Lacta anuncia doação de mais de meio milhão de ovos de Páscoa
Iniciativa abrange diversas entidades e instituições que atendem comunidades em
vulnerabilidade social
São Paulo, 27 de março de 2020 – A Lacta, pioneira na produção de ovos de chocolates

no Brasil, doará mais de meio milhão de Ovos de Páscoa para diversas entidades e instituições
que atendem pessoas em vulnerabilidade social. A iniciativa amplia uma tradição da marca e
tem como objetivo levar um pouco da magia da Páscoa para diversas pessoas espalhadas pelo
Brasil. Em um momento sensível que a população brasileira vive, a marca busca trazer um pouco
mais de alegria e doçura para enfrentar essa jornada. Anualmente, a marca já doa 10 mil ovos
na chamada Páscoa Solidária, mas, pelo contexto atual, ampliou o número de Ovos e doará 50
vezes mais.
"Acreditamos que a Páscoa deve ser comemorada, mesmo neste momento inédito de isolamento
social. A data adoça a tensão do cotidiano e nos permite experimentar momentos mais leves,
mesmo estando longe. Seja presenteando quem amamos ou nos deliciando com chocolate",
comenta Leonardo Tonini, Diretor de Novos Negócios da Mondelēz Brasil.
Ainda com objetivo de estimular a troca de Ovos entre as pessoas, a marca revisitou o seu
posicionamento de marca, que agora passa a ser “Lacta. Cada pedacinho aproxima. Mesmo
estando cada um na sua toca”. A ação, com intuito de promover a magia da Páscoa, incentiva as
pessoas que querem celebrar a Páscoa, seja recebendo o chocolate em casa ou mandando um
Ovo de presente para alguém importante que está distante. A marca acredita na união e que
cada pedacinho de chocolate aproxima, mesmo estando cada um na sua toca. Os produtos Lacta
podem ser encontrados nas principais redes varejistas, app de pedido em todo o Brasil e pelo
site www.lactaemcasa.com.br
Sobre a Mondelēz International no Brasil
A Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) “empower people to snack right”, ou seja,
empodera os consumidores a escolher snacks do jeito certo, em aproximadamente 150 países
ao redor do mundo. Com receita líquida de cerca de US$ 26 bilhões em 2018, a empresa está
liderando o futuro de snacks com marcas globais e locais icônicas, como Oreo, belVita, Cadbury
Dairy Milk, Milka e Toblerone; Sour Patch Kids. No Brasil, a empresa tem em seu portfólio marcas
amadas, 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, da Nasdaq 100 e do Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Visite
www.mondelezinternational.com/br e siga nosso perfil no Twitter.
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