Hércules reforça sua presença no varejo em evento
regional da APAS
Empresa do ramo alimentício promoverá degustações de seus produtos em eventos regionais
promovidos pela APAS, que ocorrem em Marília e Bauru, dias 28 e 29 de março
Com mais de 40 anos de atuação no
segmento alimentício, o Grupo ZDA
é detentor de diversas marcas
entre elas Bel, Hércules, Diatt,
CoberTop e Pop Up. O grupo de
capital fechado está presente em
todo o Brasil, incluindo em mais de
15 outros países. Com intuito de
fortalecer ainda mais sua presença
no território nacional, a empresa
participará nos dias 28 e 29 de
março, dos eventos de lançamento promovidos regionalmente pela APAS, realizados
respectivamente nas cidades de Marília e Bauru, interior de São Paulo.
Com um amplo portfólio de linhas e produtos, a empresa focará - nos eventos regionais da
APAS -, na apresentação dos laticínios Hércules, especificamente sua linha recém lançada de
queijos. De acordo com Bruno Curbani, gerente de marketing do Grupo ZDA, a Hércules já
é bem forte no varejo da região com o leite UHT, e o foco da empresa agora é ampliar a
distribuição na categoria de queijos, levando para novos mercados todo padrão de qualidade e
sabor da marca.
“Teremos no nosso espaço a degustação de alguns queijos como Provolone, Minas Padrão e
Frescal e manteiga de primeira qualidade para que os principais clientes de redes
supermercadistas, que ainda não conhecem o nosso portfólio completo, tenham a
oportunidade de experimentar”, concluí Curbani.
Contando com um rigoroso controle de qualidade e cuidado na produção, a ampla gama de
produtos Hércules foi pensada para atender as diferentes ocasiões de consumo. A linha
oferece diversas opções para o consumidor final e profissional, tais como o Mussarela, Prato,
Colonial, Minas Frescal, Minas Padrão, Coalho, Provolone, Queijo Parmesão Ralado e
Manteigas com e sem sal.
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Venha nos visitar nos eventos de lançamento da APAS:
- Dia 28 de março, das 18h30h h à 01h, no estande nº03 no ESPAÇO T – RODOVIA JOÃO
COMANDANTE DE BARROS - KM 437-438, em Marília/SP.
- Dia 29 de março, das 19h às 23h, estande nº10 no HARAS CANARIN - RODOVIA MARECHAL
RONDON, S/N - KM 358, em Bauru/SP.

GRUPO ZDA
Fundada em 1976 como Bel, o Grupo ZDA atualmente têm 4 marcas no segmento
alimentício: Bel, Hércules, Pop Up e Diatt. Grupo de capital fechado, mantém até hoje
como empreendimento familiar e possui gestão profissionalizada. Está presente em
todo o Brasil, além de exportar para mais de 20 países. Possui 4 parques fabris, sendo
duas plantas de queijos em Marechal Candido Rondon/PR e São João/PR, uma planta
de Leite UHT em Herculândia-SP e a unidade Candies & Snacks situada em Marília-SP,
com capacidade produtiva para 2.000 toneladas/mês e a unidade lácteos que processa
mais de 11 milhões litros/mês de leite, e mais de 200 Toneladas de Queijos/mês.
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