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Sua padaria é atrante? Entenda como a imagem impacta no resultado final

Já parou para pensar que a decoração da sua padaria
pode impactar diretamente em suas vendas? Talvez
a resposta ainda seja não. Muitos proprietários estão
somente voltados para a produção e para as vendas.
Porém, este pode ser o fator que garantirá a sua maior
clientela, além de ser um diferencial que o colocará à
frente de seus concorrentes.
LEIA MAIS

Congrepan 2018 começa a
partir do dia 26 deste mês!

Para discutir o mercado, trazer e enfatizar tendências
e inovações do setor, entre os próximos dias 26 e 30,
a ABIP vai promover a 31ª edição do Congrepan – Congresso Brasileiro da Indústria de Panificação e Confeitaria – Receita de sucesso – Alimentação Saudável, Inovação e Produtividade.
LEIA MAIS

Porto Alegre será sede do 1º Indústria de Panetone espera
Congresso de Confeitaria e ampliar vendas em 2018
Um dos produtos mais consumidos durante o Natal, o
Empreendedorismo
panetone é um campeão de vendas. Já de olho no pla-

nejamento deste ano, a indústria de panetones segue
com otimismo nos resultados. Os empresários do setor
acreditam que o mercado continuará aquecido, e a estimativa é um aumento nas vendas de 7 a 8%. Embora o
trigo tenha disparado, a expectativa é driblar os cutos e
conseguir colocar o item nas prateleiras a preços acessiveís para o consumidor.
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Prepare-se: vem aí a Su- Pós-graduação em gastroperMinas Food Show 2018! nomia vegetariana e vegana
chega a Pernambuco
Confira a programação
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PRODUTOS E EMPRESAS

Aposta: agregar o mix com
pães de fermentação natural

A corrida em busca da levedura perfeita já está valendo
em São Paulo! Além do clássico pão francês, tão comum
nas padarias de todo Brasil, o pão artesanal também
vem ganhando espaço. Os pães de fermentação
natural, sem aditivos químicos ou conservantes, são
saborosos e também saudáveis para o consumidor.
LEIA MAIS

Pão francês em Manaus terá Supermercados inovam e foreajuste com impacto do dólar cam em praticidade para atender os clientes
LEIA MAIS

Cafeteria é o ramo mais pesquisado no semestre, de acordo
com Sebrae
LEIA MAIS
LEIA MAIS

Conceito monte seu bolo faz
Delícias sem açúcar, lactose sucesso entre os clientes
ou glúten - empresa cresce
no mercado saudável
LEIA MAIS

Alagoano do Senai disputa campeonato mundial de
confeitaria na Alemanha
LEIA MAIS

LEIA MAIS

Doceria compacta no Recife Comerciantes buscam soluções para amenizar alta do
aposta nas minitortas
As lojas da doceria Dalena investiram recentemente dólar sem recessão
em um formato mais compacto, que tem na sua unidade, recém-inaugurada na galeria Corta Jaca, em Boa
Viagem, o modelo ‘petit’. Com o novo formato, a proposta é apresentar ao cliente porções menores, práticas e de fácil transporte. Há também a mudança visual,
com o novo design das lojas.
LEIA MAIS

Afetados pela alta do dólar, os comerciantes de São
Carlos buscam soluções para evitar ou amenizar o
aumento do preço das mercadorias. A valorização da
moeda norte-americana impacta diretamente nos
preços de produtos considerados básicos no Brasil.
LEIA MAIS
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Gestão de Clientes no varejo:
como a estratégia pode evitar
perda de clientes

A perda de clientes é um dos maiores problemas que
uma empresa pode ter, e isso se não for o pior. Uma
pesquisa recente identificou que a falta de ofertas personalizadas e o mau atendimento fez com que empresas brasileiras perdessem R$ 401 bilhões.
LEIA MAIS

Abrindo um novo negócio: saiba
como montar uma chocolateria

Como é um ramo em que a concorrência é forte no
mercado e está diretamente ligada a grandes fabricantes, é preciso investir bastante na qualidade para assim
ter um excelente retorno em números. Uma chocolateria seria uma pequena fábrica de chocolates, mas
com mais personalidade e maior rendimento.
LEIA MAIS

ECONOMIA

Café 3 Corações e Confeitaria Colombo fazem lançamento internacional

O Grupo 3corações, marca líder em cafés no Brasil, em
parceria com a Confeitaria Colombo, lança o Microlote
Colheita Tardia Sul de Minas Gerais, premiado no Concurso Internacional de Qualidade de Cafés Especiais,
Programa Destaque Brasil da BSCA, que visa reconhecer os cafés com maturação tardia.
LEIA MAIS

Bolo básico: quando menos Vendas do varejo no Brasil
crescem 4,7% em agosto,
é mais na confeitaria
Nem sempre os clientes estão em busca de confeitos,
mostra índice da Cielo
decorações e sabores inusitados. Ter um bom estoque
de bolos simples é sempre bom. Há algumas dicas importantes para para evitar erros. Vale lembrar que os
quatro ingredientes principais são: farinha, ovos, gordura e açúcar. A farinha e os ovos dão a estrutura do
bolo. Além disso, os ovos também dão umidade.

As vendas do varejo no Brasil avançaram 4,7 por cento
em agosto na comparação com o mesmo mês do ano
passado, descontada a inflação, segundo o Índice Cielo
do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta segundafeira pela companhia de meios de pagamento Cielo.
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EMPREENDEDORISMO

Vai abrir uma padaria? Veja
sete dicas importantes
Assim como qualquer outro empreendimento, a abertura de uma padaria é rodeada de aspectos que, se levados em consideração, farão toda a diferença em seu
negócio. É importante levar em conta a escolha da localização, aquisição de equipamentos, relacionamento
com supervisores e detalhes de vendas.
LEIA MAIS

Empreender em terras es- Início: o desafio de empreentrangeiras... é possível?
der ainda na faculdade
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Cresce número de microem- 5 dicas para empreendedopreendedores individuais em res que desejam ter sucesso
Divinópolis (MG)
rápido de forma segura
LEIA MAIS
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Plataforma digital estimula Programa vai oferecer microo empreendedorismo digital crédito de até R$ 15 mil para
empreendedores de Salvador
e o networking
LEIA MAIS

A saga de um herdeiro para
reviver uma fábrica de chocolates de 115 anos

O empreendedor por trás da Chocolateria Brasileira,
Christian Neugebauer, vem de uma família cuja primeira fábrica era de seus antepassados, também chamada
Neugebauer, foi aberta em 1903. Desde então, lições
de gestão e produção da iguaria foram repassadas.
LEIA MAIS
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