TANG NUTRITM TRAZ PROMOÇÃO EM PARCERIA COM GRANDES MARCAS
Agosto de 2015 – Junto com Tramontina e Camil, Tang NutriTM cria promoção exclusiva para
reforçar seu papel como parceiro da refeição. Entre 25 de agosto e 3 de outubro, na compra de
15 unidades de Tang de qualquer sabor nas lojas participantes, o consumidor leva pra casa um
utensílio exclusivo Tramontina e também uma amostra de arroz ou feijão Camil. São 4 modelos
diferentes para colecionar e ajudar as famílias a preparar a refeição dos seus filhos.
Tang NutriTM é o mesmo Tang já conhecido pelos consumidores, agora com um mix de
vitaminas C, D e Zinco, que aliadas a uma alimentação balanceada, ajudam a oferecer
nutrientes para sua família. A linha começa a chegar aos pontos de venda de todo o país e
contará com um forte plano de comunicação.
A promoção é válida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Entre no site
www.tang.com.br/compreeganhe para conferir o regulamento e relação de mercados
participantes.
Sobre Mondelēz Brasil
Mondelēz International é líder mundial em chocolates, biscoitos, balas e bebidas em pó. A
companhia engloba as marcas de snacks da antiga Kraft Foods, após a cisão da operação norteamericana de alimentos em outubro de 2012. No Brasil, possui seis fábricas nos Estados de São
Paulo, Paraná e Pernambuco e emprega cerca de 13 mil pessoas. A empresa tem em seu
portfólio marcas valiosas, como Trident, Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de
Valsa, os biscoitos Oreo, Club Social e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as
sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream cheese Philadelphia. A Mondelēz
International tem uma receita anual de aproximadamente US$ 34 bilhões e opera em mais de
80 países. Visite www.mondelezinternational.com/br.
Sobre Tramontina
Presente na vida dos brasileiros há 104 anos, a Tramontina expandiu sua tradição para mais de
120 países com utensílios para cozinha, ferramentas para agricultura, jardinagem, construção
civil, manutenção industrial e automotiva, materiais elétricos e, até mesmo, móveis em
madeira e plástico. Atualmente, produz mais de 18 mil itens em dez fábricas no país – oito no
Rio Grande do Sul, uma em Belém (PA) e outra em Recife (PE), e conta com mais
de 7.000 funcionários. Visite: www.tramontina.com

