SELMI PARTICIPA DO LANÇAMENTO DA APAS REGIONAL, EM 16/4, NO
ROYAL CAMPINAS
A região é muito estratégica para a indústria de alimentos, que tem polo industrial em
Sumaré (SP) e gera cerca de 1.086 empregos diretos e terceiros
A Selmi - uma das maiores e mais tradicionais indústrias de alimentos do Brasil,
detentora das marcas Renata e Galo, fará sua participação no evento de lançamento
da APAS em Campinas, que será voltado para supermercadistas da região.
A empresa estará presente no evento para apresentar todo o seu vasto portfólio e
fará degustação de alguns dos produtos preferidos pelos consumidores.
A Selmi iniciou suas atividades em 1887, na cidade de Campinas, e desde 2000 está
localizada em um moderno parque fabril em Sumaré, que hoje conta com algumas das
instalações mais tecnológicas do mundo e contribui para o desenvolvimento
econômico e social da região, gerando cerca de 1.086 empregos diretos e
terceirizados.
Dentre o portfólio da marca, constam macarrão, mistura para bolo, bolo pronto,
bolinhos, biscoitos, azeite, cookies e queijo ralado.
O lançamento da APAS regional Campinas acontece em 16 de abril, no Royal Campinas
e a APAS Show acontecerá de 06 a 09 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo.
[+] SOBRE A SELMI
São 131 anos de tradição, conquistando a preferência do consumidor com diversos
tipos de massas, farinhas especiais, biscoitos, bolos, bolinhos, mistura para bolos, além
de azeite, e queijo ralado – por meio das marcas Renata e Galo. A receita é de sucesso:
matérias-primas selecionadas, estrutura humana competente, tecnologia de ponta e
controle rigoroso. O resultado é a produção de centenas de toneladas de macarrão por
dia, sempre mantendo a receita da legítima massa italiana, que era seguida por
Adolpho Selmi, o fundador da companhia, em 1887. A empresa possui hoje modernas
fábricas em Sumaré (SP) e Rolândia (PR), além de maquinário e engenharia de
produção de primeiro mundo – com a capacidade de expandir sua estrutura física, sem
interromper a produção.
SAC Selmi: 0800 115 855
Site: www.selmi.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/marca.Renata
Instagram: https://www.instagram.com/marca.renata/
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