bogani.pt, nova loja online com cheirinho a café
Com o consumo de café em casa em contínuo crescimento, a BOGANI,
marca de café do grupo NewCoffee, lança a sua loja online, permitindo que
os apreciadores da marca possam agora desfrutar também da sua gama em
casa.
A nova loja online bogani.pt tem disponível a gama completa BOGANI, com
destaque para as gamas de cápsulas compatíveis e de moídos, tendencialmente
as favoritas dos clientes para consumo em casa. Agora, os apreciadores de café
BOGANI já não precisam de sair de casa para saborear a qualidade e sabor do
seu café preferido. Todos os lotes da marca, em todos os formatos (grão, moído,
pastilha ou cápsulas), estão disponíveis online.

Até agora o café BOGANI podia ser essencialmente apreciado no HoReCa
(Hotéis, Restaurantes e Cafés), canal privilegiado da marca, com milhares de
pontos de venda espalhados de norte a sul de Portugal. A loja online vem permitir
chegar a um maior número de clientes que têm vindo a demonstrar, junto de
diversos pontos de contacto com a marca, a sua vontade de usufruir de BOGANI
também nas suas casas.
A BOGANI é uma marca de café jovem e enérgica, direcionada para um público
informado, com um estilo de vida ativo e cosmopolita, que privilegia momentos
de convívio únicos, fora ou dentro de casa. A sua gama apresenta um café de
excelente qualidade, assegurado pela seleção e combinação das melhores
origens, com um conjunto de lotes com diferente sabor, aroma e cremosidade,
resultado de combinação de diferentes origens e perfis de torra.

Para assinalar este lançamento foi desenvolvida uma campanha, de autoria da
Mosca Publicidade, baseada no conceito de super-heróis, uma vez que todos
precisamos de um boost de energia para salvar o dia. BOGANI desperta essa
energia. No âmbito do lançamento da loja online, será ainda lançada uma
promoção que inclui taxa de entrega grátis e descontos de até 30% em toda a
loja.

A BOGANI é uma marca do grupo NewCoffee, um dos principais operadores no
setor dos cafés em Portugal, especialista no desenvolvimento, produção e
comercialização de marcas de café, detentor igualmente das marcas A Caféeira,
Sanzala, Caffècel e Novo Dia, e representante exclusivo da marca italiana, Lavazza,
junto do canal HoReCa.

