
Unilever Foodsolutions sai às ruas em todo o mundo para aprofundar conhecimentos 
do mercado de alimentação fora do lar 

Funcionários da Unilever Foodsolutions ao redor do mundo vão às ruas no próximo dia 9 de 
junho para se aproximar ainda mais da rotina do mercado de food service, apresentar seu 
portfólio de produtos aos clientes e efetuar vendas. É o Feet on the Street (“Pé na Rua”, numa 
tradução literal), projeto mantido que acontece simultaneamente nos 65 países onde a 
multinacional está presente. 

No Brasil, cerca de 200 pessoas vão visitar 1.500 estabelecimentos – restaurantes, 
lanchonetes e padarias – nas principais cidades brasileiras. O objetivo da ação é aproximar a 
equipe de Foodsolutions dos operadores e divulgar a gama de produtos e serviços que a 
empresa oferece. O foco principal da equipe brasileira, assim como os times do Chile e River 
Plate (Argentina e Uruguai), será a apresentação da linha de bases para molhos Knorr – 
Branco e Escuro (Bechamel e Demi Glacê). Parceiros da empresa, como distribuidores e 
representantes de redes atacadistas, também participarão do Feet on the Street.  

Perfil da Unilever Foodsolutions - Unilever Foodsolutions é a divisão da Unilever que atende o 
mercado de alimentação fora do lar. Presente em 65 países, é a maior empresa do segmento 
no mundo, com produtos que vão da entrada à sobremesa para o dia-a-dia de restaurantes, 
hotéis e caterings. Abrange todo o Brasil e conta com vasto conhecimento e experiência de 
mercado, além de alimentos e serviços feitos sob medida para diversas ocasiões.  

A marca ajuda os operadores a melhorarem seu negócio, por meio de elaboração de menus, 
dicas dos chefs, assessoria dos vendedores e treinamentos personalizados. 

Centro de Informações e Serviços ao Cliente (CISC) Unilever Foodsolutions: 0800117766 
www.unileverfoodsolutions.com.br 
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