
cada Fornada
Paixão em



por panificação
apaixonados
Nós somos

Líder global no segmento de panificação congelada 
especializada, a ARYZTA acaba de tirar do forno uma novidade 
especialmente pensada para as padarias dos supermercados: 
a marca PADARIA NOTA 10. Uma solução dedicada  a atender 

especialmente você, varejista, e o seu público final.

Santo Amaro/SP Jaguariúna/SP Osasco/SP Juiz de Fora/MG

Nossas fábricas:

Facilidade e
praticidade na gestãoConsistência no 

ponto de venda

Produtos 
frescos 

toda hora

Economia de 
mão de obra

Maior espaço 
na área 

de vendas

Redução de 
investimento 
em equipa-

mento

Padronização

Redução 
de perdas

Praticidade 
e simplicidade 
na produçãoFacilite a 

vida do seu 
estabelecimento, 

use produtos 
congelados

Para o consumo cotidiano, ou momentos especiais, 

PADARIA NOTA 10 traz um delicioso e vasto portfólio, 

que vai encantar e fidelizar os consumidores.



• Curadoria de produtos 
e mix de Portfólio

• Ambientação e 
comunicação no ponto de venda 

• Recomendações de exposição

• Posicionamento de preço

• Cross merchandising

Nossa proposta

        aumenta 
as vendas, o lucro e a 

rentabilidade do seu negócio!

Padaria Nota 10 

PÃES 
ARTESANAIS

PÃES PARA 
LANCHES

MINI PÃES 
MACIOS

BOLOS
PÃES 

DE QUEIJO

Para cada categoria, uma 
SOLUÇÃO DIFERENCIADASOLUÇÃO DIFERENCIADA

que vai impulsionar 
a sua padaria.
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Nossas soluções vão FIDELIZAR 

e ENCANTAR os consumidores 

dos supermercados:

Mix de produtos 
abrangente, seguro 

e padronizado

Organização na 
exposição e ambientação 

da padaria

Preço 
adequado

Qualidade 
garantida e sabor 

diferenciado

Aponte sua câmera para mim!
Todas as embalagens possuem um 

CÓDIGO QR onde contamos mais sobre 
os produtos, suas características, 
dicas de consumo e muito mais!

Sempre que o produto tiver uma 
etiqueta vermelha, significa 
que é uma linha mais básica, 

focada no dia a dia.

Linha Tradicional Linha Premium
Os produtos com etiqueta marrom 
têm o espírito artesanal da marca, 

são mais sofisticados e levam 
ingredientes diferenciados.

A nossa linha de produtos tem um código de cores que 
ajuda o consumidor no momento da decisão de compra.



Racional de Exposição

(*) Feitos a partir da Massa Coringa
(**) Feitos a partir da Baguete Crua

Os produtos destacados em negrito integram o portfólio Padaria Nota 10

leves e deliciosos
Macios

- ARTESANAIS -

- ITALIANOS -

- MACIOS -

- BAGUETES - - FRANCÊS -

CIABATA BISNAGA

TRADICIONAL TRADICIONAL

CALABRESA

SEMI

PÃO DE LEITEAZEITONA MULTIGRÃOS

FILÃO

AUSTRALIANO

PARMESÃO/GERGELIM** ESCURINHO

BRIOCHES

RECHEADAS INTEGRAL

BROANOZES

BOLA

CHOCOLATE

- SALGADOS -

CROISSANTS FOLHADOS EMPANADAS ENROLADINHOS* ESFIHAS MUFFIN
SALGADO

PÃO DE 
BATATA

FRUTAS

- DOCES -

CROISSANTS 
DOCES

CINAMMON DONUTS SONHO MUFFIN
DOCES

PÃES
DOCES

- PÃES DE QUEIJO - 

PÃES DE 
QUEIJO

CHIPA

Localização na Loja

PONTO NATURAL

CROSS MERCHANDISING

As principais ocasiões de consumo 
de pães artesanais envolvem queijos, 
vinhos, massas, antepastos e geléias. 

Pães Artesanais
Alimento milenar, essencial, universal, 
ecumênico e rico em significados 
simbólicos, o pão de cada dia ganha 
versões que vão da casca crocante e 
fermentação natural ao macio e fofinho.
Consumo diário e alta frequência de compra

Consumidores dispostos a pagar mais 

por produtos com maior valor agregado 

Mix composto por campeões de vendas 

e oportunidades de diferenciação

fermentação 
natural

crocante por fora 
e macio por dentro

Dia a dia

Especiais

infinitas 
possibilidades

Massas Coringa



Mini Pães Macios

perfeito para o 
lanche escolar

Bisnaguinha

De textura leve e macia, 
os pãezinhos são queridos por 
pessoas de todas as idades e vão 
bem no café da manhã ou na hora 
do lanchinho! Versáteis e com 
sabores diversos, abrem um mundo 
de possibilidades para a padaria.

