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JaneiRo/FeveReiRo

versão impressa

capa – trade
Páscoa [27 De maRço]
As campanhas, os lançamentos 
e os diferenciais das empresas à 
disposição do trade na data que mais 
mobiliza o setor chocolateiro

caderno Fornecedores
insumos e eQuiPamentos 
PaRa Gomas De mascaR
Apesar da retranca no setor de 
candies nos últimos anos, o segmento 
de gomas e chicles sobressai 
com apostas em ingredientes, 
processamento e embalagens para 
linhas diferenciadas e de maior valor

versão Digital
snacks
atualiDaDes

maRço/abRil

versão impressa

capa – trade
chicles e Gomas De mascaR
Panorâmica das novidades, inovações 
e tendências nas categorias que mais 
agregam valor ao business doceiro

conFeitos De amenDoim 
A movimentação da indústria e do 
trade para as datas de maior giro do 
segmento, das rodadas do Brasileirão 
às tradicionais festas juninas

caderno Fornecedores
insumos e inGReDientes PaRa sucos 
PRontos e ReFRescos em PÓ
Panorâmica dos bastidores dos 
desenvolvimentos e vitrine de ingredientes 
como aromas, corantes e aditivos

versão Digital
saúDe e bem-estaR - diet & light, 
nutracêuticos e orgânicos
atualiDaDes

maio/Junho

versão impressa

capa – trade
PDR - PRêmio Doce Revista
Atacadista/Distribuidor 
São Paulo / Grande SP / Interior

aPas [2 a 5 De maio]
Os lançamentos do setor de 
candies para o principal evento do 
segmento supermercadista

caderno Fornecedores
FisPal tecnoloGia (14 a 17 De Junho)
Novidades nas linhas para chocolates, 
candies, snacks e biscoitos e as tendências 
em pré e pós-processamento na principal 
mostra anual do setor de máquinas
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versão Digital
balas, caRamelos e PiRulitos
atualiDaDes

Julho/aGosto

versão impressa

capa – trade
balas De Goma, Gelatina 
e maRshmalloW
Diferenciais dos produtos à 
disposição do mercado

caderno Fornecedores
FeiRa Da abaD [8 a 10 De aGosto] 
Lançamentos da indústria de candies 
que vão mobilizar as atenções dos 
visitantes no evento máximo do setor 
atacadista distribuidor, a se realizar 
pela primeira vez em São Paulo

caderno Fornecedores
Fisa 2016 [23 a 25 De aGosto] 
As inovações no campo dos ingredientes, 
exibidos em primeira mão no maior 
evento do setor, que irão compor 
as novas gerações de confeitos

versão Digital
DRoPs e Pastilhas
atualiDaDes 

setembRo/outubRo

versão impressa

capa – trade
ReFRescos em PÓ e sucos 
PRontos PaRa bebeR
Novidades reservadas para o 
próximo verão em termos de 
sabores e apresentações

caderno Fornecedores
insumos e máQuinas PaRa 
envase De sPb 

As novidades dos principais fornecedores 
de linhas para acondicionamento UHT 
para sucos prontos e doces em pasta

insumos e máQuinas PaRa 
biscoitos e FoRneaDos
As novidades no front tecnológico para 
as indústrias de biscoitos laminados, 
wafers, recheados, panetones e minibolos

versão Digital
aRtiGos PaRa Festas
atualiDaDes

novembRo/DezembRo

versão impressa

capa  – trade
biscoitos
Panorâmica das novidades que estão 
mobilizando a cena nacional

chocolates
Lançamentos e tendências

caderno Fornecedores
insumos e máQuinas PaRa chocolate
Moldes e apetrechos para confecção de 
ovos, coelhos, figuras alusivas à Páscoa, 
aerados e tecnologias de moldagem

2º semestRe
17º anuáRio bRasileiRo 
Do setoR De chocolates, 
canDies e biscoitos
Tradicional guia que vai cobrir 
neste edição o universo completo 
do setor, de ingredientes a produtos 
acabados, passando por máquinas 
e equipamentos e embalagens. 
Um quem é quem completo do 
mercado, indispensável para quem 
trabalha com confectionery

IMPORTANTE:
Todo anúncio veiculado em Doce Revista é inserido gratuitamente em nossa versão eletrônica.  

Nossas edições são publicadas na íntegra (inclusive com anúncios) e o mercado pode ler seu conteúdo pelo site.  
Entenda melhor o processo acessando www.docerevista.com.br. Mais um diferencial Doce Revista a favor do anunciante!

Esta pauta está sujeita a alterações.

* As versões impressas de Doce Revista estarão 
também disponíveis na íntegra em nosso site.


