Páscoa Lacta 2019 vem recheada de delicias para todos os gostos
A marca inova e traz para o público diversas novidades e ações especiais
A Lacta, pioneira na produção de ovos de chocolates no Brasil, traz em 2019 novidades
para tornar a Páscoa ainda mais especial. A marca chega com opções para todos os
gostos, ideais para presentear, compartilhar ou se deliciar sozinho, além de novidades
deliciosas e ativações que envolverão o grande público. Este ano serão mais de 20
opções de ovos, além da linha regular da marca que conta com grandes clássicos como
Bis e as tradicionais barras de chocolate.
Entre os lançamentos, o destaque é para o Bis Black, sucesso de vendas, que ganha a
versão ovo com muito mais sabor, intensidade e crocância. Já na linha licenciada, a Lacta
traz opções inéditas, com heróis sucesso de bilheteria nos cinemas que agora estão nos
ovos da marca. As opções são: Mulher Maravilha, que vem com uma tiara igual à da
heroína, Os Vingadores, com miniaturas do vilão Thanos ou dos já conhecidos superheróis Hulk, Homem de Ferro e Capitão América. A linha regular também vem com
novidades: a caixa de variedades passa a ter uma nova versão que vem com um
brinquedo dos Minions.
Além dos ovos tradicionais como Lacta ao leite, Laka, Sonho de Valsa e Diamante Negro,
o público também vai poder conhecer as versões de 355g, das marcas icônicas, de Lacta
Oreo e Ouro Branco. A linha licenciada segue com o reforço da boneca Barbie e dos
super carrinhos de HotWheels. Os produtos da linha regular não ficam de fora da Páscoa
Lacta, as barras para lá de especiais Lacta Specials Oreo e Chocobiscuit, o sabor
inconfundível em embalagem e formatos icônicos do Toblerone, são ótimas opções de
presente para a data.
Para trazer ainda mais alegria nesta data tão especial, a Lacta preparou uma promoção,
na qual todo mundo sai ganhando! De 07 de março a 21 de abril, nas compras de um
ovo de Páscoa ou R$20 em produtos Lacta participantes os consumidores poderão
escolher um presente: um mês de séries e filmes online, um ingresso de cinema ou uma
sessão de beleza e bem estar. Para participar é só cadastrar o cupom fiscal no site
www.pascoalacta.com.br
OVOS PARA COMPARTILHAR, PRESENTEAR E SE PRESENTEAR
Entre as novidades, os destaques deste ano são marcas icônicas sucesso de linha
regular, que não poderiam ficar de fora.
Ovo Bis Black (240g) – O sucesso do lançamento em 2018 terá um ovo exclusivo esse
ano. Ovo de chocolate dark com pedaços do delicioso chocolate Bis.
Ovo Lacta Oreo (356g) – Se chocolate ao leite Lacta e Oreo já são deliciosos, imagina
juntinhos em um ovo.
Ovo Ouro Branco (355g) – O sucesso é tanto que não poderíamos deixa-lo de fora. Ele
continua com tripla camada de sabor.

Outra novidade é a linha licenciada renovada com divertidos brinquedos e muito mais
diversão:
Ovo de Páscoa Barbie (157g) – A boneca mais famosa do mundo chega com um ovo de
chocolate ao leite acompanhado de uma linha com três bolsinhas fashion e incríveis.
Ovo Lacta Hotwheels (157g) - Para a galerinha acelerada, nada melhor do que ganhar o
mais gostoso do chocolate ao leite com o Dino Car, um carrinho que vira dinossauro.
Ovo de Páscoa Mulher Maravilha (157g) – Ovo das personagens dos filmes Mulher
Maravilha com uma tiara da personagem.
Ovo Lacta Vingadores Heróis (157g) – Para quem adora os heróis de Vingadores, a
melhor opção é o chocolate ao leite que vem com uma das miniaturas dos personagens:
Hulk, Homem de Ferro ou Capitão América.
Ovo Lacta Vingadores Vilões (157g) – O grande vilão não poderia ficar de fora.
Acompanhado de um delicioso chocolate ao leite, o ovo vem com uma miniatura do
personagem Thanos.

Como presentes para todos os gostos, a Lacta se concentra na alegria que a celebração
da data traz com os ovos mais tradicionais em variados tamanhos:
Ovo Lacta Favoritos (614g) – Ovo de chocolate ao leite recheado de bombons mais queridos da
marca.
Ovo Laka e Diamante Negro (575g) – O ovo que une dois clássicos Lacta. Metade de Diamante
Negro e a outra com Laka.
Ovo Lacta ao Leite (170g) - Este é o clássico! O chocolate com o equilíbrio entre o açúcar, cacau
e o leite.

Ovo Sonho de Valsa (270g e 330g) – O campeão de vendas possui dupla camada, com chocolate
ao leite Lacta e o tradicional recheio do bombom de amendoim com castanhas de caju.
Ovo Diamante Negro (202g e 300g) – É um dos mais pedidos nessa época. Chocolate ao leite
que vem com crocantes cristais de açúcar para saborear.
Ovo Bis Oreo (240g) – O sucesso do lançamento em 2017 continua nas prateleiras esse ano. O
chocolate Laka com pedaços de wafer, recheio de creme e cobertura sabor chocolate branco.
Ovo Bis Chocolate ao leite (318g) – Ovo ao leite com pedaços do delicioso chocolate Bis.
Ovo Bis Chocolate ao leite e Bis Chocolate branco (318g) – O ovo que une os dois clássicos de
Bis.
Ovo Shot (223g)- O saboroso chocolate ao leite Lacta com pedaços de amendoim.
Ovo Laka Chocolate Branco (170g) – A versão em chocolate branco do clássico da marca.

Outros produtos também estarão presentes para que todos possam curtir ainda mais
a Páscoa:
Caça aos Ovos (104g) – Pacote com mini ovos ao leite feitos especialmente para alegrar
a tradicional caça aos ovos.
Lacta Specials Oreo (325g) e Chocobiscuit (300g) – Barras para lá de especiais ideais para
presentear. A surpreendente combinação de uma enorme barra sabor chocolate ao leite
com recheio cremoso e uma camada de Oreo outro sabor chocolate ao leite com recheio
cremoso e biscoito.
Toblerone (100g e 360g) – O sabor inconfundível em embalagem e formatos icônicos.
Lacta Favoritos Minions (178g) – Se você é fã dos chocolates Lacta vai amar a novidade
de Lacta Favoritos, quem vem com 11 chocolates e uma miniatura de Minion
equilibrista.

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 em 2017 de aproximadamente US$ 26 bilhões. Criando mais
momentos de alegria em cerca de 160 países, a Mondelēz International é líder mundial em
biscoitos, chocolates, gomas, balas e bebidas em pó. No Brasil, 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
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