Fini aposta na tendência On The Go e lança sabores
inéditos na Apas 2019
Líder em balas de gelatina no Brasil lança linha perfeita para a rotina agitada
dos jovens
A Fini, líder no segmento de candies no Brasil, marca presença na 35ª edição da
Apas Show e apresenta produtos criados especialmente para atender hábitos e
desejos dos consumidores. Os principais lançamentos da empresa são a Linha
Pocket com embalagens em gramaturas de 30g e 40g com sabores dos
clássicos da marca a inovações e o inédito Tubes Pinta Língua.
A Linha Pocket é a aposta da Fini para promover um novo momento de consumo.
Segundo a Mintel, 48% dos brasileiros tem o hábito de consumir snacks
enquanto estão em movimento, durante a correria do dia a dia, como a caminho
do trabalho ou de casa, esperando ônibus ou no agito da cidade urbana. O
lançamento chega com os sabores dos famosos Beijos de Morango, Dentaduras
e Morango Cítrico, além dos novos Tubes Manga, Cola com Limão e Mix de
Uvas.
Outra novidade é o lançamento do Tubes Pinta Língua, o único da categoria no
Brasil. De acordo com dados do Sebrae e Abicab, o mercado brasileiro de
produtos pinta língua movimenta mais de R$600 milhões em pirulitos e possui
mais de 30 produtos diferentes na categoria chicle.
A Fini ainda anuncia que, a partir de maio, os produtos da Linha Bem-Estar
passam a conquistar as gôndolas do mercado varejista acompanhando o alto
potencial de explorar novos canais de venda, além das farmácias e quiosques
da marca.
Linha Pocket
Com a missão de criar doces momentos aos consumidores e acompanhar a
tendência On the Go, a Fini criou uma nova linha intermediária de embalagens
com 30g e 40g. Os lançamentos da marca agora podem ser encontrados em
pacotes com o tamanho perfeito para consumo individual durante a rotina
agitada.
As tradicionais balas de gelatina Dentaduras e Beijos de Morango agora
conquistam os pacotes de 40g ao lado da novidade no sabor de Mix de Uvas
com preço sugerido, a partir de R$ 2,49.

Já os famosos Tubes no sabor de Morango Cítrico ganham a versão de 30 g e
vão acompanhar os novos sabores de Cola com Limão e Manga – o mais pedido
pelos fãs da marca nas redes sociais. O preço sugerido é, a partir de R$ 2,49.

Tubes Pinta-Língua

O lançamento Tubes Pinta Língua também será apresentado durante a
Apas Show 2019. No sabor de framboesa, as balas remetem à
brincadeira de “colorir” a boca do consumidor. As embalagens unitárias
estarão disponíveis em pacotes de 17 g, com preço sugerido a partir de
R$ 1,00.

Serviço
Fini na Apas Show 2019
Data: 6 a 9 de maio de 2019
Horário: De 6/5 a 8/5, das 14h às 22h; e 9/5, das 13h às 19h
Local: Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme – São Paulo, SP

Sobre a Fini:
De origem espanhola, desde a década de 70 a Fini faz parte do Grupo Sánchez
Cano. Com presença mundial em mais de cem países, a empresa conquistou a
posição de uma das principais produtoras mundiais de balas de gelatina,
marshmallows, regalizes e chicles. No Brasil, a Fini lançou a Linha Bem-Estar,
balas enriquecidas com ativos funcionais como cálcio, colágeno, fibras e
vitaminas. Com um DNA que busca surpreender seus consumidores, teve
origem artesanal e hoje está presente no varejo, em franquias, e-commerces,
cinemas e parques de todo o País.
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