Músico Pedro Leonardo prestigia estande da Kelldrin ao lado de super-heróis
O músico, ator e apresentador Pedro Leonardo marcou presença no estande do Grupo
Kelldrin, nesta quarta-feira (08), em visita à APAS Show 2019, maior evento de
supermercados do mundo e maior feira de alimentos e bebidas da América Latina. “Eu
tinha que marcar presença aqui. Tudo que tem de bom nessa América Latina está aqui na
APAS! Eu estou aqui todo ano.”, afirmou.
Com o slogan “Protegendo a sua família”, a KELLDRIN é uma marca que produz, entre
outras utilidades, dedetizadores, produtos para agro e pets e produtos de limpeza. Pedro
aproveitou o prestígio do público para falar da qualidade dos produtos e da importância de
saber ao que recorrer no extermínio de pragas urbanas, como baratas e ratos.
O artista é garoto-propaganda da marca há cinco anos e participou de ação promocional ao
lado dos super-heróis Capitão América, Feiticeira Escarlate, Thanus e Aquaman. “Estou
muito feliz trabalhando com a Kelldrin e divulgando os produtos, todos com elevada
qualidade e produzidos com carinho”, contou.

Sobre a APAS Show 2019
Em 2019, a APAS Show ocorre 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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