Nonô Lellis estreia quadro na Rádio Tang direto de Londres
Todas sextas de janeiro a cantora contará novidades da sua viagem à terra da rainha
São Paulo, janeiro de 2016 – A cantora Nonô Lellis está passando o mês de janeiro em
Londres, na Inglaterra, e os ouvintes da Rádio Tang, rádio online voltada para o público juvenil,
podem embarcar junto com o “#NaBagagemdaNonô”, quadro para os fãs acompanharem a
jornada da cantora. O programa irá ao ar sempre às sextas-feiras, às 13h, 16h e 18h, com a
artista teen contando tudo sobre a sua viagem: os lugares que conhecerá e suas impressões sobre
o cenário musical da região, inclusive com sua visita ao Abbey Road, estúdio mais famoso do
mundo por ter sido utilizado pelos The Beatles para a gravação da canção All You Need Is
Love. Os melhores momentos dessa viagem também poderão ser acompanhados por fotos e
vídeos publicados no Twitter da Rádio Tang, @radiotang.
Sobre Tang - Líder absoluto no mercado de bebida em pó, Tang é hoje a referência na categoria
chegando a mais de 44% de participação no mercado brasileiro (Fonte: Nielsen AS’15). É a marca
protagonista no crescimento anual do setor, que em 2014 chegou a 6%, sendo que Tang representou 79%
desse montante (Fonte: Nielsen). É hoje também a 4ª marca mais presente nos lares brasileiros, entre
todos os produtos de bens de consumo (Fonte: Kantar Brand Footprint 2015).
Sobre a Mondelēz International - Mondelēz International é uma das maiores empresas de snacks no
mundo, com receita anual de aproximadamente U$S 34 bilhões em 2014. Por criar deliciosos momentos
de alegria em mais de 165 países, a Mondelēz International é líder mundial em chocolates, biscoitos,
balas e bebidas em pó. No Brasil, possui 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 Club Social, Oreo e Trakinas, os
refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream cheese
Philadelphia. Visite www.mondelezinternational.com/br
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