McDonald’s lança McFlurry Diamante Negro Laka
A sobremesa estará disponível a partir do dia 21 de fevereiro
“Ser ou não ser? Eis a Questão!” No McDonald’s, os fãs de
chocolate não precisam ter dúvidas! Mais uma novidade de verão
invadirá os restaurantes de todo o País: a partir do dia 21 de
fevereiro os quase 2 milhões de clientes que visitam a rede todos os
dias poderão saborear a deliciosa combinação do mix de baunilha com
deliciosos pedaços do tablete Diamante Negro Laka. “Temos ótimas
expectativas para esse lançamento, pois vamos nos unir a um dos
produtos mais clássicos da Lacta, uma marca querida pelos clientes”,
comenta Paulo Camargo, presidente do McDonald’s Brasil.
“A união de duas marcas tão fortes como Diamante Negro e Laka fez
do produto um campeão de vendas. Agora, a parceria estratégica com
o McDonald’s proporciona uma nova experiência aos consumidores,
com uma combinação de marcas que só a Lacta poderia oferecer”,
afirma Mariana Iki, gerente de Marketing de Lacta.
Preço:
A partir de R$ 7,50
Você sabia?
O Diamante Negro teve origem em 1939. O nome faz alusão a
Leônidas da Silva, apelidado de “Diamante Negro”, que foi
considerado o melhor jogador da copa de 1938.
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 100 e do Índice de Sustentabilidade
Dow Jones. Visite www.mondelezinternational.com/br

