Pioneira no tradicional manejo de aves soltas a campo para a produção de
ovos Caipira no Brasil, Label Rouge participa da APAS Show 2019
Aves soltas ao verde do campo e respeito aos instintos naturais das aves são os grandes
diferenciais da Label Rouge – ovos caipira.

Empresa inovadora em ovos caipira, da cidade de Porto Feliz - interior de São Paulo, participa de
mais uma edição da Apas Show 2019. A Label Rouge é conhecida pelo seu empreendedorismo,
pois foi à França se aprimorar no que diz respeito a criação de aves caipira soltas a campo. Além
disso no ano de 2004 foi pioneira em produzir ovos caipira orgânicos em grande escala no Brasil.
Diante de tantas inovações, a empresa faz questão de preservar a sua tradição e essência do
interior, respeitando o habitat e instintos naturais das aves e oferecendo assim ovos caipira da
mais alta qualidade para o mercado. Na Label Rouge as aves ficam soltas ao campo, tomam banho
de sol, sobem em árvores, descansam a sombra e ciscam no pasto verde. O stand da empresa
permitirá aos participantes da Apas sentir um pouquinho da energia do interior e desfrutar de
uma boa conversa sobre a origem dos saborosos ovos caipira.
Com uma produção de ovos 100% caipira e orgânicos, o compromisso da empresa está focado na
qualidade dos produtos para atender todas as necessidades dos clientes e consumidores. Todo
esse comprometimento gerou frutos muito importante a Label Rouge, como parcerias com
marcas de credibilidade e até reconhecimento internacional, entre elas: MasterChef, TV
Cultura/Cocoricó, Ana Maria Braga e Chefs em Ação.
Os visitantes da Apas Show 2019 terão acesso a toda esta história construída a base de muita
determinação e amor. O evento acontecerá entre os dias 06 e 09 de maio, no Expo Center Norte,
em São Paulo (SP). A Label Rouge contará com corpo técnico especialmente preparado para
esclarecer todas as dúvidas do seleto público do evento. “O que para muitos é novidade, para nós
é tradição. Nascemos com o ideal de produzir ovos caipira e de qualidade para a mesa das famílias
brasileiras”, afirma o diretor da Label Rouge, Guilherme Armanhe.
Visite!
Serviço:
APAS Show 2019
Data: De 06 a 09 de maio de 2019
Horário: das 14h às 22h (de 06 a 08 de maio)
Das 13h às 19h (no dia 09 de maio)
Local: Expo Center Norte
Label Rouge – Pavilhão Azul
Stand 101D
Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000
Sites: www.apasshow.com.br
www.labelrouge.com.br
Mais informações: (15) 3262-3308
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