Lacta Specials chega ao mercado trazendo a combinação de uma barra
gigante de chocolate ao leite com creme de baunilha e biscoito
Novidade já está disponível nos principais pontos de venda do país nos sabores Oreo e
Chocobiscuit

Janeiro de 2018. A Lacta, pioneira há mais de 100 anos no segmento, apresenta Lacta
Specials, uma combinação irresistível de chocolate ao leite com creme de baunilha e
uma camada de biscoito. O novo produto da marca se destaca pela textura única e está
disponível em duas versões: Oreo (325g) e Chocobiscuit (300g), com tamanho
aproximado de 30cm.
De acordo com a gerente da marca, Mariana Iki, Lacta Specials preenche o espaço de
chocolates mais indulgentes no portfólio de Lacta, possibilitando que o público
compartilhe o chocolate com seus amigos e familiares, ou ainda, presenteie alguém.
“Sempre priorizamos os desejos e necessidades dos nossos consumidores, por meio de
produtos de alta qualidade, sabores únicos e inovadores. Com Lacta Specials
conseguimos unir o delicioso chocolate ao leite com o creme de baunilha e generosas
camadas de biscoitos. Um produto que já é aprovado em outros mercados do mundo e
que traz uma experiência única”, complementa Mariana.

Lacta Specials já está disponível nos principais pontos de venda do país e o preço
sugerido é R$22,90.
Sobre a Mondelēz International no Brasil – A Mondelēz International, Inc. (NASDAQ:
MDLZ), está construindo a melhor empresa de snacks do mundo, com uma receita anual
de aproximadamente US$ 26 bilhões em 2016. Criando mais momentos de alegria em
cerca de 165 países, a Mondelēz International é líder mundial em chocolates, biscoitos,
gomas, balas e bebidas em pó. No Brasil, possui fábricas nos Estados de São Paulo,
Paraná e Pernambuco e emprega mais de 10 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. A
Mondelēz International se orgulha de ser membro da Standard and Poor’s 500, Nasdaq
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