Empresas. Marcas. Exportadores. Indústria alimentícia

DIADAR
A DIADAR, fundada em 1996, combina a maior produção e distribuição de produtos
alimentícios saudáveis. A DIADAR é a única empresa na Rússia que fornece produtos
dietéticos (snacks, barras de cereais, muesli, etc.) diretamente aos pontos de venda,
independentemente de sua localização.
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DIADAR
A DIADAR, fundada em 1996, combina a maior
produção e distribuição de produtos alimentícios
saudáveis. A DIADAR é a única empresa na Rússia
que fornece produtos dietéticos (snacks, barras de
cereais, muesli, etc.) diretamente aos pontos de
venda, independentemente de sua localização.
Por mais de 20 anos de presença no mercado, a DIADAR conseguiu
entrar nas cinco maiores empresas da Rússia em seu segmento. Os
parceiros da organização são hoje as maiores empresas russas e
estrangeiras produtoras de alimentos dietéticos e para diabéticos,
principais varejistas e distribuidores farmacêuticos, milhares de lojas
de varejo e centenas de empresas atacadistas. Ao mesmo tempo, a
empresa conduz atividades ativas externas e de comunicação. A
DIADAR participa das maiores exposições do setor, organiza e apóia
eventos beneficentes, os representantes e especialistas da empresa
realizam palestras e seminários sobre nutrição adequada nos locais
dos eventos temáticos. A logística competentemente estruturada
permite à empresa fornecer aos clientes produtos alimentícios
saudáveis em qualquer parte da Rússia, bem como em países vizinhos.
A empresa também tem filiais em São Petersburgo e Novosibirsk.

Produção
A DIADAR está engajada na produção de produtos alimentícios
saudáveis, focada em uma variedade de segmentos de preços e
necessidades dos clientes. A linha de produtos inclui: frutas, nozes,
cereais, tâmaras, muesli, hematogênio, mingau, marmelada, pão,
geléias, chocolate, carne de soja e leite. Todos os produtos atendem
às últimas tendências em nutrição e não contêm açúcar, corantes
artificiais, aromatizantes, conservantes. Devido à sua qualidade e
composição natural, os produtos da empresa são adequados para
adeptos de hábitos alimentares saudáveis, vegetarianismo,
veganismo, dieta sem glúten e consumidores com outras restrições
alimentares.
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A disponibilidade de produção própria permite aos especialistas eDIADAR
tecnólogos da empresa controlar o processo e a qualidade da
produção em todas as etapas. Na fábrica Formula of Life, que faz
parte da DIADAR, é instalada uma moderna linha automatizada de
produção européia com o conjunto máximo de equipamentos de
controle

Produtos
Todos os produtos que a DIADAR produz sob suas próprias marcas
registradas: #ПП, DiaDar, Ego, Ego Kids, Schwarz, BODYBAR, DiYes.

#PPP

A primeira marca registrada de produtos para uma nutrição saudável,
com uma composição bem pensada, sem o uso de corantes artificiais,
sabores, conservantes; com um conteúdo equilibrado de carboidratos,
proteínas e gordura; sobre adoçantes naturais com baixo índice
glicêmico. Os produtos da marca são aceitáveis para diabéticos

DiaDar

Uma marca de produtos de cereais naturais que têm um efeito
benéfico sobre o trato gastrointestinal, o fígado e todo o corpo. Os
ingredientes naturais sem conservantes e tratamento térmico
permitem preservar todos os minerais úteis e oligoelementos.

ТМ Preto

Uma marca de alimentos esportivos e dietéticos, com a proporção
correta de carboidratos, proteínas e gordura. Os produtos Schwarz
são desenvolvidos com a participação de nutricionistas e atletas
profissionais, é uma nutrição esportiva profissional. Alta porcentagem
de proteína, vitaminas, açúcar e glúten livres de glúten são os
principais componentes do produto.

BodyBar

Uma alternativa de alta proteína aos produtos tradicionais de
confeitaria e salgadinhos: barras de chocolate, pães, waffles,
cheesecakes esmaltados.

EGO Vegan&Gluten-free

Uma marca de produtos vegetarianos, magros e sem glúten. Toda a
linha foi projetada e desenvolvida para pessoas que deixaram de
comer lactose e/ou produtos sem glúten de origem animal.
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Lista de produtos
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Distribuição e parceiros
Hoje os parceiros da DIADAR são empresas russas e estrangeiras distribuidores de alimentos dietéticos e diabéticos, produtos de
confeitaria e mercearia em mais de 40 cidades da Rússia. No
momento, os produtos da empresa são apresentados em mais de
cinco mil lojas de varejo e cadeias de lojas no país, entre elas: Auchan,
Х5 Retail Group, Real, Sedmoi Kontinent, Kvartal, SPAR. Mais de 600
empresas atacadistas também são parceiras e clientes da DIADAR. Ao
mesmo tempo, a empresa coopera com os maiores distribuidores
farmacêuticos: Protek, Katren, Moron, SIA, Fora-Pharm. A DIADAR é
membro da maior associação interindustrial Rusprod-Soyuz e segue o
Código de Boas Práticas de Relacionamento entre Redes Comerciais e
Fornecedores de Bens de Consumo. A empresa está constantemente à
procura de novos parceiros prontos para desenvolver o mercado de
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alimentação saudável em uma base mutuamente benéfica.

Exportações

Hoje, as exportações da DIADAR representam cerca de 10% da renda
total. O faturamento anual das exportações chega a 20 milhões de
rublos. Atualmente, a empresa exporta com sucesso seus produtos
para a China e para a Comunidade de Estados Independentes. Ao
mesmo tempo, a administração da empresa pretende continuar
investindo na criação de instalações adicionais para expandir suas
atividades e cobertura nos mercados estrangeiros.

O crescimento do volume de negócios do comércio é

106

%

durante os últimos 3 anos
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Mais de 20 anos no
mercado de alimentos
saudáveis

O maior produtor de produtos
alimentícios saudáveis da
Rússia

Colabora com os principais
distribuidores farmacêuticos

Os produtos são apresentados em mais de

5000

lojas*

*retail e cadeia
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Informações de contato

Rússia, Moscou, 7a Staropetrovsky proezd, Edifício 25

+7 495 725-55-23
city@diadar.ru
diadar.ru
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.

Página da marca

https://madeinrussia.ru/pt-br/catalog/3306

pr@madeinrussia.ru