Produtos de alto giro

Faz parte de uma cesta rica 

composta por acompanhamentos 

e bebidas

Já vêm prontos: só descongelar, 

datar e vender Localização na Loja

PONTO NATURAL

CROSS MERCHANDISING

As principais ocasiões de consumo 
envolvem o lanche das crianças, 
café da manhã e cestas de presentes.

Racional de Exposição

BRIOCHE  AUSTRALIANO  MULTIGRÃOS     VITAMINADO  PÃO DE LEITE  BISNAGUINHA
- PREMIUM - - TRADICIONAIS -



Localização na Loja

PONTO NATURAL

CROSS MERCHANDISING

As principais ocasiões de consumo de pães 
de lanche envolvem queijos, hambúrgueres 
congelados, hambúrgueres frescos, nuggets, 
batata congelada e condimentos.

Racional de Exposição

- TRADICIONAIS -
PÃO HAMBÚRGUER 

COM GERGELIM
PÃO HAMBÚRGUER 

SEM GERGELIM

- HOT DOG -
PÃES HOT DOG

- TRADICIONAIS -
MINI PÃES HAMBÚRGUER

- PREMIUM -
PÃO HAMBÚRGUER 

BRIOCHE
PÃO HAMBÚRGUER 

AUSTRALIANO
PÃO HAMBÚRGUER 

INTEGRAL

Os produtos destacados em negrito 
integram o portfólio Padaria Nota 10

Pães para Lanche

sabores 
marcantes

portfólio 
campeão

Premium Tradicionais

Os sanduíches mais populares do 
mundo ganham espaço no cardápio 
das refeições feitas em casa! Seja no 
hambúrguer, seja no hot dog, um 
bom pão faz toda a diferença e pode 
se tornar a estrela da festa.
Perfeitos para momentos de lazer 

com amigos e família

Qualidade superior percebida 

pelos consumidores

Portfólio campeão, embalagem 

conveniente, no tamanho 

certo e oportunidades 

de diferenciação



Bolos

formulação sem conservantes
Premium

Redondo, com furo no meio, 
casquinha brilhante e imperfeita, 
com cheirinho de casa de vó e 
sabor de carinho de mãe! Seja no 
café da manhã, acompanhando 
o cafezinho ou para receber bem 
uma visita querida, o bolo é 
presença garantida na mesa 
dos brasileiros.
Simples e tradicionais, 

tem giro garantido

Diversidade de sabores que 

garantem a frequência de compra

Portfólio que atende à demanda 

por produto de baixo desembolso 

até itens mais premium

Localização na Loja

PONTO NATURAL

CROSS MERCHANDISING

As principais ocasiões de consumo 
para Bolos incluem lanches, ocasiões 
especiais e a compra por impulso. 

- BOLO  DE ROLO -- BOLO DOMA -
SEM RECHEIO

- BOLO -
FLOWPACK

- BOLO -
TIRA

Racional de Exposição
- BOLO DOMA -
RECHEADO/COBERTO

excelente custo-benefício
Econômica

tamanho ideal e sabores campeões
Tradicional

Os produtos destacados integram 
o portfólio Padaria Nota 10



COQUETEL TRADICIONAL LANCHE SUPER LANCHE

- PÃO DE QUEIJO -

PALITO INTEGRALCHIPA

Localização na Loja

PONTO NATURAL

As principais ocasiões de consumo 
de pães de queijo envolvem lanches 
rápidos e café da manhã.

Racional de Exposição

tamanho ideal 
para rechear

Lanche

o snack preferido 
dos brasileiros

Tradicional

Os produtos destacados em negrito 
integram o portfólio Padaria Nota 10

Pães de Queijo

ideal para porções
Coquetel

Um pão de queijo delicioso 
e quentinho, saindo do forno 
com frequência e hora certa, 
pode transformar a padaria 
do supermercado no destino 
perfeito para quem busca 
o snack preferido dos brasileiros!
Produto de maior venda da vitrine

Em 3 opções de tamanho, pode ser 

consumido sozinho ou acompanhado

Equilíbrio perfeito entre sabor, 

aroma e textura



ponto de vendaMaterial de

Através do MPDV podemos incentivar o consumo 
dando dicas de uso, principalmente dos produtos 
que são menos conhecidos pelo consumidor.

Peças de comunicação que 
explicam para o consumidor que 
cada linha tem diversas opções de 
produtos com entregas diferentes.

Peças especiais que atraem 
o consumidor para entregar, 
muito além do pão: tudo que 
ele precisa para o momento 
de consumo ideial.

Variedade dos produtos

Ideias de como usar

Ocasiões de consumo



ENDEREÇO 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 
3º e 4º Andar. São Paulo - SP

TELEFONES 
Comercial 0800 036 13 36

 

www.padarianota10com.br 
www.comprearyzta.com.br

DISTRIBUÍDO POR


