
de 100 postos de trocas, entre 
shoppings, supermercados, lan-
chonetes, lojas do Mc Donald's 
e Conveniência Shell / Select.

Fanta Maça Verde e Fanta Maracujá travam uma bata-
lha de sabor. O objetivo é saber qual das duas é a preferida 
da galera. Para escolher, basta acessar o site de Fanta e vo-
tar. Essa ação dá ao participante a chance de ganhar um 
catão-mesada no valor de R$ 250,00 todo mês, durante o 
período de um ano. Ao todo, 400 cartões-mesda serão sor-
teados em 10 rodadas.

Para uma visita guiada com especialistas e um mo-
mento de interatividade, a Brasal Refrigerantes levou mais 
de 30 blogueiros na fábrica. O dia, repleto de conhecimen-
to e novas experiências, teve cardápio assinado pelo chef 
Dudu Camargo, que criou receitas especialíssimas com 
ingredientes-produtos Coca-Cola. 

Seguindo no mundo gourmet, a Brasal Refrigerantes 
participou do Festival Comida di Buteco com a cerveja Ba-
varia Premium, a bebida oficial do evento. Além disso, apoi-
amos a realização de dois grandes eventos gastronômicos 
da Capital Federal, o PikNik e o Chefs nos Eixos, que levam 
centenas de brasilienses para aproveitar o que a cidade 
tem de melhor: boa comida, espaços abertos e, claro, bebi-
das Brasal Refrigerantes. 

Veja os detalhes dessas notícias e outas novidades!
Boa leitura!

Jean Claude Blaffeder
Diretor Geral da Brasal Refrigerantes

Editorial

As miniaturas das garrafas da Coca-Cola voltaram ainda 
mais desejáveis. Nessa nova edição as peças podem ser perso-
nalizadas com 150 opções de nomes e nove apelidos. Há também 
o miniengradado, para que cada um possa montar sua coleção 
de garrafinhas.

Para participar, basta juntar três pontos mais R$ 4,00. Cada 
tampinha ou anel da latinha de qualquer produto Coca-Cola  na 
cor verde equivale a um ponto. Depois, é necessário se dirigir a 
um dos postos participantes da promoção e trocar por uma mini-
garrafinha ou miniengradado. 

Em Brasília, a Brasal Refrigerantes disponibilizará mais de 
100 postos de troca. Os shoppings Terraço, JK, Brasília e Tagua-
tinga, tradicionais parceiros, reforçam a lista de locais para a troca. 

O consumidor brasiliense também poderá efetuar sua troca 
nos supermercados, lanchonetes, padarias, além dos parceiros 
nacionais como McDonald’s e Lojas de Conveniência Shell / Se-
lect. 

Outra novidade, o consumidor poderá personalizar a mini-
garrafinha com o nome ou palavra de sua preferência no restau-
rante da Mc Donald´s localizado na 404/405 Sul, desde que a 
mesma tenha sido adquirida no referente Posto de Troca. Haverá 
uma máquina que gravará o a palavra na hora. Será permitida a 
customização de três itens por vez.  Como sempre, as minigar-
rafinhas são irresistíveis.

Brasal  
Informa

Esta edição de Brasal 
InForma começa com um             
sucesso: as Minigarrafinhas da 
Galera. A nova edição das mi-
niaturas de Coca-Cola podem 
ser personalizadas com mais de 
150 opções de nomes e nove 
apelidos. Em Brasília, a Brasal 
Refrigerantes disponibiliza mais 
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Minigarrafinhas da Galera



A Coca-Cola quer descobrir qual o sabor de Fanta preferido da galera. Para estimular a participação 
do consumidor, lançou em 20 de abril, a promoção “Fanta vs Fanta”. Fanta Maçã Verde e Fanta Maracujá 
são as versões do marca que estão na divertida disputa.

A escolha é feita através do site www.fanta.com.br e o voto dá ao participante a chance de ga-
nhar um cartão-mesada no valor de R$ 250,00, todo mês por um período de um ano. Ao todo serão 400 
cartões-mesada que serão sorteados em 10 rodadas.

Mas atenção: para aumentar a chance de ganhar em 5 vezes, basta o interessado compartilhar sua 
adesão à disputa nas redes sociais. 

