
                                                                      

 

NOTA DE IMPRENSA          
 

A Pescanova apresenta a gama Dippeo na  
Seafood de Bruxelas 

 

Bruxelas, 25 de abril de 2017.- No âmbito da Seafood Expo Global, que tem lugar em Bruxelas de hoje 
até à próxima quinta-feira, a Pescanova apresentou a gama Dippeo, um snack de camarão grande já 
descascados e cozidos, prontos para ser consumidos a qualquer momento e lugar, ideal para partilhar 
em reuniões com amigos ou família e a solução perfeita para tomar como aperitivo, fora das refeições 
principais, como entradas ou para petiscar descontraidamente. 

Com Dippeo, e fiel ao seu ADN empresarial, o Grupo Nueva Pescanova inova, levando produtos do mar 
saudáveis (que a própria empresa pesca e cultiva), até à mesa do consumidor. Neste caso, e de uma 
maneira simples, os consumidores podem desfrutar de maneira muito fácil dos camarões grandes já 
cozidos e descascados, apresentados em chamativos boiões de 155 gramas, que incluem molhos, a 
escolher entre cocktail, tártara e maionese. 

Para o Conselheiro Delegado da Nueva Pescanova, Ignacio González, esta nova gama de produtos 
“cumpre com o nosso Plano Estratégico, entrando no segmento dos refrigerados, com produtos 
inovadores dirigidos aos mais novos, adaptando-nos às principais tendências de consumo: 
apresentações frescas prontas para consumir que reúnem o saudável dos Produtos do Mar com o 
desfrute instantâneo. Os consumidores pedem cada vez mais soluções rápidas, mas sem renunciar à 
saúde e ao prazer”. 

Dippeo da Pescanova já foi disponibilizado nas grandes superfícies e pode ser encontrado nos 
corredores de produtos do mar refrigerados, bem como noutros espaços adicionais de venda cruzada 
como as secções de bebida, snacks ou linhas de caixa. 

Sobre o Grupo Nueva Pescanova 

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional galega líder do setor especializado na captura, cultura, 
produção e comercialização de produtos do mar. Fundada em 1960, dá emprego a mais de 12.000 
pessoas e opera em 27 países de 4 continentes. A Pescanova comercializa os seus produtos em 80 países 
dos cinco continentes. 

 


