Danilo Avelar e Ramiro Benetti
interagem com público na APAS Show
Jogadores participaram de ação no estande da
“Bebidas Poty”, patrocinadora do Corinthians
Na visita à APAS Show 2019, maior evento de supermercados do mundo e maior
feira de alimentos e bebidas da América Latina, Danilo Avelar e Ramiro Benetti,
jogadores do Corinthians, participaram de uma ação no estande da “Bebidas Poty”,
patrocinadora do clube. Os jogadores interagiram com o público, fizeram fotos e
comentaram sobre a importância da alimentação correta na vida de um jogador de
alto desempenho. A indústria de bebidas conta com mais de 80 produtos no
portfólio.
“Nós temos o suporte de nutricionistas e fisiologistas para entender o que o corpo
do atleta precisa, temos um acompanhamento bem equilibrado, até porque, como
são muitos jogos, buscamos a recuperação muscular nos alimentos, pois quanto
mais você se alimenta, mais rápido se recupera. Mas não é comer à vontade ou
qualquer besteira e é por isso que temos o acompanhamento profissional. Sem
uma boa alimentação, você não rende em campo”, aconselha o lateral-esquerdo,
Danilo Avelar.
O meia Ramiro também comentou sobre a importância da alimentação na carreia
de um jogador. “No refeitório do clube, são servidos alimentos que geram energia
para o atleta e com importância para a regeneração muscular. Buscamos nos
alimentos estoque de energia para gastar durante jogos e treinamentos”, contou o
jogador.

Sobre a APAS Show 2019
Em 2019, a APAS Show acontece de 06 a 09 de maio no Expo Center Norte, em
São Paulo, com a área de exposições ampliada – serão agora cinco pavilhões
frente aos quatro até então ocupados, garantindo ainda mais espaço para
expositores internacionais, salas de reunião de negócios e atendimento exclusivo
ao público estrangeiro.
No Congresso de Gestão Internacional do evento, as mais de 70 palestras girarão
em torno da temática “SuperHack: Hackeando o Supermercado” e buscarão
proporcionar ao congressista formas de se repensar a maneira de existir do
supermercado: reimaginar, reinventar e reconstruir a operação, a gestão, os
processos e as tecnologias.
www.apasshow.com

Sobre a APAS – A Associação Paulista de Supermercados representa o setor
supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de
abastecimento. A entidade tem em torno de 1.500 associados, que somam mais de
quatro mil lojas.
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