Para o cadastramento no site, não há necessidade de compra de nenhum produto do portfólio 
Coca-Cola. Contudo, como a proposta da promoção é descobrir o sabor preferido, espera-se que o con-
sumidor experimente ambos os sabores que estão na disputa e disponíveis no mercado.

Serão distribuídos 400 prêmios, distribuídos em 10 rodadas de sorteio. A promoção segue até 28 
de junho. 

Maçã Verde ou Maracujá?
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O Festival Comida di Buteco,  concurso que já con-
quistou  várias cidades,  chegou à capital trazendo históri-
co de 15 anos de sucesso e acompanhado pela Bavaria 
Premium, cerveja oficial do evento.

Por trás da escolha do petisco mais gostoso, o even-
to tem também a meta de motivar os proprietários dos 
bares participantes a tornar a gestão de seu negócio mais 
eficiente e com maior qualidade. 

Entre abril e maio, os botequeiros brasilienses per-
correram os bares da cidade para degustar e escolher os 
petiscos mais saborosos.  Os sabores variavam, mas uma 
coisa era certa, em todos os concorrentes encontraram a 
Bavaria Premium servida bem gelada, pois a temperatura 
correta da bebida valia ponto para o concurso e garantia 
o retorno do cliente.

Festival Comida di Buteco



Um dia movido pelo conhecimento. Mais de 
trinta blogueiros recepcionados na fábrica da Brasal 
Refrigerantes. O programa foi extenso, sendo a visita 
guiada por especialistas um momento de grande in-
teratividade e esclarecedor.  O encontro teve cardápio 
assinado pelo chef Dudu Camargo, que criou receitas 
especiais com ingredientes produtos Coca-Cola.

Para encerrar, o Dr. Victor Matsudo,  diretor do 
Centro de Estudos do Laboratório  de Aptidão Física 
de São Caetano do Sul, Especialista em Medicina do 
Esporte,   conversou com os presentes   reforçando a 
importância de nos manter ativos, vigilantes de hábi-
tos sedentários. Com dicas práticas, como aproveitar 
a mobilidade dos celulares para nos movimentar, Dr. 
Matsudo recomendou: a cada uma hora sentados, le-
vantem-se e andem por dez minutos. 

Apenas no Twitter, o evento alcançou 222.180 
usuários, comprovando a assertividade dessa ativi-
dade.

 

Bem-vindos Blogueiros 

Informativo

 Em sua 5º edição organizada pela Agência Reguladora de 
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, a 
Corrida e Caminhada das Águas reuniu 3.000 atletas.
 Com percurso de 5 km, o ponto de partida foi o estaciona-
mento 7 do Parque da Cidade.  Além dos adultos, vários atletas mirins 
participaram do desafio.
 A competição faz parte do Calendário Oficial de Corridas de 
Rua do Distrito Federal e contou com a presença do governador Rol-
lemberg, reafirmando sua crescente importância.
 Uma incentivadora dos esportes e atividades físicas em geral, 
a Brasal Refrigerantes apoiou o evento com distribuição de Powerade, 
isotônico da Coca-Cola que foi voluntariamente muito bem avaliado 
pelos atletas presentes

Corrida e Caminhada das Águas
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É crescente a adesão dos brasilienses aos eventos realizados em espaços abertos. Esse novo hábito 
conta com dois grandes aliados para se tornar uma marca da cidade: seu  céu merecidamente reveren-
ciado por todos e suas vastas áreas verdes. E, claro, aonde tem brasiliense tem Brasal Refrigerantes. 

Food Trucks, Chefs nos Eixos e PicNik  estão entre os eventos  apoiados pela organização pois reú-
nem gastronomia  à integração dos brasilienses com seus belos espaços públicos.

No aniversário de Brasília, 21 de abril, o descontraído PicNik levou centenas de brasilienses ao 
Parque da Cidade. Comida gostosa e Coca-Cola gelada garantida pela Brasal Refrigerantes, que apoiou 
na infraestrutura das oficinas realizadas durante o encontro.

Logo após, em 26 de abril, o Chefs nos Eixos, evento que reúne  conhecidos  gourmets da cidade,  
convidou e contou com a presença dos brasilienses e da Brasal Refrigerantes para uma deliciosa mara-
tona gastronômica no Eixo Monumental.  A área escolhida para sua 3ª edição foi o trecho do Eixo Monu-
mental próximo ao Clube do Choro.

A Brasal Refrigerantes é como o brasiliense: sempre presente em eventos que prestigiam a cidade.


