Florestal Alimentos S/A na APAS SHOW 2019.
Com 8 décadas de história, a Florestal Alimentos S/A é representada
atualmente pelas marcas Florestal, Boavistense e Flofarma, com atuação em
todos os estados brasileiros, presente em 82 países através de suas
exportações além de contar com um portfólio formado por mais de 440 itens
de diversas categorias de doces e suplementos. Em 2019, a empresa marca
presença na APAS SHOW através de suas marcas Florestal e Boavistense, com
o objetivo de ampliar seus negócios, prospectar novos clientes e fortalecer as
relações comerciais já existentes.
Algumas surpresas foram preparadas para a feira, as quais poderão ser
conferidas no estande, que este ano traz as marcas Florestal e Boavistense
em um único espaço, projetado para destacar suas diversas linhas de doces e
suas principais marcas, apresentando os lançamentos realizados no primeiro
quadrimestre do ano, além das novidades trazidas especialmente para o
evento.
Os destaques da marca Florestal ficam por conta da bala super cremosa
e colorida Bongutti e a bala esticadinha Zollé Stick, além dos lançamentos
exclusivos na feira, que são os confeitos drageados da marca Imint, as balas
com licenciamento de quatro dos maiores times de futebol do país, Flamengo,
Corinthians, São Paulo e Palmeiras, os novos marshmallows da marca Fofs com
cobertura de chocolate com a marca Chocofofs, e toda a linha de chocolates
da marca Florestal, lançada no início do ano na região sul do país, que será
apresentada ao sudeste na feira APAS.
A Boavistense, por sua vez, destaca novidades em suas tradicionais
marcas como o pirulito e o drops da marca Pop Kiss, que recebe o sabor de
energético, a marca Banzé, que agrega a sua linha o pirulito bola Banzé Baby
e as balas esticadinhas Banzé Maxx além da Happy Maxx, e aproveita a
oportunidade para reforçar o sucesso da marca dos pirulitos Pop Tattoo, com
as tradicionais tatuagens de língua, que são um grande sucesso em todos os
temas abordados, que atualmente já é composta por mais de 10 motivos
diferentes.

Confira os lançamentos e novidades da marca Florestal que se
destacam na feira APAS SHOW nesta edição.
BONGUTTI, a essência da cremosidade!

A Florestal iniciou o ano com o lançamento de uma nova linha de
produtos, composta por balas super cremosas e de visual irresistível na
categoria de balas duras.
Para assinar esta deliciosa novidade, o produto recebeu a marca
BONGUTTI.
São balas muito cremosas, que entregam uma sensação muito agradável
ao degustar. Esta sensação fica mais evidente por conta da mescla dos sabores
frutais com o creme adicionado ao produto.
Além do sabor e cremosidade, as balas também trazem um efeito visual
muito bonito, formado por cores contrastantes que se intercalam,
proporcionado pelo seu processo de fabricação que utiliza um sistema para
pingar a massa do produto e posterior resfriamento. O resultado é uma bala
esteticamente muito atraente, colorida, de apelo decorativo. Este desenho é
representado tanto nas embalagens individuais, quanto nos pacotes.
Por ser uma bala sofisticada, a BONGUTTI recebeu embalagens de
materiais nobres, com o objetivo de valorizar ainda mais o produto. São
pacotes em BOPP + PP com efeito fosco em sua grande área, que contrastam
com o brilho das balas imersas no creme.
A embalagem individual de fechamento flowpack foi concebida em PET +
BOPP.
BONGUTTI, a cremosíssima novidade da Florestal, tem peso individual de
5g, e foi desenvolvida em três diferentes cores e sabores: morango com
creme, uva com creme e limão com creme.
Toda linha tem pacotes de 300g, 120g e 50g para as três versões.
BONGUTTI, a perfeita união do sabor intenso da fruta, com um delicioso
toque de creme!

ZOLLÉ STICK, a bala esticadinha!

