
DESTILADOS

jovem para os jovens
Vodca Kadov tridestilada e com embalagem moderna,
é aposta da Cereser para conquistar público jovem

os 83 anos, a indústria de bebidas Cereser decidiu
ampliar seu portfófio de produtos e reforçar sua dis-
puta pelo mercado de destilados com o lançamento da
vodca Kadov (um anagrama da palavra vodka), que já

está sendo distribuída nas redes varejistas e atacadistas de todo o
País. A empresa tem como consumidores-alvo os jovens.

José Fontelles, diretor comercial da Cereser, aponta que o
momento para a entrada da Kadov em circulação no mercado
de vodcas é oportuno, pois este segmento é um dos que têm
maior expansão no Brasil, ocupando o quarto lugar em .
volume produzido anualmente, com cerca de 4,5 milhões l
de caixas. Segundo dados da consultoria Nielsen, a l
vodca cresce cerca de 11 % ao ano no País, e as projeções
indicam que seu consumo poderá aumentar em 30% nos |
próximos anos.

"Em termos mundiais, o Brasil ocupa o sexto lugar
entre os maiores consumidores, movimentando cerca de
R$ 500 milhões por ano. Outro ponto positivo para nossa
estratégia é que a vodca é uma bebida versátil e pratica-
mente não sofre com a sazonalidade", diz Fontelles.

Tridestilada e sete vezes filtrada, a Kadov tem apresen-
tação visual impactante. O design da garrafa, que contém
900 mililitros de bebida, é anatômico e foi desenvolvido
pela Benchmark. O rótulo azul e prateado com aplicação
de um dragão como ícone lhe confere atributos de descon-
tração apreciados pelos consumidores-alvo.

Outro objetivo da Cereser, que há trinta anos entrou
para o ramo de produção de destilados, é a exportação
da Kadov. Entretanto, o porta-voz desconversa e não
menciona datas, ressaltando que no momento a meta é
gerar experimentação da bebida entre os consumidores
em território nacional. (AES) 9Ü
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