APAS SHOW 2019: LANÇAMENTOS EM DIFERENTES
CATEGORIAS DE LIMPEZA E EMBAIXADORES DAS MARCAS
ESFREBOM E NOVIÇA MOVIMENTAM ESTANDE DA BETTANIN
Entre os destaques da feira estão os lançamentos das marcas EsfreBom, com
produtos inéditos, e Noviça, que apresenta um novo conceito em comunicação para a
linha de Mops. Além de apresentar suas novidades, a Bettanin contará com a
participação do Dr. Bactéria, e da jornalista Chris Flores, embaixadores das marcas
EsfreBom e Noviça respectivamente.
Mais um ano, a Bettanin será um dos destaques da APAS Show 2019, que acontece dos dias 6 a
9 de maio, no Expo Center Norte. Este ano, a feira abordará o tema “Super-Hack: Hackeando o
Supermercado”, levantando debates sobre tecnologia e inovação. Alinhada à temática do
evento, Bettanin apresenta, através de suas marcas, soluções para garantir praticidade e
eficiência na rotina do consumidor.

De forma pioneira, a marca EsfreBom inovou em uma categoria tradicional e apresentou ao
consumidor um novo conceito de limpeza: as esponjas com íons de prata, que eliminam 99,9%
das bactérias. Diante da grande aceitação do produto, a Bettanin apostou em mais inovação
para a categoria, lançando EsfreBom Diamond com Íons de Prata - única esponja do mercado
brasileiro a utilizar diamante sintético para proporcionar alto desempenho na limpeza. Devido
à concentração dos minerais em sua manta, ela apresenta alta resistência e grande capacidade
de remoção da gordura, limpando com mais facilidade e revelando o brilho. EsfreBom Diamond
com Íons de Prata ainda é 25% maior que as demais esponjas da marca, resultando em um alto
poder de absorção e maior capacidade de espumação, otimizando o uso de detergente ou lava
louças.
Outra linha marcada por pioneirismo e inovação é a categoria de Wipes, que são panos prontos
para uso, umedecidos com produtos químicos. A Bettanin lançou tendência no Brasil ao apostar
em uma categoria que já era sucesso nos Estados Unidos e Europa, mas pouco conhecida para
o consumidor brasileiro. Inicialmente, a marca lançou os produtos EsfreBom Wipes Cozinha,
EsfreBom Wipes Banheiro e EsfreBom Wipes Multisuperfícies e, com o sucesso e aceitação da
linha, agora amplia presença com as versões EsfreBom Wipes Limpa Vidros e EsfreBom Wipes
Inox, além das embalagens econômicas EsfreBom Wipes Multisuperfíces e EsfreBom Wipes
Cozinha.

Os lançamentos EsfreBom chegam para reforçar a marca como uma referência de limpeza da
cozinha, especialmente neste ano, onde o consumidor conhecerá uma linha inédita: EsfreBom
Lava louças Concentrado, único no mercado que elimina até 99,9% das bactérias presentes na
louça e tem ação prolongada, protegendo as superfícies por até 12 horas. E conhecerá ainda
EsfreBom Esponja com Reservatório, que possui sistema com dispenser de líquidos acionado
por botão, evitando o contato da mão com lava louças; e EsfreBom Saco para Lixo Reforçado,
com 25% mais resistência, quando comparado aos sacos comuns, o produto será comercializado
nos tamanhos 60L e 100L. Haverá também packs promocionais, onde o consumidor comprará o
rolo de 50L de EsfreBom Saco para Lixo e levará gratuitamente um rolo de 8L. As novas opções
chegam para ampliar a participação da marca na categoria, garantindo um amplo portfólio para
os mais variados usos.

