Leão Alimentos e Bebidas oferece degustação de néctares na GranExpoES 2014
A Leão Alimentos e Bebidas, responsável pela gestão de toda a linha nacional de sucos, néctares,
achocolatado, isotônicos, energético e chás do portfólio da Coca-Cola no Brasil, confirma participação
na GranExpoES 2014 - 38ª Exposição Estadual Agropecuária, marcada para os dias 14 a 17 de agosto,
no Carapina Centro de Eventos, no município de Serra, na grande Vitória. Os visitantes que passarem
pelo estande institucional da Leão, localizado próximo à entrada do evento, serão convidados a
degustar néctares presentes em seu portfólio repleto de marcas e sabores. Organizada segundo uma
visão moderna do negócio rural, focada no desenvolvimento sustentável de cadeiras produtivas, a
GranExpoES 2014 deverá atrair mais de 100 mil pessoas nos quatro dias do evento, além de 500
expositores, entre empresas, criadores e agricultores familiares. A feira deve gerar mais de R$ 40
milhões em negócios.
"A Leão Alimentos e Bebidas desenvolve importante papel na economia do Espírito Santo, mediante o
fomento da fruticultura capixaba. Por isso, somos um parceiro tradicional da GranExpoES, mais
importante acontecimento do agronegócio do Espírito Santo, que todos os anos demonstra a
vitalidade do negócio rural", afirma Sérgio Ferreira, Diretor de Recursos Humanos e Sustentabilidade
da Leão Alimentos e Bebidas.
O público da GranExpoES 2014 deve ser formado por produtores rurais, técnicos, extensionistas,
estudantes de ensino médio e superior, dirigentes de associações e cooperativas, empresários das
cadeias produtivas envolvidas, fornecedores de máquinas, equipamentos, insumos e serviços, gestores
municipais, estaduais e federais, além da população em geral.
Serviço
GranExpoES 2014 - 38ª Exposição Estadual Agropecuária
Data: 14 a 17 de agosto de 2014
Horário de visitação: quinta a sábado das 10h às 22h - domingo 10 às 19h
Local: Carapina Centro de Eventos (Parque de Exposições de Carapina - Serra/ES)
Mais informações: www.granexpoes.com.br
Sobre a Leão Alimentos e Bebidas - responsável pela gestão de toda a linha nacional de sucos,
néctares, achocolatado, isotônicos, energético e chás do portfólio da Coca-Cola no país. A Leão atua
nos segmentos de néctares, bebidas mistas, energético, isotônicos, achocolatado e chás secos, solúveis
e prontos para beber, respondendo pela fabricação de produtos das linhas 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.
Conta atualmente com quatro unidades fabris próprias, localizadas nas cidades de Linhares (ES),
Americana (SP), Fernandes Pinheiro (PR) e Fazenda Rio Grande (PR), a primeira fábrica do Brasil a
receber a certificação LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental), onde a empresa produz a linha
de chás solúveis e para infusão da marca Matte Leão.
Além das fábricas para a produção de bebidas, a empresa também responde pelas atividades da TROP
Frutas, processadora de frutas sediada em Linhares (ES), integrando toda a cadeia produtiva de sucos
por meio desta unidade.
Mais informações para a imprensa sobre a Leão Alimentos e Bebidas:
Alexandre Moreno (alexandre@bansen.com.br) e Marcelo Fontenele (marcelo@bansen.com.br)
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