Linhas especiais com Angry Birds e Street Fighter são atrações da SOL BEBIDAS na APAS
SHOW 2019
Produtos licenciados alinham empresa a um dos mercados mais promissores do mundo.
Brasil é líder em jogos online na América Latina e movimentou US$ 1,5 bilhão em 2018
Em sua terceira participação consecutiva na APAS SHOW, a SOL BEBIDAS leva mais novidades
no segmento de licenciamentos com as linhas especiais Alegria Fruit Angry Birds e Vulcano
Energy Drink Street Fighter. A edição 2019 da feira acontece em São Paulo (SP) entre os dias
6 e 9 de maio, é o maior encontro supermercadista do mundo e chega à 35ª edição reunindo
os principais players do mercado.
Quem estiver no Expo Center Norte, poderá conhecer, no dia 7, os principais personagens
da franquia Angry Birds, o game que volta, no segundo semestre, às telas de cinema e
estampa as embalagens da linha Alegria Fruit. No dia 8 de maio, a atração especial fica por
conta dos cosplay de personagens do Street Fighter, que são a cara da Vulcano Energy Drink
em 2019.
Popular série de jogos que teve seu primeiro filme lançado em 2016, Angry Birds faturou US$
350 milhões em bilheteria e alcançou mais de 5 bilhões de pessoas entre downloads,
seguidores em redes sociais e visualizações no YouTube. A expectativa é que a sequência da
animação, que será lançada em agosto, arrecade quase o triplo do primeiro filme.
Lançada em 1987, Street Fighter é uma das mais populares e lucrativas franquias de jogos
de lutas da história. A série, que fez sucesso a partir da década de 1990 nos fliperamas, é
conhecida por atingir diferentes públicos, com versões para consoles, PC e smartphones,
além de inúmeras adaptações para o cinema, a primeira delas em 1994.
Nos últimos anos, o Brasil viu o mercado de jogos online crescer, apesar da crise econômica.
Um dos fatores que contribuem para esse aumento é a acessibilidade dos games. Hoje,
muito mais pessoas podem acessá-los por meio de smartphones, por exemplo.
De acordo com os dados da Newzoo publicados pela revista Exame, em 2017, o número de
jogadores era de 66,3 milhões. Em 2018, o número foi a 75,7 milhões. A movimentação
financeira também vem aumentando, mesmo com a crise econômica: de US$ 1,3 bilhão,
chegou a US$ 1,5 bilhão, colocando o Brasil na liderança na América Latina.
Sobre a SOL BEBIDAS:
A SOL Bebidas atua no segmento de bebidas e alimentos desde 2003 é pioneira no segmento
de bebidas energéticas dentro da produção nacional. Com linhas de envase equipadas com

tecnologia de ponta (envase ambiente, warm-fill e hot-fill) produz bebidas carbonatadas e
não carbonatadas distribuídas por seus mais de 80 distribuidores em todo o território
brasileiro. Todo o processo produtivo segue as Boas Práticas de Fabricação – com estrutura
para análise, verificação e controle de todas as etapas de produção, além de laboratórios
parceiros com certificação ISO 17025 e acreditado no INMETRO.
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