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Expo Bebidas & Serviços será realizada 
nesta semana em São Paulo (SP)

A Expo Bebidas & Serviços é um evento 
realizado pela Adibe  (Associação dos 
Distribuidores de Bebidas do Estado de 
São Paulo). A feira, que será realizada 
entre os dias 06 e 08 de outubro de 2011, 
no pavilhão azul do Expo Center Norte, 
em São Paulo (SP), é direcionada aos 
empresários e profissionais ligados ao 
setor, como proprietários de distribuidoras 
e indústrias de bebidas, gerentes, 
vendedores, prestadores de serviços e 
apreciadores de bebidas em geral.

A 17ª edição da Expo Bebidas & 
Serviços conta com a parceria e 
confiança das principais indústrias de 
bebidas do País, além de empresas com 
atividades que se enquadram no perfil 
das necessidades do setor (veículos, 
seguros, informática, alimentos, produtos 
de limpeza, entre outros).

A Feira já é consagrada no setor por 
apresentar as novidades do mercado e 
gerar novos negócios. Segundo o diretor 
executivo da Adibe, Mário Ferreira, a Expo 

Bebidas & Serviços é um evento que trará 
excelentes oportunidades para ampliar 
a visibilidade do expositor no segmento, 
movimentar o mercado, mostrar 
tendências e principais novidades, além 
de consolidar a força dos distribuidores.

“Em 2010, tivemos a participação de 
seis mil visitantes e, para essa edição, 
a expectativa é de que esse número 
ultrapasse oito mil”, prevê o executivo.

Este ano, a feira apresenta uma 
grande novidade: a Adibe contratou a 
Mastran Business Fairs, promotora e 
organizadora do evento, que tem à frente 
um dos profissionais mais renomados 
e experientes do mercado quando o 
assunto é feira de negócios, Marco 
Antonio Mastrandonakis.

Especificamente, no segmento de 
alimentação, o presidente da Mastran se 
destacou como gestor de importantes 
marcas, como a Fispal Tecnologia, Fispal 
Food Service, Fispal Nordeste, Fispal 
Bahia, MercoAgro, TecnoCarne, entre 

outras. Sua missão é a de transformar 
a Expo Bebidas & Serviços em uma 
referência de encontro de negócios para 
empresários e profissionais ligados ao 
setor.

Mais informações, como programação, 
credenciamento e expositores, entre 
outras novidades, podem ser obtidas no 
site www.expobebidas.com.br.

A nossa família cresceu!
Meses após o seu lançamento, o boletim TUBAÍNAS E AFINS EXPRESS cresce e se transforma em BEBIDAS 

E AFINS EXPRESS. Com o sucesso do projeto, decidimos expandir a cobertura para as demais áreas da 
indústria de bebidas, e aí não seria justo manter o título da publicação dessa forma. Além disso, durante esta 
semana, na Expo Bebidas & Serviços 2011, será lançada a edição de outubro da revista BEBIDAS E AFINS, 
dando continuidade ao trabalho realizado nas duas primeiras edições da revista TUBAÍNAS E AFINS. Também 
será lançado o www.bebidaseafins.com.br. Mas o Tubaínas e Afins continuará funcionando normalmente.
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Coca-Cola Brasil lançou 
Limão & Nada

Limão&Nada chega ao mercado 
em garrafas PET de 300 ml e 1 litro, 
embalagens inovadoras para essa 
categoria.Naturalidade, refrescância e 
praticidade são os principais atributos do 
lançamento. Nova bebida é ideal para 
acompanhar refeições do dia a dia.

 Limão e nada de 
conservantes. Essa é 
a proposta de Limão& 
Nada, nova bebida da 
Coca-Cola Brasil que 
chegou ao mercado em 
setembro de 2011.

Limão&Nada é o 
refresco mais simples de 
todos, feito com suco da 
fruta, gominhos e nada de 
conservantes. Ideal para 
acompanhar as refeições 
e torná-las ainda mais 
saborosas, Limão&Nada 
faz parte da família Del 
Valle e tem a naturalidade, 
a refrescância e a 
praticidade como suas 

principais características. 
“Del Valle Limão & Nada é uma 

alternativa para os sucos frescos, pois 
oferece maior conveniência sem abrir 
mão da naturalidade e qualidade. 
Escolhemos uma das frutas consideradas 
mais refrescantes, o que faz com que 
Limão&Nada se adeque à ocasião das 
refeições”, explica John Pinto, diretor de 
Marketing de Novas Bebidas da Coca-
Cola Brasil.

