Fruita, llet i vitamines… Porta-les sempre amb tu!
Amb la gamma Fruti els teus nens seguiran gaudint del millor sabor de la fruita, ara també
amb dues noves referències amb llet
La diversió està assegurada amb la nova app de realitat augmentada ‘granini Fruti’
Juny 2016 – granini presenta el format ideal perquè en qualsevol moment els teus fills puguin
prendre la seva fruita preferida i carregar-se de vitalitat allà on estiguin. Refresca'ls a la platja, la
piscina o d'excursió per la ciutat amb la renovada gamma de granini Fruti, que ara, per primera
vegada, també incorpora la llet a dos dels seus sabors. A més, la gamma presenta un nou i original
envàs, de 200 mil·lilitres, molt divertit i pràctic, i la clàssica canyeta que permet beure el teu granini
Fruti còmodament.
granini FRUTI LECHE
La fruita és la llet
Amb granini Fruti Leche granini ofereix el millor de la fruita combinat amb
llet perquè els més petits gaudeixin d'un sabor increïble alhora que es
carreguen de vitamines. Dues opcions úniques amb tots els beneficis de la
fruita i la llet… i vitamina D, essencial per al creixement de les dents i els
ossos, tant a la infància com a l'adolescència:
 Tropimix: els teus nens al·lucinaran amb el mix de sabors més exòtics de granini FRUTI, que
combina la pinya, el mànec i el plàtan amb la llet i la vitamina D. Les millors fruites
seleccionades i combinades en format mini!
 Mixterráneo: els sabors de fruita més nostres en un mix que els fascinarà pel seu sabor
sorprenent gràcies a la mescla perfecta de préssec, taronja i poma amb la llet i la vitamina D.
Aquest estiu, que no falti el sabor Mixterráneo a la teva bossa de platja!
granini FRUTI
Diverteix-te amb la millor fruita!
granini Fruti combina els quatre sabors de fruita que més agraden als petits paladars, tots enriquits
amb vitamina C d'origen natural, gràcies a l’acerola, una de les fruites més riques en aquesta
vitamina:
Pinya: el sabor de fruita més dolça i tropical que fascina als
nens. Està elaborat amb pinya de la varietat Smooth Cayenne i
vitamina C, la combinació de sabor i energia ideals per als
menuts.
 Préssec: una altra de les fruites preferides pels nens, pel seu
sabor únic i intens. A més, el granini Fruti Préssec, està fet amb
la varietat Cling Groc, especialment sucosa i dolça, i
complementat amb vitamina C.
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 Taronja: aquesta sucosa font d'energia, refrescant i fàcil de prendre encantarà als petits
paladars. Com que està elaborat amb taronges recol·lectades al punt òptim de maduració i
enriquit amb vitamina C, granini FRUTI Taronja és perfecte per portar sempre a la motxilla.
 Tu Merienda, a mig matí o a mitja tarda, aquest mix de fruita de granini es converteix en l’aliat
perfecte dels teus fills per carregar piles. Es tracta d'una combinació deliciosa de plàtan, taronja
i maracujà que li sorprendrà gràcies al seu sabor dolç i refrescant alhora, a més de comptar
amb els beneficis de la vitamina C.

‘granini Fruti,’, la nueva app de realidad aumentada de granini dónde los granimales cobran vida
A més d'hidratar-se amb la millor fruita, els petits podran jugar amb
l’app de realitat augmentada “granini Fruti”, que granini acaba de
llançar. Els granimales són uns animals originals fets de fruita la
història dels quals es pot conèixer a través de la pàgina web de
granini Fruti a www.graninifruti.com, des d'on també és possible
descarregar el conte dels granimales. Per veure com aquests divertits
personatges prenen vida és necessari descarregar l’app “granini Fruti”
a través d’AppStore i Google Play Store i enfocar amb el dispositiu el
frontal i el dors dels packs de la gamma granini Fruti.

www.graninifruti.com
www.granini.es / www.facebook.com/graniniES / www.twitter.com/graniniES

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.
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