O Café da Sua Vida chega agora ao Super Bock Super Rock e ao Meo Sudoeste

Delta Cafés patrocina festivais de música de
Verão
Lisboa, 29 de Maio de 2014 – A Delta Cafés, líder do sector do café em Portugal, acaba
de associar-se aos principais festivais de música de Verão, Super Bock Super Rock e
Meo Sudoeste, com o objectivo de levar o “café da sua vida” aos vários consumidores
presentes nestes eventos únicos de música e entretenimento.
A marca de cafés com maior reputação junto dos portugueses, terá quiosques
exclusivos prontos a servir os vários festivaleiros para além de activações inéditas no
recinto, que prometem surpreender os vários públicos que por ali passarem.
A Delta Cafés desenvolveu ainda diferentes iniciativas digitais que passam pela oferta
exclusiva de prémios e acesso a estes grandes eventos musicais, através da sua página
de facebook em www.facebook.com/deltacafes
A marca do Grupo Nabeiro, pretende com este patrocínio reforçar a aproximação a um
target mais jovem e alinhado com a nova imagem de marca e, simultaneamente,
proporcionar a todos os festivaleiros, momentos únicos com o Café Da Sua Vida.
O festival Super Bock Super Rock vai decorrer nos dias 17, 18 e 19 de Julho, no Meco e
o Meo Sudoeste decorre de 6 a 10 de Agosto na Zambujeira do Mar.

Sobre a Delta Cafés:
O Grupo Delta Cafés, líder no seu segmento em Portugal, com mais de 50 anos de história, está
actualmente presente em mais de 35 países, espalhados por cinco continentes, estando presente em
Espanha, França, Luxemburgo, Angola (Angonabeiro) e Brasil, enquanto que, em outros países, o
modelo de negócio baseia-se em parcerias com Distribuidores locais. Com sede em Campo Maior conta
com cerca de 3.000 colaboradores. A Delta Cafés durante as várias décadas garantiu sempre o seu
desenvolvimento e expansão através da inovação, aposta numa forte rede comercial, acompanhando as
necessidades dos seus consumidores, nos diferentes mercados. Pretende-se continuar a reforçar a
liderança e abertura a novos mercados, pensando globalmente e agindo localmente.
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