BANSEN ASSUME ASSESSORIA DE IMPRENSA DA LEÃO ALIMENTOS E
BEBIDAS
Com 32 anos de atuação em comunicação corporativa, a BANSEN & Associados
assume as atividades de Assessoria de Imprensa da Leão Alimentos e Bebidas –
empresa formada pela Coca-Cola Brasil e seus fabricantes regionais. Responsável pela
gestão da linha nacional de bebidas sem gás, chás e energéticos do portfólio da CocaCola no país, a Leão Alimentos e Bebidas atua nos segmentos de néctares, sucos,
bebidas mistas, energéticos, isotônicos, achocolatado, chás secos, solúveis e prontos
para beber. Dentro deste cenário, a nova parceira da BANSEN responde pela
produção das bebidas sob as marcas Del Valle Mais, Del Valle Kapo, Del Valle Frut, Del
Valle para o Mc Donald’s, Laranja Caseira, Burn, Powerade, I9, Matte Leão, Chá Leão,
Leão Ice Tea, Chimarrão Pampas e Guaraná Power.
Apoiada por um modelo de negócio sustentável, que valoriza as pessoas e o meio
ambiente, a Leão Alimentos e Bebidas conta atualmente com mais de 2,7 mil
funcionários e tem como missão ser reconhecida como centro de excelência na
cadeia de suprimentos de bebidas não gaseificadas. A empresa possui seis unidades
fabris próprias, localizadas nas cidades de Linhares (ES), Americana (SP), Rio de
Janeiro (RJ) e Fazenda Rio Grande e Fernandes Pinheiro (PR). Além das fábricas para a
produção das bebidas, a Leão Alimentos e Bebidas conta ainda com a TROP Frutas,
processadora de frutas, também sediada em Linhares, integrando toda a cadeia
produtiva de sucos por meio desta unidade que possui capacidade para processar até
72 mil toneladas de frutas – o equivalente à produção média de 36 mil toneladas de
polpa – por ano.
À frente do atendimento estão os jornalistas Alexandre Moreno
(alexandre@bansen.com.br) e Marcelo Fontenele (marcelo@bansen.com.br), que
respondem diretamente para Fabiana Tam, Supervisora de Comunicação Externa e
Mauro Ribeiro, Diretor Jurídico e de Relações Institucionais da Leão Alimentos e
Bebidas.
Mais informações sobre a Leão Alimentos e Bebidas:
Alexandre Moreno (alexandre@bansen.com.br) e Marcelo Fontenele (marcelo@bansen.com.br)
BANSEN & Associados Comunicação
Tel: (11) 5539-2344
www.bansen.com.br
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