A bala Zollé Stick tem o formato de divertidas tirinhas que vão
conquistar os consumidores.
A marca Zollé, que dá nome as tradicionais balas mastigáveis de dupla
torção nos sabores de framboesa e de maçã-verde desde 2011, apresenta esta
versão diferenciada, em formato de tirinhas retangulares.
O gostinho inconfundível da bala Zollé em um novo conceito. Uma bala
esticada, de aproximadamente 12 cm de comprimento, super macia e saborosa
para consumir na hora do lanche ou quando bate aquela vontade de degustar
um doce.
O display coletivo em papel cartão e a embalagem individual de
fechamento flowpack, tem a mesma comunicação visual da já conhecida bala
Zollé, com cores marcantes que diferenciam os dois sabores: Framboesa e
Maçã Verde, ilustradas com carismáticos personagens da fruta que dá sabor a
bala.
Cada Zollé Stick tem 12,3g, apresentada em displays com 40 unidades.

Confeito drageado IMINT!

A marca Imint, que já assina as linhas de drops e chicles laminados sem
açúcar da Florestal, agora também estará presente na linha de confeitos
drageados apresentados em sticks com 12 unidades.
Com lançamento exclusivo na APAS SHOW, os confeitos Imint são balas
muito macias cobertas por uma casquinha crocante. Esta combinação fica
ainda melhor com a agradável refrescância do produto.
O novo Imint conta com 3 sabores: hortelã, menta e cereja, todos com
adição de mentol nas suas fórmulas.
Esta novidade será comercializada em embalagens cilíndricas com 12
unidades da bala drageada em displays distintos para cada sabor contendo 10
unidades.
Confeito Drageado Imint, refrescância conveniente e muito saborosa!

A maior paixão brasileira ficou mais doce
com o novo licenciamento da Florestal!

A Florestal Alimentos assina contrato de licenciamento com os clubes
Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras.
Apresentado ao público pela primeira vez na APAS SHOW, a partir de
agora, as maiores torcidas do Brasil receberão doces com embalagens
exclusivas, com características e cores de cada clube, estampando os brasões
e mascotes dos times e explorando a identidade destas importantes equipes no
cenário esportivo.
Estes quatro clubes estão entre os mais bem-sucedidos e populares do
Brasil, representando 46% da torcida do país, o que corresponde a uma fatia
significativa do mercado nacional.
Inicialmente serão lançadas balas mastigáveis, as quais foram
desenvolvidas nos sabores sortidos de abacaxi, banana, framboesa e morango
em versões de pacotes com 12 unidades (60g), com 24 unidades (120g) e com
200 unidades (1Kg), para atender as mais variadas demandas e ocasiões de
consumo.
É a Florestal proporcionando doces emoções para a torcida brasileira!
CHOCO FOFS, o marshmallow com cobertura de chocolate!
A Florestal decidiu unir o delicioso
marshmallow Fofs e o irresistível chocolate ao leite
em um único produto deliciosamente tentador!
Um chocolate ao leite de textura muito
cremosa que cobre um marshmallow sabor baunilha
super macio. O resultado desta combinação é uma
guloseima para saborear a qualquer hora.
Belas e sofisticadas embalagens do tipo pouch
com 112 g, apresentam no seu layout o formato e
aparência do produto, sobre um fundo de cor
alaranjada intensa. Os Choco Fofs também são
embalados individualmente, para manter o produto saboroso e estável por
mais tempo.
CHOCO FOFS, uma deliciosa surpresa para os paladares mais exigentes.

Primeira linha de chocolates da marca Florestal!

Figurando como uma das maiores e mais tradicionais indústrias de doces
do Brasil, a empresa investe em sua primeira linha de chocolates sob a marca
FLORESTAL.
Composta

inicialmente

por

três

diferentes

produtos,

o

chocolate

HOLLANDER, formado por tabletes de 90g e chocolates trufados; o tablete
MILKINO, nas versões de 20g e de 90g, e as drágeas SPIKS.
Confira as principais características dos chocolates FLORESTAL e deliciese!
HOLLANDER
Com uma apresentação mais sofisticada, a linha de tabletes HOLLANDER
possui diferentes percentuais de cacau para cada versão, que variam entre
38% e 80% de cacau. Com sabores intensos, proporcionados pelo mais puro
chocolate, em variações que trazem adições que combinam harmoniosamente
com o chocolate, como raspas de laranja, avelã e nibs, ou mesmo, apenas o
chocolate em sua mais tradicional e saborosa forma.
As embalagens em display individual de 90g e coletiva com 10 unidades,
exploram o requinte do produto em um conjunto que marca sua presença nas

