SUPRASOY RENOVA IDENTIDADE VISUAL DE SUAS EMBALAGENS E APRESENTA NOVIDADES EM SEUS
PRODUTOS
A Josapar, empresa referência no mercado de grãos e líder no segmento arroz com a marca Tio João, lança
nova identidade visual para as latas e saches da marca SupraSoy, sua linha de produtos à base de soja
A linha SupraSoy, alimento em pó com alto valor nutricional, elaborado à base de proteína isolada de
soja, apresenta as novas embalagens de seus produtos. Para compreender os hábitos de consumo de seu
público alvo, a Josapar encomendou uma pesquisa etnográfica que reuniu informações consistentes, como as
percepções dos clientes e motivação dos consumidores na hora da compra. Tais detalhes indicaram os
caminhos para a mudança de layout dos produtos.
Entre as novidades, está a redução de 1,5 cm na altura de suas tradicionais latas, para que possam ser
dispostas em diferentes tipos de prateleiras e gôndolas, tornando mais atrativa a apresentação nos
supermercados. Os saches de 130g também tiveram o layout de suas embalagens modificado.

As novas embalagens também são reforçadas por cores. As versões Integral (350g e 130g) e Integral Light
recebem tons azuis. Já as versões Sem Lactose nos sabores Banana, Chocolate, Iogurte, Fibras, Fibras Light,
Original Light e Original (300g e 130g) têm como cor predominante o lilás.
O novo design também privilegia a organização das informações do produto. No
canto inferior direito do rótulo frontal ficam destacados dados sobre as vitaminas
contidas no alimento e a indicação quanto à presença ou não de glúten. No topo,
continua especificado o valor nutricional do produto: rico em Cálcio, Ferro,
Fósforo, Iodo, Magnésio, Zinco e Vitaminas A, B1, B2, B6 e B12.
Versátil e prático, o alimento em pó SupraSoy pode ser inserido nos mais diversos
tipos de receitas, como sobremesas, tortas, bolos, doces, sucos, vitaminas, pratos
principais, entre outras. O produto é uma excelente alternativa para pessoas com
intolerância à lactose ou alergia ao leite. Também é indicado para quem busca
uma dieta saudável.

