‘CIA MÜLLER CELEBRA 60 ANOS EM ESTANDE COMEMORATIVO
NA APAS SHOW 2019

A Companhia Müller de Bebidas, produtora da Cachaça 51 e maior marca brasileira,
celebra 60 anos em 2019. Para comemorar a ocasião, durante a APAS Show 2019, os
visitantes da feira poderão conhecer a trajetória da empresa através de embalagens histórias de
toda a linha de produtos.
Focado na exposição de garrafas e inspirado nos tradicionais bares paulistanos, o estande “60
anos” de 87m² permitirá também apreciar a qualidade da tradicional bebida brasileira e a
diversidade do portfólio da Cia Müller. Ao longo do evento, os consumidores poderão
degustar drinques feitos por bartenders com Cachaça 51, 51 Mel, Reserva 51 e 51
Assinaturas, além das bebidas prontas, SIX PM e 51 ICE. Com tema praia, uma área voltada
a 51 ICE reunirá ações especiais e o jogo Pinball.
Design brasileiro
Como parte das ações programadas para os 60 anos da empresa, serão lançados dois modelos
de latinhas de Cachaça 51 com xilogravuras assinadas pelos artistas J. Borges e J. Miguel –
pai e filho, respectivamente. Nascido em 1935, J. Borges começou a trabalhar aos dez anos de
idade no município de Bezerros, no Agreste Pernambucano, onde vive e trabalha até hoje.
Depois de publicar um cordel em 1964, o artista foi levado à xilogravura para ilustrar seus
versos e, desde então, não parou de fazer matizes para dar vida às suas palavras. Quem passar
pelo estande da Cia Müller de Bebidas durante a APAS poderá conhecer um pouco do
trabalho dos artistas, já que uma área do espaço será dedicada aos desenhos.

PORTFÓLIO DA CIA MÜLLER
CACHAÇA 51 – A Cachaça 51 é líder absoluta do mercado no mercado brasileiro, e lidera
também no mercado internacional em países como Portugal, Espanha e Itália. De acordo com
o ranking da revista The Millonaires Club, em sua edição 2017, a Cachaça 51 segue como a
maior marca de cachaça entre os destilados mais vendidos no planeta, ocupando a 12.ª
posição, com o volume de vendas de 16,7 milhões de caixas de 9 litros. Essa classificação
coloca a Cachaça 51 na frente de marcas tradicionais de bebidas.
A linha possui também as versões 51 Internacional (graduação alcoólica de 40% vol. e não é
adoçada); 51 Gold (produzida com matérias-primas nobres e envelhecida em barris de
carvalho); 51 Ouro (com extrato natural de carvalho, aroma idêntico ao natural de carvalho,
açúcar e corante caramelo); 51 Mel (aroma e sabor adocicado, notas de mel e frutas cítricas);
51 Mix (limão e o açúcar em pó, para preparo instantâneo da caipirinha); Terra Brazilis
(cachaça envelhecida, produzida com matérias-primas nobres e envelhecida em barris de
carvalho); Cachaça 29 e a 29 Pernambucana (cachaças a preços mais acessíveis).

51 ASSINATURAS – A 51 Assinatura é prática e refinada, e faz o consumidor se sentir um
mixologista em casa. Inspirada em receitas exclusivas, oferece opções tanto para quem gosta
de sabores mais fortes quanto para quem prefere bebidas mais suaves. Disponível em garrafas
de 700 ml e com volume alcoólico entre 25% a 40%, as bebidas estarão à venda pelo preço
médio/estimado de R$ 35, nos principais pontos de venda do País, a partir deste mês de
outubro de 2018. Conta com os sabores: Amaro, Jambu, Licor e Smoked.
51 ICE – Soft drink mais saboroso do Brasil, a 51 Ice é a mistura do que tem de melhor:
Cachaça 51 e frutas, em garrafas ou em latas. Vem pronta para beber e é perfeita para ser
consumida entre amigos ou nas baladas, nos sabores Balada, Fruit Mix, Kiwi, Limão,
Maracujá e Tangerina.
RESERVA 51 – Desde o lançamento em 2009, a linha Reserva 51 é um produto reconhecido
mundialmente pelas medalhas já conquistadas, com mais uma a medalha de ouro no Concurso
Mundial de Bruxelas, neste 2018, edição Brasil, com um duplo ouro –já havia sido premiada
com ouro em 2014, e com prata, em 2015. Além disto, recebeu a medalha de prata no
International Wine & Spirit Competition e foi eleita a quinta melhor cachaça do Brasil no 2.º
Ranking da Cúpula da Cachaça e do caderno Paladar, promovido pelo jornal O Estado de S.
Paulo, em 2016.
Em detalhes: a Reserva 51 Única é uma cachaça extra premium 100% envelhecida em barris
de carvalho americano usados por uísque bourbon; já a Reserva 51 Rara é uma cachaça extra
premium 100% envelhecida em barris de carvalho americano e finalizada em barris usados
por vinho; e a Reserva 51 Singular é uma cachaça extra premium 100% envelhecida em
barris de carvalho e amburana.
Produzidas com um rigoroso controle de qualidade, iniciado desde a escolha de mudas de
cana-de-açúcar com características especiais até o seu armazenamento, a linha Reserva 51
tem tiragem limitada. Podem ser compradas em: https://www.reserva51.com.br/
SIX PM - A SIX PM é formada por bebidas de base alcoólica neutra de alta qualidade
aromatizada. Os sabores são Gin Tonic (o coquetel mais famoso do Reino Unido); Spritz (o
mais pedido nos happy hours europeus, com toque amargo e refrescância); Moscow Mule
(levemente cítrico e refrescante, um sucesso nas noites); e Cuba Libre (sabor da cola unido
ao aroma natural do limão).
VODKA E CONHAQUE – Completam o portfólio de bebidas da companhia a vodka Polak
(tridestilada, para drinques ou para degustação ao natural, bem gelada) e o conhaque Domus
(este produzido com extrato de gengibre).
Fotos de todo o portfólio da Cia Müller e da Cachaça 51 para download (crédito:
Divulgação/Cia Müller): https://bit.ly/2HKiCid
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