AÇÃO EXPLORATÓRIA INTERNACIONAL
- 23 a 25 de Outubro -

- LISTAGEM DOS 8 PROSPETORES INTERNACIONAIS N.º

MERCADO

EMPRESA
REPRESENTANTE

PRODUTO (S) DE INTERESSE

WEBSITE

Produtos alimentares gourmet embalados

www.a3importacao.com

A3 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
1

BRASIL

E EXPORTAÇÃO DE BEBIDAS E
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Aristides Moreira

2

BRASIL

3

BRASIL

IRMÃOS BOA

Vinhos, azeites, azeitonas, castanhas,

Vanderlei Almeida

biscoitos, etc.

www.supermercadosboa.com.br

AC3M PROVEDOR DE
SERVIÇOS

Azeites e vinhos

www.ac3m.com.br

AGROLEMON

Frutos (em especial frutos vermelhos e uvas),

www.infocif.es/ficha-

Pablo Galan

queijo

empresa/agrolemon-sl

Vinhos

www.tomevinos.com

Alimentar, Gourmet e Artesanal

www.facebook.com/comptoirsaudade/

Cesar Moreira
4

5

ESPANHA

ESPANHA

TOMEVINOS
Carlos Castrejon
ANERES-COMPTOIR

6

FRANÇA

SAUDADE
Flora Rodrigues*
MASTER AGROFOODS DE

7

MÉXICO

MÉXICO
Marissa Leal Farrés*

8

POLÓNIA

ZACNE WINO
Ewa Kuzwa

*Prospetor internacional por confirmar

Produtos gourmet, enchidos, queijos,
sobremesas (seco, refrigerado, congelado)

Vinho, azeite, azeitonas, doces, amêndoas

www.comlatinc.com

www.zacnewino.pl

País: Brasil
Empresa: A3 Importação
Participante: Aristides Moreira
Cargo: Sócio gerente
Website: www.a3importacao.com
Tel.: +55 15991545633
E-mail: arimoreira@hotmail.com
A A3 é uma empresa com sede em São Paulo que atua no mercado desde 2004. A empresa é
especializada em produtos alimentares gourmet e é fornecedora das principais lojas de produtos
alimentares no Brasil, atuando como distribuidora e importadora. Os principais clientes são
pequenas lojas, empórios e mercearias gourmet. Conta com uma gama de mais de 6.000 itens,
com produtos de origem asiática, africana, europeia e sul-americana.
Nas suas relações comerciais, a A3 oferece apoio na formulação estratégica do produto no
Brasil, na identificação do potencial da marca, na pesquisa de players locais potencialmente
interessados e na operação de importação dos produtos.
Produtos de interesse:


Produtos alimentares gourmet embalados

1

País: Brasil
Empresa: AC3M
Participante: Cesar Moreira
Cargo: Sócio/Diretor executivo
Website: www.ac3m.com.br
Tel.: +55 1145860025
E-mail: cesar@ac3m.com.br
A AC3M dedica-se à importação e comercialização de produtos de diversas marcas de renome
em todo o mundo no mercado brasileiro. Com capacidade de distribuição em todo o território
brasileiro, a empresa conta com uma equipa de vendas preparada para apresentar e
demonstrar as melhores marcas importadas.
A AC3M trabalha com empresas como empórios, importadores e distribuidores na capital e
grande São Paulo, no interior Campinas, Jundiaí Americana, Piracicaba, Ribeirão Preto, Litoral
Norte, Baixada Santista e Vale do Paraíba, entre outras regiões do Estado de São Paulo.
Produtos de interesse:



Vinhos
Azeites

2

País: Brasil
Empresa: Irmãos Boa
Participante: Vanderlei Almeida
Cargo: Diretor comercial
Website: www.supermercadosboa.com.br
Tel.: +55 11958600070
E-mail: vanderlei.almeida@smboa.com.br
A família Boa inaugurou, em 1966, o armazém Santa Rosa – nome dado em homenagem a
matriarca da família, Dona Rosa –, localizado no Bairro da Vila Hortolândia. Em 1973, com a
mudança de armazém para supermercado, passou a chamar-se Supermercados Boa. Ao longo
dos anos, foram inauguradas novas lojas, sendo hoje um total de 13.
Produtos de interesse:






