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direto da gôndola

PANQUEX INOVA AO OPTAR
POR UMA BISNAGA
Foto: FuturePack

Embalagem oferece boa visibilidade na gôndola
e praticidade para os consumidores prepararem
a sua panqueca

Assunta Napolitano Camilo*

P

anquex é uma massa líquida de panqueca que une
sabor e praticidade. É uma empresa nova e inovadora que se desenvolveu em cima da necessidade
de ter uma massa líquida de panqueca pronta e
em duas versões: normal e integral para atender os
consumidores preocupados com dieta e saúde.
Após dois anos de muita pesquisa e desenvolvimento, chega
ao mercado brasileiro um produto exclusivo, inovador e de
qualidade para atender o consumidor que quer novidade
e praticidade.
A panqueca líquida é acondicionada em dois tipos de embalagens: galões para o food service, ou grandes consumidores,
e em bisnagas para consumidores domésticos.
As bisnagas de 420 g de produtos são grandes, o que garante
um bom frontal e uma boa visibilidade na gôndola. Apesar
disso, a empresa criou uma embalagem multipack de papel
cartão com duas panquecas para ter ainda mais espaço de
gôndola e contar sua proposta no verso do multipack.
O produto tem um shelf-life de três meses. A bisnaga plástica
tem tampa abre-fácil com lacre de alumínio para proteção
contra contaminação e vazamentos.
A forma de usar é bastante intuitiva e, mesmo assim, está

bem explicada por meio de ícones no verso
das bisnagas.
No exterior, o hábito de preparar panquecas
pela manhã ou tarde é maior. Pode ser que,
a partir de uma embalagem melhor, os consumidores brasileiros adiram a este hábito.
Lá fora também há muitas aplicações para
produtos culinários comercializados em bisnagas, como molhos e extratos de tomates,
maioneses, cremes de queijo, temperos,
entre tantos outros. A estrutura da bisnaga
pode ser plástica, laminada ou de alumínio
dependendo da necessidade. Pela praticidade e competitividade, a bisnaga é um dos
tipos de embalagens que mais crescem em
vários mercados e segmentos.
Se tiver interesse, sugiro a leitura do
capítulo bisnagas do novo livro do Instituto de Embalagens: Embalagem melhor.
Mundo melhor.
Bisnaga pode ser uma embalagem melhor
e promover um mundo melhor!

Se quiser mais informações e fotos dos produtos, é possível obtê-las no site:
www.clubedaembalagem.com.br
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