gôndolas, formando um mosaico de cores agradável aos olhos.
A cremosidade e sabor em porções individuais, pode ser facilmente
percebida nas versões de 25g do chocolate trufado HOLLANDER.
Um convite ao deleite sensorial, onde o chocolate se mistura a recheios
muito cremosos e entregam muita satisfação.
Versões distintas de recheios exploram sabores indulgentes e conhecidos
pelos consumidores como brigadeiro, café, morango e doce de leite.
As embalagens, de aspecto fosco e textura aveludada, valorizam o visual
do produto, que é disposto em displays com 18 unidades prontos para atrair os
consumidores.
MILKINO
Os chocolates da linha MILKINO são uma verdadeira tentação. Cada
mordida traz aquele gostinho de quero mais.
Seu formato amplia ainda mais a sensação de cremosidade ao paladar.
Um produto elaborado com ingredientes selecionados, sem a presença
de gordura vegetal hidrogenada.
Embalagens de cor branca ressaltam a composição da marca com o
formato do chocolate e com isto as diferenciam de outros produtos já
conhecidos.
O verdadeiro chocolate ao leite, em tabletes de 90g ou porções de 20g,
desenvolvidos nas versões ao leite, branco, ao leite com amendoim ou ao leite
com coco.
Pura cremosidade e sabor na medida certa.
Diferente em relação à maioria dos tabletes com peso semelhante, a
linha MILKINO 20g apresenta layout na posição vertical, o que oferece uma
percepção diferenciada para os pontos de vendas.
Dispostos em displays, os tabletes de 90g chegam ao mercado em
embalagens coletivas com 10 unidades e os tabletes de 20g são apresentados
em embalagens contendo 12 unidades.
Em versões de puro chocolate ou com adições crocantes, MILKINO vai

satisfazer aquela vontade de saborear um doce de alta qualidade.
SPIKS
Deliciosas drágeas de chocolate, com variações de recheios crocantes e
também macios, para conquistar os mais variados paladares.
Disposto em pacotes de 50g, com embalagens que realçam o formato e
apelo de cada versão, trazem um layout moderno e muito atraente.
A linha SPIK’S se apresenta em displays com 14 unidades nas versões ao
leite, branco, com amendoim e com passas, prontos para exposição nos pontos
de vendas, tanto em gôndolas, quanto sobre checkouts.

Eles ainda dispõem

de abertura na parte superior para exposição em gancheiras.
SPIK’S, repetir nunca foi tão gostoso!

A marca Boavistense concentra suas novidades para a APAS SHOW em
suas principais marcas como Pop Kiss, Banzé e Pop Tattoo!
POP KISS POWER, o beijo eletrizante!

POP KISS é uma das principais marcas da Boavistense, e já conta com
grande reconhecimento no mercado através dos pirulitos em formato de boca,
nos sabores de cereja, framboesa, melão, maracujá, melancia, tutti-frutti,
cola, algodão doce e agora, o mais recente energético, além dos pirulitos com
tatuagem como Selinho e Beija Mais.
Nada melhor que um bom beijo para repor as energias, e este é o
conceito do pirulito Pop Kiss Power sabor energético, um pirulito desenvolvido
na cor verde limão, com um palito da mesma cor, para fazer referência a

bebida energética tão apreciada nas baladas.
Assim como os demais pirulitos da linha, o pirulito Pop Kiss Power
individual tem 10g e será comercializado em embalagens de 500g.
A embalagem deste novo produto apresenta as cores preta e verde
fluorescente com ilustrações de sinais de “positivo”, remetendo a ideia de
energia. E tradicionalmente, mantém as famosas frases sobre “beijo” em sua
embalagem. Serão 30 novas frases para o novo integrante da família.
Pirulito Pop Kiss Power, mais uma novidade com sabor de energia da
Boavistense!
Além do pirulito, recentemente, a empresa deu mais um passo na
expansão da marca e apresentou ao mercado uma nova versão de drops.
O drops Pop Kiss, que recebe sticks com 6 balas, diferente do padrão
utilizado por outras marcas, que tem 10 unidades, já está disponível no
mercado nos sabores Tutti-frutti, Cola e Cereja, e agora soma a linha o sabor
de Energético.
A empresa aposta na maior conveniência oferecida pelo Drops Pop Kiss,
que também recebe uma configuração de display diferenciada, contendo 16
unidades, em sabores individuais.
Confira esta eletrizante novidade!

