CONHEÇA NOSSA HISTÓRIA
QUEM SOMOS
A Frutalli, jovem empresa 100% brasileira, tem como diferencial o foco nos negócios com seus parceiros e a
qualidade inquestionável de seus produtos. Com o crescimento constante em vendas, nosso parque fabril vem se
ampliando e modernizando, não só acompanhado o mercado cada vez mais competitivo, mas também inovando e
investindo em novos processos de produção.
Para atender a demanda, além da rigorosa seleção de matéria prima, a Frutalli disponibiliza também aos seus
parceiros variados formatos e volumes, sem contar os sabores morango, banana e zero que estão vindo para fortalecer
ainda mais a marca, mantendo em sua linha de envase modernas embalagens que permitem melhor conservação,
sabor e consistência dos produtos.
Instalada atualmente no município de Valinhos, a Frutalli Açaí está estrategicamente localizada próxima de
grandes centros consumidores e do recebimento das polpas vindas da Amazônia. Nossa responsabilidade é com a
natureza, a qualidade e o mais importante para nós o sabor. Adquirindo sempre frutos selecionados, ao longo dos
anos desenvolvemos e aperfeiçoamos a receita obtendo um produto consistente e de fácil aceitação de mercado,
apresentando peculiaridades exclusivas que o tornam ainda mais saboroso, cremoso e diferenciado, tipo exportação.
A fábrica conta com um sistema integrado de distribuição e logística capaz de atender as diversas regiões e
localidades com distribuidores autorizados que levam nossos produtos mais perto de você. Com o crescimento da
popularidade e consumo de açaí, devido aos seus benefícios para saúde e pelo sabor, estamos expandindo nossas
fronteiras, levando a qualidade de nosso produto ao gosto de outros mercados.

A Frutalli em 2019 tem o prazer de anunciar uma grande parceria com o craque das quadras Falcão 12, que
representará nossa marca trazendo assim uma visibilidade ainda maior. O investimento em marketing fica também
evidente nas participações de feiras e convenções relacionadas ao nosso mercado. A Frutalli visitou a SUPERRIO
expofood 2019 e estará presente também nas feiras de maior importancia espalhadas pelo país.
Venha conhecer a Frutalli Açaí e desfrutar do melhor sabor do açaí.