A Noviça, marca líder em vassouras, tendo o modelo Noviça Original como mais vendido do
Brasil (Nielsen Scantrack 2.0, AS e C&C, Share Volume e Valor, de dezembro de 2017), apresenta
seu novo posicionamento para a categoria de mops, garantindo ainda mais destaque para a linha
através de uma nova comunicação. Pautada no conceito flat, com design clean e objetivo, a
comunicação foi estrategicamente formulada para trazer foco total ao produto, enfatizando
funcionalidades e ressaltando a praticidade na limpeza. A paleta de cores das embalagens
também segue tendências de comunicação e as informações sobre os produtos estão
organizadas por segmentos: limpeza pesada, limpeza dia-a-dia e limpeza rápida.

Entre os destaques do amplo portfólio de mops Noviça estão as novidades no segmento dos
conjuntos mop + balde, que conta com 5 soluções, para atender diferentes perfis de
consumidores. Uma das soluções é o Noviça Mop Giratório, que é ideal para a limpeza de
ambientes compactos e possui cordões de microfibra, que garantem maior absorção de
resíduos. Outra novidade é o Noviça Mop Fit, que apresenta as mesmas características do
Noviça Mop Giratório, mas é projetado para ambientes mais compactos, tendo capacidade total
de 8L e capacidade útil de 4L.

Outros produtos da marca que também terão destaque são o Noviça Rolo Adesivo Lavável, ideal
para manutenção de tecidos em geral, que garante remoção de poeira, pelos e fios de cabelos
em apenas uma passada, podendo ser lavado várias vezes sem perder a qualidade; e o Noviça
Wipes Mop Limpeza Rápida, com refis secos – ideais para reter pó e pelos de animais, e
umedecidos – indicados para limpeza úmida e de diferentes tipos de piso.

Noviça também mostra a revitalização de sua linha de rodos, que teve design revitalizado,
incorporando cores e texturas alinhadas às tendencias de moda e decoração. A linha ainda foi
incrementada com o lançamento de Noviça Rodo Max, novo modelo da marca, apresentado

nos tamanhos P e M. Com borracha em EVA, apresenta design exclusivo, totalmente integrado
à linha de vassouras, com face mais alta para maior eficiência ao puxar água. Os modelos Noviça
Rodo Max e Noviça Rodo Máxima Aderência contam com pendurador vertical, que otimiza o
espaço da gôndola proporcionando maior aproveitamento e eficiência na exposição.

A marca Brilhus também estará na feira. Desenvolvida para oferecer qualidade a um preço mais
acessível, os produtos Brilhus evoluíram e ganharam força junto ao consumidor. Utilizando toda
a expertise da Bettanin em limpeza doméstica ela apresenta uma linha cada vez mais ampla de
produtos com excelente desempenho e baixo desembolso. A novidade será a Brilhus Luvas
Multiuso. E, completando o portfólio Bettanin, a marca Sanilux trará suas soluções para o
banheiro, incluindo produtos como o Sanilux Limpa Box e o Sanilux Desinfetantes, nas versões:
Original, Power Clean e Power Cloro.

Embaixadores de marcas
Ao longo do evento, o estande Bettanin contará com duas presenças especiais. Nos dias 6 e 8,
a empresa recebe o microbiologista Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria,
embaixador da marca EsfreBom. Já no dia 7, quem marca presença é a jornalista Chris Flores,
nova embaixadora da Noviça.

Conheça as novidades em detalhes!

:: ESFREBOM
EsfreBom Diamond com Íons de Prata
A marca EsfreBom fez história na categoria ao lançar de forma inédita EsfreBom Íons de Prata,
única no mercado a eliminar 99,9% das bactérias presentes na esponja. Neste ano, a marca se
supera e apresenta outra inovação: EsfreBom Diamond com Íons de Prata. Com conceito
premium e repleta de tecnologia, a nova esponja é a única do mercado nacional que contém pó
de diamante sintético em sua manta e espuma mais absorvente, o que a torna mais abrasiva e
funcional, removendo sujeiras com maior efetividade e facilidade. Com função multiuso, a
EsfreBom Diamond com Íons de Prata limpa fácil e revela o brilho dos utensílios de cozinha,
além de apresentar um tamanho 25% maior que as demais esponjas da marca, oferecendo
praticidade e rapidez na hora da limpeza. Moderna e cheia de personalidade, apresenta cores
inéditas: espuma menta e manta petróleo.