Vinhos
Azeites
Azeitonas
Castanhas
Biscoitos

3

País: Espanha
Empresa: Agrolemon
Participante: Pablo Galán
Cargo: Comercial
Tel.: +34 615454594
E-mail: pablo@agrolemon.es
A Agrolemon distribui e processa frutas e vegetais. Os principais clientes são retalhistas,
supermercados e grossistas.
Produtos de interesse:



Frutos (em especial frutos vermelhos e uvas)
Queijo

4

País: Espanha
Empresa: TomeVinos
Participante: Carlos Castrejon
Cargo: Diretor gerente
Website: www.tomevinos.com
Tel.: +34 609102653
E-mail: castrejon@tomevinos.com
A TomeVinos é composta por uma rede de 10 lojas físicas, bem como pela loja online. A gama
de produtos inclui vinhos tintos, brancos, rosés, espumantes e licorosos, bem como diversos
acessórios relacionados com o vinho.
As lojas disponibilizam uma equipa de especialistas em vinhos para apoiar a escolha do
consumidor.
Produtos de interesse:


Vinhos

5

País: França
Empresa: Anres – Comptoir Saudade
Participante: Flora Rodrigues
Cargo: Gerente
Website: www.facebook.com/comptoirsaudade/
Tel.: +33 688418766
E-mail: florarodrigues1@gmail.com
No coração de Paris, a Comptoir Saudade comercializa produtos de merceria fina. É um local de
convivência com os aromas de Portugal, aberto todos os dias.
Os principais clientes são cidadãos franceses; não obstante, a clientela é muito diversificada e
curiosa acerca da cultura e história portuguesas.
Produtos de interesse:








Produtos gourmet
Produtos artesanais
Vinhos
Azeites
Frutos secos
Mel
Compotas

6

País: México
Empresa: Master Agrofoods de México
Participante: Marissa Leal Farrés
Cargo: Gestora de vendas
Website: www.comlatinc.com
Tel.: +52 5551038989
E-mail: marissa@comlatinc.com
A Master Agrofoods de México é uma empresa de importação e comercialização de produtos
alimentares dinâmica, com um histórico comprovado de crescimento de vendas. Além de
representar os produtores, a empresa fornece serviços de vendas, marketing, logística e
importação/exportação.
Assume o compromisso de representar os produtores com uma organização de vendas agressiva,
profissional e entusiasta, trabalhando diretamente em todos os níveis e fases do comércio
internacional, marketing e merchandising.
A empresa introduz novos produtos de elevada qualidade aos seus clientes no setor retalhista e
fornece uma seleção de produtos alternativos com base na necessidade de qualidade, preço e
serviço de cada retalhista.
Produtos de interesse:





Produtos gourmet
Enchidos
Queijos
Sobremesas

7

País: Polónia
Empresa: Zacne Wino
Participante: Ewę Kuźwa
Cargo: Compras/Diretora de marketing
Website: www.zacnewino.pl
Tel.: +48 605227755
E-mail: ewa.kuzwa@zacnewino.pl
A Zacne Wino é uma empresa familiar criada em 2008, por Krzysztofa e Ewę Kuźwa, que se
dedica à importação e distribuição de vinhos e alguns produtos alimentares. Os principais
clientes são restaurantes e lojas especializadas; tem também uma loja de vinhos e um bar de
vinhos em Izabelin, perto de Varsóvia. Fornece vinhos, presentes e conjuntos de Natal para
empresas e clientes individuais.
A empresa procura vinhos repletos de aromas e sabores, criados com paixão e respeito pela
tradição, focando-se, principalmente, em pequenas vinhas familiares. Organiza degustações,
formações e reuniões com representantes de vinhas.
Produtos de interesse:






Vinhos
Azeite
Azeitonas
Doces
Amêndoas

8

