os
pequenos.
*As informações completas estão regulamento da promoção no material da Village.

Sobre a Village
Fundada em 1968, a Panificadora Cepam iniciou sua história em 60 m2 e está prestes
a completar 50 anos de atividades. Graças ao empreendedorismo de seus fundadores,
nos anos seguintes foi criada a marca Village, hoje sinônimo de qualidade e preferência
entre os consumidores.
Atualmente a Village é a segunda maior fabricante de panetones no Brasil. A empresa
ocupa atualmente 30 mil m2 de área construída, destinados à sua fábrica, escritório e
centro de distribuição, no tradicional Bairro da Vila Prudente, em São Paulo. A Village
está presente em todo o mercado nacional e também exporta para países da América
Latina, Europa, África do Sul, Japão, Angola e Estados Unidos. Possui um mix
diversificado que inclui panettones, bolos, bombons, wafer coberto, pipoca e ovos de
páscoa, com opções tradicionais, sem lactose e sem gordura trans. A Village orgulhase do seu constante trabalho de aprimoramento de todas as etapas da produção e
venda dos produtos, com grande excelência dos ingredientes em toda a linha.
Mais informações:
Ana Paula Telles
11 9 7645.4884 e 11 2379-1299
anapaula@agenciasm.com.br