 A bebida chega ao mercado em 
garrafas PET proprietárias de 300 ml e 1 
litro, inovadoras para essa categoria. As 
embalagens são envoltas por um rótulo 
sleeve, com ilustrações bem humoradas 
do artista francês Serge Bloch. 
Limão&Nada foi lançado inicialmente na 
Espanha em 2007 e em seguida chegou 
à Europa e à Ásia. Para o lançamento 
nacional, o produto teve a fórmula e 
o sabor adaptados no Laboratório de 
Pesquisa e Desenvolvimento da Coca-
Cola Brasil, no Rio de Janeiro, para 
melhor atender às peculiaridades do 
consumidor brasileiro.

De gole em gole...
» A Baggio Café, empresa centenária 
no cultivo dos grãos, participará do 
Mega Evento de Nutrição 2011, que 
será realizado entre os dias 06 e 08 de 
outubro no Centro de Convenções Frei 
Caneca, em São Paulo. Há onze anos, 
o evento conta com o apoio e parceria 
das principais entidades nacionais e 
internacionais do setor de alimentação e 
nutrição. A Baggio Café irá servir, durante 
o coffee break, os saborosos cafés 
gourmet da marca, reforçando que, ao 
contrário do que muitos pensam, a bebida 
quando consumida moderadamente faz 
bem à saúde e ainda previne uma série 
de doenças físicas e mentais.

» O Mr. Beer, rede de revenda de 
cervejas especiais, inaugurou no dia 
29 de setembro a primeira unidade em 
São José do Rio Preto, no Plaza Avenida 
Shopping. “O interior de São Paulo é um 
dos focos da rede. A região tem poder 
aquisitivo e crescimento do PIB acima da 
média, além do grau de conhecimento 
da população ter grande sinergia com os 
produtos comercializados pelo Mr. Beer”, 

afirma Rodolfo Alves, sócio do Mr. Beer. A 
unidade será a terceira operação da rede 
no interior paulista, onde o faturamento é 
acima da média.

» As inscrições para a 2ª edição do 
Congresso Brasileiro de Bebidas 
(Confrebras) estão abertas. O evento será 
realizado pela Associação de Fabricantes 
de Refrigerantes do Brasil (Afrebras), 
de 8 a 10 de novembro, no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, em 
Brasília (DF). Além da visitação à Feira dos 
Fornecedores da Indústria de Bebidas, 
que reúne inovação e tecnologia em 
insumos, aromas, máquinas e serviços 
para o fabricante de bebidas, o evento 
também terá espaço para discussões 
setoriais e votação dos participantes com 
relação a assuntos de importância para o 
desenvolvimento do setor. Neste ano, são 
aguardados mais de 7 mil visitantes no 
evento. As palestras e discussões terão 
várias temáticas como a sustentabilidade 
empresarial, tributação, concorrência e 
desafios futuros. Saiba mais no site www.
confrebras.org.br.

A Heineken anuncia seu novo logotipo, 
que acompanha as transformações 
significativas ocorridas na empresa na 
última década.

Buscando refletir conceitos como 
dinamismo, criatividade e confiança 
que movem as operações e seus 
colaboradores, o projeto desenvolvido 
pela agência holandesa de branding e 
design VBAT para a Heineken, traz uma 
identidade visual reprojetada, onde o 
nome da companhia é apresentado em 
letras maiúsculas complementadas por 
uma estrela estilizada vermelha, acima da 
letra “H”, em alusão ao espírito e energia 
da empresa que hoje conta com milhares 
de funcionários em todo o mundo. 

A primeira e a última letra do nome 
da empresa trazem leves curvas que  
acrescentam personalidade à nova 
identidade visual, já as cores principais 
permanecem as tradicionais vermelha, 
verde e prata. Uma fonte foi especialmente 
desenvolvida e registrada para criar 
a base de toda a comunicação, que é 
compatível com 60 idiomas  e marcada 
pelo modernismo.

O logotipo será utilizado em todas 
as publicações corporativas, materiais 
impressos e no site corporativo (www.
theheinekencompany.com) a partir de 
outubro de 2011. A identidade visual e 
o design da marca icônica da cerveja 
Heineken se mantêm inalterados, e, desta 
forma, ficará mais fácil para o consumidor 
distinguir o nome da empresa e a marca 
da cerveja.

“A Heineken evoluiu significativamente 
nos últimos dez anos. Hoje, nossa empresa 
tem a identidade mais globalizada 
dentre os fabricantes de cerveja, temos 
um portfólio de mais de 250 marcas 
de cerveja e cidra. A nova identidade 
diferencia a empresa da marca Heineken, 
refletindo melhor quem somos hoje e a 
companhia que pretendemos ser amanhã”, 
finaliza Jean-François van Boxmeer, 
Presidente do Conselho Executivo e CEO 
da Heineken.

Nova 
identidade da 
Heineken








