Nota de imprensa
Paris, 31 de janeiro de 2019

Um novo símbolo vidreiro único para a Verallia no mundo

Um novo símbolo vidreiro, comum para todos os países, irá constar no fundo das garrafas e
frascos produzidos pelas 31 fábricas do Grupo Verallia presente em 10 países. Através desta
iniciativa, a Verallia pretende facilitar a identificação da marca Verallia pelo mundo, uma
marca sinónima de qualidade, inovação e excelência.
O Grupo Verallia decidiu unificar a símbolo vidreiro que está no fundo das garrafas e dos frascos/boiões que
produz no mundo, em França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Ucrânia, Rússia, Brasil, Argentina e Chile.
Doravante, o símbolo “V” irá constar nas produções de todas as fábricas do Grupo Verallia, em todos os
países em que a Verallia está presente, seguido da letra do país. As primeiras produções com este novo
símbolo foram realizadas nas fábricas Verallia na Argentina, Chile, Itália, Alemanha, Portugal e Espanha.
Grupo internacional e muito próximo dos seus mercados, a Verallia é reconhecida pela sua liderança em
inovação e em design perante os seus clientes dos segmentos dos vinhos de mesa e espumantes, das
bebidas espirituosas, das cervejas, das bebidas não alcoolizadas e dos produtos alimentares. Este projeto
com o novo símbolo vidreiro único tem como objetivo facilitar a identificação das garrafas e dos frascos Verallia
no mundo.
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Acerca da VERALLIA
Grupo independente, a Verallia está nos 3 primeiros produtores mundiais de vidro de embalagem para as bebidas e
produtos alimentares, e oferece soluções inovadoras, personalizadas e que respeitam o meio ambiente.
2,5 mil milhões de euros em volume de negócio em 2017, com uma produção de 16 mil milhões de garrafas e frascos de
vidro.
Cerca de 10 000 colaboradores e 32 fábricas vidreiras em 11 países.

Para mais informações: www.verallia.com.
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