Itambé celebra 70 anos na Apas Show 2019 apresentando
novidades em seu portfólio
Iogurtes integrais naturais da linha Natural Milk, Iogurte Pedaços de Frutas 500g,
Requeijão Tradicional 420g e Leite em Pó +Nutri serão os protagonistas do estande
da empresa
A Itambé, uma das maiores empresas nacionais do setor lácteo, inicia as celebrações
de seus 70 anos com a apresentação de novidades em seu portfólio durante a Apas
Show 2019. A companhia lançará na feira os iogurtes integrais naturais da linha
Natural Milk, o Iogurte Pedaços de Frutas 500g, o Requeijão Tradicional 420g e o Leite
em Pó +Nutri.
O estande da Itambé na Apas Show 2019 terá 118m² e priorizará o fácil acesso e a
movimentação dos participantes da feira. Ele traz destaque para os lançamentos por
meio de um super painel de LED com tecnologia de realidade virtual para que os
visitantes possam interagir e conhecer todos os diferenciais dos produtos Itambé.
“Na Apas encontramos oportunidades de negócios e de aproximação com o nosso
público final, por isso esse é um evento estratégico para a Itambé. Da feira, saímos
com novas oportunidades de parceria e até com ideias de produtos que podem ser
apresentados em uma futura edição da feira”, conta Beatriz Cardoso, gerente de
marketing da Itambé.
Serviço:
Apas Show 2019
Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 – São Paulo/ SP
Estande Itambé: Pavilhão Azul, Estande 222, rua C/7
Conheça os produtos Itambé que estarão na Apas Show 2019:
Produzidos somente com ingredientes naturais, os novos produtos da linha Natural
Milk vêm em embalagens de 170g e 500g

Iogurte natural integral Natural Milk 170g
Valor energético: 125kcal/ 170g
Proteínas: 7,7g
Cálcio: 240mg

Iogurte natural integral Natural Milk 500g
Valor energético: 148kcal/ 200g
Proteínas: 9,0g
Cálcio: 282mg

O Iogurte Pedaços vem nos sabores coco e morango e contém, além da polpa, pedaços
maiores da própria fruta, oferecendo uma experiência sensorial diferente ao
consumidor. Rico em fibras, antioxidantes e cálcio, o produto chega às gôndolas como
opção nutritiva e saborosa, no tamanho ideal para dividir com toda a família.

Iogurte Pedaços 500g - Coco
Valor energético: 234kcal/ 200g
Proteínas: 4,5g
Cálcio: 172mg

Iogurte Pedaços 500g - Morango
Valor energético: 200kcal/ 200g
Proteínas: 4,6g
Cálcio: 190mg

O requeijão tradicional da Itambé acaba de ganhar uma versão tamanho família. Com
a mesma fórmula, sabor e qualidade já conhecidos pelo público, o produto chega às
gôndolas em embalagem plástica de 420g, que permite fechamento e
armazenamento mais prático para o consumidor.

Requeijão Cremoso Tradicional 420g
Valor energético: 82kcal/ 30g
Proteínas: 2,9g

O Leite em Pó Mais Nutri entra no portfólio da companhia para deixar a linha do carro
chefe da empresa ainda mais nutritiva. O item oferece um mix de vitaminas e minerais
mais completo (A, C, D, E, ferro, zinco e cálcio) e o selo +Nutri foi criado para destacar
essa vantagem.

Leite em Pó Integral +Nutri 400g
Valor energético: 129cal/ 26g
Vitamina A: 180mcgRE
Vitamina C: 14mg
Vitamina D: 1,5cg
Vitamina E: 3,0mg
Zinco: 2,1mg
Ferro: 4,2mg
Cálcio: 300mg

Sobre Itambé
A Itambé Alimentos S/A é uma empresa mineira presente há 70 anos no mercado.
Diariamente, a marca transforma 3 milhões de litros de leite em um portfólio
completo de derivados lácteos – são mais de 160 produtos entre leites, iogurtes,
requeijões e doce de leite, produzidos dentro dos mais altos padrões de qualidade e
inovação. Considerada uma das três maiores empresas de laticínios do país, conta com
mais de sete mil fornecedores e 3,8 mil funcionários diretos. A companhia possui cinco
unidades industriais, sendo quatro em Minas Gerais (MG) – Pará de Minas, Sete
Lagoas, Guanhães e Uberlândia – e uma em Goiânia (GO). O relatório Brand Foot Print
de 2017, produzido pela empresa de pesquisa de mercado Kantar WorldPanel, indica
que a Itambé é a 4ª marca de consumo do varejo mais escolhida pelos brasileiros no
ramo de laticínios, além de ser a marca de leite, iogurte, doce industrializado e
requeijão mais lembrada pelos mineiros, segundo o Top Of Mind MG 2018 e 1º lugar
no Top Of Mind Brasília na categoria leite. Em 2017, a empresa figurou no ranking
Valor Econômico das 150 empresas mais inovadoras do Brasil.
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