O frescor das feiras no hortifruti do supermercado
O Grupo Benassi está há 66 anos no mercado de FLV e é referência em alimentos de alta
qualidade e prestação de serviço.

Além de aumentar em até 10% a lucratividade do supermercado, de acordo com com a
Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), o hortifruti na loja fideliza os clientes que
aos poucos se acostumam com o “Dia da feirinha”, onde encontram produtos frescos,
variedade e organização nos setores das frutas, legumes e verduras.
O Grupo Benassi trabalha com importação e distribuição de mais de 1.000 itens de FLV
durante todo o ano além de frutas secas. Entre os principais lemas da empresa estão qualidade
inquestionável, atendimento exclusivo, tradição, confiança e transparência e para isso a
empresa faz questão de acompanhar de perto toda a captação de fornecedores nacionais e
internacionais, cadeia de distribuição, transporte marítimo e rodoviário, logística e
armazenamento refrigerado (para o produto chegar fresquinho no supermercadista). “Com o
know how de 66 anos de atuação em importação e distribuição de FLV e posteriormente em
frutas secas, conseguimos manter o atendimento com os mesmo padrão durante o ano todo”,
ressalta Bruno Benassi, Diretor de Negócios. Vale ressaltar que a Benassi atende tanto
varejistas quanto atacadistas e se ambos quiserem comprar produtos importados, a empresa
pode trazer pequenas ou grandes quantidades nos contêiners, fica a critério do cliente.
E a expertise da Benassi em atender supermercadistas vai além da importação e distribuição, o
grupo também atua no segmento de prestação de serviços como, por exemplo, a gestão do
hortifruti dentro loja. A empresa tem uma equipe especializada em escolher os produtos mais
adequados para aquela loja, organizar as bancas, realizar ações como degustação e
administrar os pedidos para evitar perdas e ter sempre produto fresco.
A Benassi sabe que tratando-se de produtos mais sensíveis, é importante tomar diversas
precauções para tornar o setor de hortifrúti especial. As boas práticas devem aparecer desde a
armazenagem, corte, preservação até a exposição. Seguidas à risca, certamente deixarão o
cliente mais satisfeito na hora da compra. A exposição dos produtos para a Benassi também é
outro fator de extrema importância uma vez que as pessoas primeiro comem com os olhos.
Atentos às tendências, o grupo acompanha o setor hortifruti diariamente afinal, esse
segmento cresce a cada ano impulsionado pela nova geração de consumidores, os chamados
millennials – jovens entre 18 e 34 anos de idade –, que se preocupam cada vez mais com o
bem-estar e qualidade de vida e por isso consomem mais alimentos saudáveis. Essa é apenas
uma das várias tendências para quem trabalha com FLV.

Benassi na APAS SHOW
A Benassi participa da feira desde 2005, ou seja, são 12 anos de presença marcada. Em 2017 a
Benassi foi vencedora do prêmio APAS Acontece como empresa fornecedora mais eficiente e
mais parceira na visão dos supermercadistas.
Grupo Benassi SP – Quem Somos
O Grupo Benassi é referência em FLV de alta qualidade e prestação de serviço. Há 66 anos no
mercado de alimentação, a empresa se solidificou baseada no respeito e compromisso com
toda a sua rede de conexão. Reunindo inteligência corporativa com visão mercadológica, o
Grupo reúne vários produtos diferentes do setor de alimentação.
http://www.benassisp.com.br/
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SP CAPITAL MATRIZ
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 – Pavilhão MFE-B
CEP: 05314-000 | Jaguaré | São Paulo – SP
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CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO – SP2
R. Dr. Avelino Chaves, 258
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CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO – SP4
Av. Cardeal Santiago Luis Copello, 299
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UNIDADE JALES
Rua Marginal Isaura Bertho Venturini, 2275
CEP: 15707 060 | Jd. Santo Expedito | Jales- SP
(17) 3356 1000
DEMAIS UNIDADES:
- Rio de Janeiro
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www.benassirio.com.br
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