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QUALY ORGANIZA CAFÉ DA MANHÃ
ESPECIAL NO REALITY “A FAZENDA”
Participantes saborearam receitas
preparadas com a margarina mais
consumida do país e, também, tiveram a
oportunidade de conhecer as novidades da
marca
14/12/2018 18h45

Qualy, marca líder no segmento de margarinas no Brasil, marcou presença na ﬁnal do reality show da Record
“A Fazenda”. A atração, comandada por Marcos Mion, promoveu um café da manhã especial com todo
portfólio da marca, o mais completo do país, que incluí opções como a tradicional cremosa e as inovadoras
aerada, com grãos e sem lactose. O episódio foi ao ar ontem, 13, às 22h30.
Na manhã da grande ﬁnal, os três ﬁnalistas foram surpreendidos com a mesa de café da manhã já posta e uma
carta enviada por Qualy, que convidou os participantes a espalhar o que há de melhor a todo o Brasil. Os peões
pegaram um dos pratos da mesa, preparados com a linha de margarinas Qualy, e ofereceram para suas
famílias, amigos e telespectadores que os assistiram durante a jornada no programa.
“O objetivo da Qualy é espalhar bons momentos. Estar na ﬁnal de um reality show de sucesso como “A
Fazenda” para promover esse gesto e apresentar o portfólio de margarinas mais completo e inovador do país
nos ajuda a solidiﬁcar ainda mais a marca do segmento mais consumida do país”, comenta explica Daniel
Milagres, gerente-executivo da marca. “Nosso portfólio atende diferentes ocasiões de consumo, desde o café
da manhã até o lanche da noite”, completa o executivo.
A grande mesa do café da manhã contou com bolos, omeletes e tapiocas, preparados com as margarinas
Qualy, como a Qualy Light 0% Lactose, o mais recente lançamento da marca. Indicada para intolerantes, a
primeira margarina do Brasil possui zero lactose na composição e 55% menos calorias que a versão
tradicional, com a mesma cremosidade e sabor único da marca.
Com a tag exclusiva #qualynafazenda nos perﬁs oﬁciais da marca no Facebook, Instagram e Twitter, a Qualy

Com a tag exclusiva #qualynafazenda nos perﬁs oﬁciais da marca no Facebook, Instagram e Twitter, a Qualy
convidou os telespectadores a espalhar o que é bom com curiosidade sobre os produtos da marca e o passo a
passo das receitas preparadas especialmente para os peões da Fazenda.
Para acompanhar as novidades da marca, acesse: http://qualy.com.br/

