Qualidy e PlenniVita marcam presença no evento de lançamento da APAS
Show 2019, em Marília/Bauru
As marcas fazem parte da Adimax Pet, uma das maiores fabricantes de alimentos para
cães e gatos do Brasil
São Paulo, março de 2019 – No próximo dia 28 de março/29 de março, a Qualidy e a
PlenniVita estarão presentes no evento de lançamento da APAS Show 2019, em
Marília/Bauru, no interior de São Paulo. As marcas são produzidas pela Adimax Pet, uma
das principais fabricantes de alimentos para cães e gatos do país, que tem sua sede em
Salto de Pirapora, Região Metropolitana de Sorocaba (SP). O grupo possui ainda mais
três filiais localizadas em Abreu e Lima (PE), Uberlândia (MG) e Goianápolis (GO). Além
desses quatro polos de produção, a empresa possui Centros de Distribuição pelas
regiões Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil.
Sobre as marcas:
Qualidy – surgiu com o objetivo de atender
exclusivamente os clientes do autosserviço – ou seja,
que fazem compras em supermercados. Ela oferece
uma linha de alimentos com ingredientes selecionados
e de alta qualidade, livre de corantes artificiais. Os
produtos colaboram ainda para que os cães e os gatos tenham uma pelagem mais
brilhosa, além de fezes com menos cheiro e fáceis de limpar. Com um completo portfólio
de produtos, a Qualidy conta com alimentos secos, úmidos e snacks. As receitas são
elaboradas com ingredientes selecionados e de alta qualidade, que contêm vitaminas,
proteínas e minerais que deixam os alimentos irresistíveis e muito saborosos.
PlenniVita – desenvolvida para atender com
exclusividade um nicho de mercado pouco explorado
que é o de alimentos Super Premium para o
autosserviço. Os interessados poderão encontrar os
produtos nos principais supermercados do país, que
tem seu lançamento previsto para a primeira quinzena
de maio. A nova linha da Adimax Pet é formada por cinco itens, sendo três para cães
com opções para adultos, filhotes e raças pequenas, e dois produtos para gatos, os
castrados e os adultos. Todas as receitas foram elaboradas com alimentos de alta
qualidade, ingredientes funcionais e sem corantes artificiais.
Pedro Fogaça, coordenador das duas marcas, ressalta a importância da presença da
empresa no lançamento da APAS Show 2019 Marília/Bauru. “Poder participar de um
evento desse porte é maravilhoso para gente. É lá que conseguimos prospectar cliente,
fechar parcerias e novos negócios, além de ser um local incrível para expor todo nosso
portfólio de produtos e fortalecer cada vez mais nossas marcas”, comenta.
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