Gustavo Kuerten na APAS Show
Em vista à APAS Show 2019, maior evento de supermercados do mundo e maior feira de
alimentos e bebidas da América Latina, Gustavo Kuerten (Guga) participou de uma ação no
estande da Aurora Alimentos, patrocinadora do atleta. Guga interagiu com o público e
comentou sobre a importância da alimentação correta na vida de um tenista de alta
performance, seja ele amador ou profissional: “Ter uma boa alimentação faz parte do
treinamento. Desde criança, quando estamos envolvidos no esporte, sabemos que temos
que nos alimentar bem, para obter melhores resultados e bom rendimento”. O tricampeão
de Roland-Garros também comentou sobre a nova maneira de pensar dos consumidores,
que priorizam alguns fatores na hora de se alimentar: “As pessoas estão cada vez mais
dedicadas a cuidarem de seus corpos. Desde o atleta, até as pessoas comuns, todos estão
em busca produtos que deem confiança, que passem credibilidade”.

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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