APAS SHOW 2019: SELMI APRESENTA INOVAÇÕES DE
PRODUTOS E EMBALAGENS COM AS MARCAS RENATA E GALO

Durante os dias 6 e 9 de maio, a Selmi – uma das maiores e mais tradicionais indústrias
de alimentos do Brasil e detentora das marcas Renata, Galo e a licenciada Todeschini
marca presença na 35ª APAS Show. Em busca de gerar conhecimento e
experimentação com seu variado mix de produtos, a empresa traz novidades ao setor.
Com a marca Renata, as novidades da linha Renata Superiore Grano Duro garantem
variedade e serão apresentados no estande da empresa. Com o objetivo de valorizar
ainda mais a linha de macarrão premium – produto com alta qualidade, produzido com
sêmola importada, a empresa investe em embalagens e formatos modernos e
atrativos.
Para quem tem rotina agitada, hábito de alimentação fora do lar ou então é
apaixonado por snacks, a marca caminha para um novo posicionamento da linha de
Cookies Renata. A renovação da categoria engloba novas embalagens e três
lançamentos, com massa especial e saborosa: Baunilha com Gotas de Chocolate nas
versões 100g e 60g e Chocolate com Gotas de Chocolate 100g.
No estande, a Selmi conta com a participação do time de vôlei patrocinado por Renata,
o Vôlei Renata, com comissão técnica formada por nomes históricos do esporte, como
Maurício Lima e André Heller. Além da presença dos Minions e Ladybug, personagens
licenciados e representantes da linha infantil Divertix Renata.
Já com a marca Galo, os lançamentos ficam por conta dos biscoitos. As Rosquinhas
Galo, com nova receita e tecnologia para garantir uma massa leve e crocante, são
ideais para compartilhar com a família e amigos. Serão dois itens nos sabores de
Chocolate e Leite em embalagem de 400 gramas e Coco nas versões 400 gramas e 800
gramas. O Biscoito de Maizena Galo é mais um dos lançamentos. Com alta qualidade,

maciez e sabor, é a escolha perfeita para o cafezinho e sobremesas, em embalagem de
360 gramas.
SELMI NO RANKING DE PESQUISA SUPERMERCADISTA
Em pesquisa realizada pela Revista Varejo S/A, realizada com 2.700 consumidores e
especialistas do setor, aponta que, no segmento de massas no Brasil, a marca Galo é a
mais vendida pelos supermercadistas. Nesta pesquisa, Renata atinge o 3º lugar no
ranking. Já em pesquisa por fabricante, a Selmi está em 2º lugar no segmento de
massas do país.
“Como uma das maiores fabricante de massas do Brasil, a Selmi entende a necessidade
de estar presente na APAS Show, reafirmando o compromisso da marca com o
consumidor. Para oferecer o melhor ao mercado, investimos em novas tecnologias de
produção com embalagens mais modernas e atrativas, sem desconsiderar a qualidade
de nossos produtos, já reconhecida e garantida pelos consumidores”, afirma Marcelo
Guimarães, Diretor Comercial da Selmi.
Aos visitantes da feira, Selmi realiza degustação de massas e a exposição do portfólio
completo das marcas, com mais de 260 produtos entre massas, farinhas especiais,
biscoitos, bolos, misturas para bolos, azeite e queijo ralado.
SERVIÇO
35ª APAS Show
Data: 6 a 8 de maio, das 14h às 22h
9 de maio, das 13h às 19h
Local: Expocenter Norte, São Paulo – SP
[+] 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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