EsfreBom Saco para Lixo Reforçado
EsfreBom Saco para Lixo Reforçado é apresentado na versão rolo e pode ser encontrado em
duas capacidades, de 60L, com 25 sacos, e 100L, com 15 sacos. O produto é 25% mais resistente
quando comparado aos sacos para lixo tradicionais, já que sua espessura é maior, promovendo
mais segurança no descarte de resíduos. Também para a linha de sacos para lixo, a Bettanin
lança um pack promocional para o rolo de Sacos para Lixo EsfreBom de 50L, que traz
gratuitamente um rolo de 8L.

EsfreBom Wipes
Sempre inovando, a Bettanin trouxe para o mercado brasileiro um novo conceito de limpeza
doméstica ao lançar o EsfreBom Wipes. Tendência nos Estados Unidos e Europa, os wipes são
panos prontos para uso, secos ou umedecidos com produtos químicos, que atendem diferentes
funções: limpar, perfumar, repelir a poeira ou desengordurar superfícies. Neste ano, a novidade
é o lançamento das versões EsfreBom Wipes Limpa Vidros, desenvolvido especialmente para a
limpeza de vidros, vitrines, espelhos e para-brisas possui ação desengordurante e permite a
remoção de manchas sem deixar rastros. E EsfreBom Wipes Inox, solução ideal para dar brilho,
remover manchas superficiais e devolver o brilho natural das superfícies. Ambos estão
disponíveis nas versões Tubo e Flow Pack (almofadas).Outra novidade são as embalagens
econômicas para os já conhecidos EsfreBom Wipes Multisuperfíces, e EsfreBom Wipes Cozinha,
que contém 50 unidades em cada embalagem, perfeito para quem quer economizar.

EsfreBom Lava Louças Concentrado
Ampliando suas soluções para a cozinha, garantindo que a pia seja um ambiente com máxima
higiene e segurança, EsfreBom lança o EsfreBom Lava Louça Concentrado, que elimina até
99,9% das bactérias presentes na louça suja e tem ação prolongada, protegendo as superfícies
por até 12 horas. O produto pode ser encontrado nas fragrâncias limão, citrus e neutro, e possui
embalagem de 400 ml.

EsfreBom Esponja com Reservatório
Focando no lançamento de utensílios modernos, práticos e eficientes, EsfreBom uniu a
qualidade de sua esponja multiuso com um inovador sistema para armazenar e dispensar
detergente. EsfreBom Esponja com Reservatório possui formato anatômico que proporciona
fácil manuseio e protege as mãos do contato direto com o detergente ou lava louças, além de
tornar a atividade muito mais prática. Leve, durável e resistente, apresenta cabo anatômico, que
se encaixa perfeitamente na mão, e funciona como reservatório de detergente, que pode ser
acionado por botão com simples aperto.

:: NOVIÇA
Noviça Mop Giratório
O Noviça Mop Giratório é ideal para limpeza pesada de ambientes compactos. Com capacidade
total de 12 litros, bastam 6 litros para utilização. Com base articulada que alcança até mesmo os
cantos mais difíceis de se limpar, o produto é fabricado com cordões em 100% microfibra,
oferecendo maior capacidade de absorção e alta durabilidade.

Noviça Mop FIT
Inspirado no Noviça Mop Giratório, o Noviça Mop FIT é ideal para limpeza pesada de ambientes
compactos. Com base articulada que alcança até mesmo os cantos mais difíceis de se limpar, o
produto é fabricado com cordões em 100% microfibra, oferecendo maior capacidade de
absorção e alta durabilidade. Sua capacidade total é de 8 litros e bastam 4 litros para utilização.

