granini rellança la gamma en envasos Tetra
Brik amb un format revolucionari i entra al
segment de base de llet
®

granini Fruti i Fruti Leche contenen Vitamina C d’origen natural i Vitamina D,
respectivament, amb la finalitat d’aportar vitalitat als nens
Abril 2016 – granini Fruti es presenta amb un envàs divertit,
pràctic i únic a Espanya, l'envàs Tetra Brik® Aseptic Edge 200ml,
diferencial i innovador al lineal de sucs, nèctars i begudes a
base de fruita. granini Fruti ofereix el millor de la fruita
aportant la vitalitat natural que totes les mares desitgen per
als seus fills. I és que el nou Fruti conté Vitamina C d'origen
natural.
Amb granini Fruti, els nens gaudiran jugant gràcies a un format
original alhora que prendran una beguda rica en Vitamina C d'origen natural, l’acerola, una fruita
amb contingut alt de vitamina C. Això el converteix en l'aliat perfecte per al dia a dia dels nens.
És per això que granini Fruti està disponible en els sabors favorits dels més petits: taronja, préssec,
pinya i Tu Merienda. El granini de sempre ara amb nou disseny, format i molta més vitalitat!
L'envàs Tetra Brik® Aseptic Edge es presenta en un format de 200ml ideal per gaudir del contingut
gràcies al senzill sistema d'obertura i a la canyeta que l’acompanya, que en facilita l’ús en qualsevol
moment i lloc i converteix l’experiència en un joc de nens.

La millor fruita ara amb llet
granini entra per primera vegada al lineal base de llet de
la mà de granini Fruti Leche, la beguda que mescla el
millor de la fruita de granini, seleccionada especialment
per donar el millor sabor, i els beneficis de la llet.
Sota el segell de garantia que sempre ha acompanyat a
la marca al llarg dels seus 50 anys d'existència, aquesta
nova gamma és font de Vitamina D, fonamental per al
creixement de les dents i els ossos, no solament en edat
infantil, sinó també a l'adolescència.
La gamma granini Fruti Leche presenta receptes saboroses amb una combinació de fruites
especialment pensada en els gustos dels més petits: es podrà trobar el Tropimix, de pinya, mango i
plàtan, i Mixterráneo, de préssec, taronja i poma.
Créixer de forma sana mai no havia estat tan fàcil, divertit i saborós!
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Sobre granini

granini es manté sempre fidel a les qualitats que l'han convertit en referent de la categoria. Un
producte cuidat i selecte que proporciona l'experiència més intensa de la fruita natural: olor, color,
sabor i textura. Això ho aconsegueix perquè els seus productes estan fets només amb les millors
varietats de fruita. Des que granini es va introduir al mercat espanyol ha continuat evolucionant fins
a convertir-se en el referent de la categoria de sucs, nèctars i begudes de fruita, i és la marca més
valorada i desitjada pels consumidors.
Eckes-Granini Ibérica és la filial de Eckes-Granini Internacional, multinacional capdavantera a Europa
i a Espanya en el sector premium dels sucs, nèctars i begudes a base de fruita. Amb seu central a
Nieder-Olm, Alemanya, està present a més de 80 països.
www.graninifruti.com
www.granini.es
www.facebook.com/graniniES
ww.twitter.com/graniniES

Sobre Tetra Pak

Tetra Pak és l'empresa capdavantera mundial en processament i envasat d'aliments. A Tetra Pak
treballem amb els nostres proveïdors i clients per proporcionar productes pràctics, innovadors i
respectuosos amb el medi ambient que satisfan les necessitats de centenars de milions de persones
a més de 170 països de tot el món. Amb gairebé 22.000 empleats a més de 85 països, creiem en un
lideratge industrial responsable que generi un creixement sostenible. El nostre lema, “PROTEGEIX EL
BO”, reflecteix la nostra visió de fer que els aliments siguin segurs i estiguin disponibles a tot arreu.
Més informació sobre Tetra Pak disponible a www.tetrapak.es
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