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O SABOR 
INCONFUNDÍVEL 

QUE CONQUISTOU
O BRASIL

A Nutty Bavarian chegou no Brasil durante a temporada de 
inverno de 1996, com um primeiro quiosque em Campos 
de Jordão. O sucesso foi imediato! Rapidamente a marca 
começou a espalhar seu cheirinho irresistível por todo 
país!

Os quiosques da Nutty Bavarian hoje estão presentes nos 
principais shoppings, aeroportos, metrôs, terminais 
rodoviários e grandes lojas do Brasil, e começou a 
expansão internacional pela Florida. 

Mas não é só em quiosques que as deliciosas nuts estão! 
Cinemas, mercados, cafeteiras, sorveterias, hotéis e 
e-commerce são alguns dos lugares onde você pode 
encontrar Nutty Bavarian.

1996



ONDE 
QUEREMOS 
CHEGAR 

Transparência - Respeito - Ética
Comprometimento - Excelência

COMO 
CHEGAREMOS
LÁ

O QUE NÓS
PREZAMOS

Ser a maior referência de Nuts
Glaceadas do mundo. 

Promovendo nossas deliciosas Nuts, como um 
snack irresistível e nutritivo, através de 
diversos canais de venda, e disponível aos 
nossos clientes para qualquer momento de 
consumo, tornando sempre o seu dia mais 
gostoso.



Nosso mix é composto por diversos 
tipos de grãos, que são:

Amêndoa, amendoim, macadâmia, 
avelã, noz pecã, coquinho, castanha
de Caju e Castanha-do-Pará.

Todos sendo usados junto com nosso
xarope exclusivo, que é responsável
pelo “cheirinho” que exala nos 
empreendimentos.
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EMBALAGENS
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Quiosque
Lançamento
2018/2019

Prêmio Projeto Arquitetônico
da ABF + RDI Design

Prêmio Design de Quiosque
da + RDI Design Institute



Modelo 
Quiosque
de Parede
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Estamos presentes
em todo o Brasil!
Em plena expansão, a marca hoje conta 
com mais de 130 pontos de vendas, 
presente em 17 estados no Brasil.

Alguns empreendimentos
que estamos presentes.



INDO ALÉM...
• Delivery
Parceria com Ifood.

• Co-branding
Parceria com Los Paleteros e Cafeteira Nestlé.

• Eventos
Possibilidade de eventos na cidade, participação em feiras sazonais, 
festas privadas, entre outras oportunidades.

• Nutty In Company - Grêmios Empresariais
Possibilidade de venda fora do quiosque em espaços cedidos por empresas

.• Food Service
Parceria com restaurantes locais e sorveterias, por exemplo, com intuito 

• Fornecimento de Produtos
Um canal de distribuição para pequenas redes de supermercados locais, 
empórios, lojas de convêniencia e comercios pequenos num geral 
com o produto envasado

de fornecer nuts para compor receitas nos pratos ou/e sobremesas.

• Carrinho com Estufa
Estrutura para participação em eventos.

• Frigobar com Bebidas



Uma equipe que vai além!
A Nutty Bavarian tem orgulho do reconhecimento de diversas instituições do 

franchising e varejo brasileiros, tendo recebido por mais de 13 anos  
consecutivos o selo de excelência da ABF e outros prêmios.