Pirulito Banzé Baby e as balas esticadinhas Banzé Maxx são as
novidades da marca do cachorrinho Banzé!

A marca Banzé está ganhando cada vez mais espaço nas gôndolas e na
preferência dos consumidores, e a Boavistense aproveita este momento para
apresentar os novos integrantes da marca que se uniram ao portfólio em 2019.
Já assinando as linhas de Balas Mastigáveis, Marshmallows e Pirulitos
Planos, agora a marca também recebe um pirulito de formato bola.
Com o conceito de pirulito pequeno, em sabores de frutas, orientado
principalmente para o público infantil, ele recebe o nome de BANZÉ BABY. A
palavra “BABY” atribuída à marca tem exatamente o objetivo de representar
um pirulito de pequena porção.
O produto estará disponível, inicialmente, em embalagens com 50

unidades de 250 g. Em cada pacote, o sortimento dos sabores morango,
laranja e limão, sempre bem aceitos pelas crianças.
O pacote traz ainda a ilustração do Cachorrinho Banzé, mas desta vez
acompanhado por adereços que estão ligados ao nome.
BANZÉ BABY, pequenas e deliciosas porções de alegria!
Outra novidade da marca Banzé é a bala BANZÉ MAXX, que chega ao
mercado na companhia da bala HAPPY MAXX, duas super novidades da
Boavistense que vão conquistar os consumidores!
As novas balas mastigáveis tem formato de tubinho de aproximadamente
10 cm com peso de 8,4g dispostos em displays de papel cartão com 50
unidades.
Com fechamento de dupla torção, as balas MAXX chegam ao mercado
sob o guarda-chuva de marcas já bem conceituadas e reconhecidas no
segmento, BANZÉ e HAPPY IOGURTE.
A bala tubinhos BANZÉ MAXX recebe os sabores de morango, menta e
abacaxi e explora em suas embalagens o mesmo layout colorido da tradicional
bala BANZÉ SORTIDA e o carismático personagem do cachorrinho.
A bala HAPPY MAXX, chega ao mercado nos sabores de iogurte pêssego,
iogurte morango e iogurte abacaxi, entregando ao consumidor toda sua
cremosidade, maciez e sabor em porções esticadinhas!
Confira esta novidade e entregue-se a esta nova experiência!

A linha de Pirulito Pop Tattoo
recebe destaque na APAS SHOW 2019.
Nesta edição da APAS SHOW, a Boavistense destaca
também a linha de pirulitos Pop Tattoo, que possuem as
tradicionais tatuagens de língua, atualmente composta por
16 diferentes itens: Pop Tattoo Pânico, Sea, Princess,
Dinossauros, Piratas, Insetos, Birds e os mais recentes Pop
Tattoo Unicórnios com duas versões de tamanho, o Pop
Tattoo Flamingos, além do pirulito Pop Tattoo com
licenciamento da Liga da Justiça e as 4 versões em displays
com máscaras.
O último tema que passou a fazer parte da família Pop Tattoo foram os
Flamingos, que já conquistaram consumidores de todas as idades.
O Pop Tattoo Flamingos apresenta 4 diferentes closes de Flamingos no

próprio pirulito os quais se transformam em tatuagens instantâneas de língua.
O pirulito, com peso individual de 8 g, foi elaborado no delicioso sabor
iogurte morango, com a massa na cor rosa clara e o desenho dos flamingos
formado pelo relevo na cor branca.
A ilustração da embalagem fica por conta de belos Flamingos sobre um
fundo predominante rosa, acompanhados de uma simpática menina brincando
com a tatuagem proporcionada pelo pirulito. Cada pacote contém 50 unidades,
assim como os demais produtos da linha Pop Tattoo, que são comercializados
em pacotes de 400g.
Pop Tattoo Flamingos é mais uma divertida e graciosa brincadeira que vai
conquistar os consumidores.

Contato:
Deise Werner
deise@florestal.com
Estande na APAS SHOW: Pavilhão Verde, 650, Rua K / 19.

