Release, Abril de 2019

FERNETO BRASIL COMO PARCEIRO ESPECIALISTA NO PÃO
Está chegando a maior feira de supermercados do Brasil e com ela novidades bem
quentinhas, nomeadamente no que à panificação diz respeito.
Com a 1ª participação na APAS SHOW em 2015, a Ferneto Brasil vem apostando forte no
reforço do seu posicionamento como parceiro de referência nos equipamentos para as áreas
de padaria e confeitaria dos supermercados brasileiros, tendo vindo a marcar presença
anualmente no maior evento supermercadista da América do Sul e um dos maiores a nível
mundial.

Empresa pertencente à multinacional portuguesa Ferneto, fabricante de equipamentos de
padaria, confeitaria, distribuição e supermercado, a filial do Brasil, sediada em São Paulo
desde 2013, tem feito crescer ano após ano, a marca FERNETO um pouco por todo os
estados do Brasil, com uma equipa comercial que privilegia a proximidade com os seus
parceiros – como Rui Aveiro apelida os clientes Ferneto.
Para o gerente, “a venda é uma consequência do trabalho de parceria desenvolvido, nunca um
fim por si só.”
A condição de fabricante da marca especialista na padaria, que desenvolve soluções
adaptadas ao mercado brasileiro e às suas exigências (requisitos NR12) com tecnologia de
ponta europeia, aliada ao acompanhamento próximo e profissional da Ferneto Brasil, tem
posicionado a empresa como um importante player no mercado brasileiro de equipamentos no
setor de supermercados.

Na APAS o destaque recairá para a Divisora Boleadora
Automática – DAA, um equipamento inovador que também
promete hackear o mercado de padaria, utilizando a tecnologia
para melhorar os resultados da indústria, quer na otimização da
produção, quer na padronização e qualidade do produto.

No stand 427 (rua J/15) poderá encontrar diferentes famílias de
equipamentos que servem as necessidades do segmento de
padaria e confeitaria, e que se destacam pela sua fiabilidade,
funcionalidade e rentabilidade:


Amassadeiras de 30, 50 e 100 quilos de capacidade de farinha



Batedeiras de 18, 40 e 60 litros de capacidade no balde



Divisoras boleadoras (semi-automáticas e automáticas) de prensas removíveis (15, 22,
30, 36 e 54 divisões)



Laminadora de massas folhadas



Modeladora de pães



Fatiadora de pães

Por isso não perca a oportunidade de conhecer melhor.Visite a Ferneto Brasil na rua J/15
stand 427 na feira APAS, de 6 a 9 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.