Noviça Rodo Max
Toda a linha de rodos Noviça foi revitalizada! Com As cores Tiffany e Cereja, os modelos estão
alinhados às atuais tendências da moda e decoração. A grande novidade é o lançamento do Noviça
Rodo Max, disponível nos tamanhos P, com 30 cm, e M, com 40 cm. O modelo é ideal para ambientes
internos, sendo que sua borracha em EVA e seu design com face mais alta garantem máxima
eficiência ao puxar a água. Os cabos dos rodos também apresentam Tecnologia Max Protect, que os
protegem contra quebra e oxidação.

Noviça Rodo Máxima Aderência
Disponível nos tamanhos P, com 30 cm, M, com 45 cm e G, com 50 cm. As versões P e M agora
contam com design revitalizado, apresentando borracha dupla em EVA em toda sua extensão,
possibilitando dupla secagem, além de contar com um sistema inteligente para fixar o pano de
chão, tornando a limpeza muito mais prática, fácil e efetiva.

Noviça Rolo Adesivo Lavável
Prático, lavável e reutilizável, o Noviça Rolo Adesivo Lavável é extremamente eficiente, sendo
que basta uma passada para reter pelos, pó e até mesmo cabelos de sofás e poltronas, entre
outras superfícies. Um dos grandes diferenciais do lançamento é sua camada de silicone, que
pode ser lavada inúmeras vezes, garantindo eficiência e economia para o consumidor.

Noviça Wipes Limpeza Rápida e Refis Secos e Umedecidos
O Noviça Wipes Mop Limpeza Rápida é o mop ideal para limpezas rápidas e emergenciais,
apresentando funcionalidade 2 em 1: limpeza seca ou úmida. O mop vem acompanhado por
cinco Noviça Wipes Panos Secos e há duas opções de refis: Noviça Wipes Panos Secos, que são

panos eletrostáticos que removem pó e pelos de animais, e Noviça Wipes Panos Umedecidos,
para a limpeza úmida de todos os tipos de pisos, que deixam fragrância citrus pela casa.

:: BRILHUS
Brilhus Luvas Multiuso
Com textura antiderrapante e material flexível e resistente, Brilhus Luvas Multiuso é ideal para
manter as mãos protegidas em todas as tarefas domésticas. Ela pode ser usada para limpeza
geral dos ambientes, evitando o contato das mãos com produtos químicos em todas as tarefas.

:: SANILUX
Sanilux Limpa Box
Produto 4 em 1, Sanilux Limpa Box remove manchas, possui
ação desengordurante, proporciona brilho e é ideal para
vidros e azulejos. Além disso, ele é concentrado, rendendo
muito mais.

Sanilux Desinfetante
Os desinfetantes Sanilux eliminam 99,9% das bactérias e germes presentes no vaso
sanitário, vêm em embalagem com bico facilitador que alcança todas as bordas do vaso
e podem ser encontrados em três versões: Sanilux Desinfetante Original, Sanilux
Desinfetante Power Clean e Sanilux Desinfetante Cloro.

:: LOCAL DO EVENTO:
Expo Center Norte
Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

:: LOCALIZAÇÃO STAND:
Pavilhão Verde, Estande 540 – Rua 9/ J-K

Sobre a Bettanin
Com mais de 70 anos de tradição, a Bettanin é a principal empresa brasileira do segmento de
utensílios de limpeza doméstica. Suas marcas estão entre as principais do país, sendo que a
empresa é líder com a marca Noviça, vice líder com EsfreBom e detém importante participação
de mercado com as marcas Brilhus e Sanilux. São mais de 350 milhões de itens produzidos
anualmente, entre vassouras, mops, esponjas, pás, panos, rodos, sacos para lixo, purificadores
de ar, desodorizadores sanitários e outras soluções que facilitam a vida das pessoas.

Reconhecida por estar sempre à frente, a Bettanin busca constantemente novas tecnologias e
inovações. Priorizando alta performance, design, praticidade e excelência, entrega ao
consumidor um amplo portfólio com soluções que tornam-se essenciais para o lar.

A Bettanin deu origem às Empresas InBetta, formada pelas empresas Bettanin, Atlas, Sanremo,
Primafer, Ordene e SuperPro.
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