
RELEASE ALLEANZA CERÂMICA 

 

PREZANDO SEMPRE PELA SOFISTICAÇÃO E MODERNIDADE PARA 

O SEU SELETO PÚBLICO DE REVENDEDORES E CONSUMIDORES, A 

ALLEANZA CERÂMICA CHEGA NO ANO DE 2022 JUNTO AO NOVO E 

A PROMESSA DE UM ANO DE MUITA ESPERANÇA E RENOVAÇÃO, 

EXIBINDO 24 NOVAS LINHAS QUE CHEGAM PARA COMPOR O SEU 

MODERNO PORTIFÓLIO, MANEJANDO COM MAESTRIA AS SUAS 

INSPIRAÇÕES E TRAZENDO AS MAIORES TENDÊNCIAS DO MUNDO 

PARA A MESA DE TODOS OS SEUS APRECIADORES.  

 

Conhecida nacionalmente, e muito em breve mundialmente, pela sua inovação e 

criatividade em brincar com as suas artes, a Alleanza Cerâmica traz para 42ª Home, 

Gift & Têxtil 24 novas linhas exclusivas, que trarão à sua mesa as últimas 

tendências do mundo da mesa posta, atingindo o ápice do seu portifólio que já 

agrada um seleto grupo de consumidores e revendedores de poucos anos para cá. 

Em sua 4° edição presente na feira @abupoficial, a Alleanza Cerâmica irá 

surpreender a todos com os seus lançamentos encantadores e cheios de beleza e 

personalidade única.  

Para mostrar um pouco dessa versatilidade, exibimos abaixo nossas principais 

atrações, para que todos fiquem ansiosos pelo manejo da mesa posta montada, 

muito antes que sejam servidos os pratos principais para apreciação. 

Quando falamos sobre utensílios domésticos e sobre a importância da mesa de 

jantar, o nosso verdadeiro objetivo é o de ajudar as pessoas a entender 

verdadeiramente o que significa uma mesa bonita e unida com pessoas especiais.  

Não estamos apenas falando de decorações e arranjos requintados, mas sim de 

amor, declarações, alegrias e momentos únicos que fazem parte do dia a dia de 

todas as famílias, em todos os cantos do mundo. A Alleanza Cerâmica se 

compromete em trazer sempre o que há de melhor e mais bonito no mercado de 

mesa posta e decoração para todos os gostos, como também para todas as 

constituições de famílias atuais. Afinal, sabemos que a palavra família vai muito 

além de sangue e qualquer mera definição do dicionário. Família é amor, é o desejo 

de oferecer o melhor para pessoas especiais e escolhidas pelo coração de cada um.  

Já diziam os antigos sábios que a cozinha é o coração de qualquer casa, e que tal 

transformarmos a mesa de jantar no local mais poderoso e aquecido desse órgão? 

Se você ainda tem alguma dúvida do nosso comprometimento com essa missão, 

vem com a gente agora mesmo conhecer mais das nossas linhas e deixar a sua 

mesa pronta para receber as melhores sensações, transformando qualquer refeição 

em uma alegria única. Vamos juntos construir um mundo com mais beleza, 

alegrias e muitas composições encantadoras.   



 

LINHA AMALFITANA 

A Costa Amalfitana é uma área que fica situada ao sul da charmosa Itália. Essa 

linda costa é composta por pequenas e distintas cidades dispostas ao longo de uma 

faixa de 50km às margens do Mar Tirreno. O lugar é considerado patrimônio da 

UNESCO e se caracteriza pelos cenários naturais deslumbrantes que o compõe. 

Além disso, podemos dizer também que o que chamamos de limão siciliano 

provem historicamente da península sorrentina, isso porque é dos limões da costa 

sorrentino-amalfitana que se faz o verdadeiro Limoncello, o licor de limão mais 

apreciado de todo o mundo, levando todo o frescor da costa Italiana com muito 

requinte aos quatro cantos do globo. 

Com a terrível pausa que o mundo do turismo sofreu por conta da pandemia, nada 

mais justo do que trazer um dos lugares mais bonitos da Europa para a mesa dos 

nossos consumidores. Um lugar tão lindo e também tão rico em histórias e sabores 

é a nossa primeira apresentação para os lançamentos de 2022.  

 

 

 

LINHA ATLÂNTICA 

A Alleanza Cerâmica, como uma empresa brasileira que preza em primeiro lugar 

valorizar a sua morada e as suas raízes, traz a linha Atlântica como aposta forte 

para agradar o mercado da mesa posta, visando provar que o verde mais clássico 

pode sim ser superado, com novos tons ainda mais vivos e cheios de requinte e 

elegância. 

Inspirada na biodiversidade da Mata Atlântica, a coleção que faz jus ao seu nome 

promete enriquecer ainda mais as mesas de todo o mundo com detalhes provindos 

dos verdes mais belos do nosso lindo Brasil.  

 



 

 

KIT COLECIONÁVEL JAPANESE 

Se tem algo que caiu como uma luva no paladar da grande maioria dos brasileiros, 

certamente é o gosto pela talentosa comida japonesa. 

Nossos irmãos ocidentais sabem muito bem como fazer uma boa refeição, regada 

a peixes e certamente a muito sabor! Com esse mercado de consumo se expandindo 

com muita força por todo o Brasil, não poderiamos deixar de pensar em um kit 

próprio para atende-lo da melhor maneira, não é mesmo? 

E é por isso que a Alleanza Cerâmica lança no mercado o Kit Colecionável 

Japanese, que promete ser um grande aliado na hora dos brasileiros consumirem 

uma saborosa comida japonesa, seja em um jantar especial ou até mesmo na 

correria do dia a dia.  

Muito além dos pratos pensados para o consumo, o kit também conta com duas 

molheiras e dois hashi, sendo a opção perfeita para presentear um amigo ou até 

mesmo para se presentear com um kit mais do que especial.  

 

 

 

 

 



KIT COLECIONÁVEL HOT DOG 

Quando pensamos em kits e em refeições rápidas que remetem ao povo brasileiro, 

certamente não podemos nos esquecer do famoso hot dog. 

Poucas pessoas sabem, mas o hot dog, como popularmente é conhecido, nasceu na 

Alemanha (segundo histórias e estorias), mas a sua grande popularidade 

certamente se deve graças ao apoio da América do Norte. 

Os norte americanos consideram o hot dog como um dos seus alimentos favoritos 

para o dia a dia e até mesmo para as suas principais refeições, e o Brasil, com a 

sua diversidade única e a mania de sempre apreciar o melhor de cada nacionalidade 

que compõe a sua vasta cultura, trouxe o hot dog para fazer parte da sua culinária 

popular. 

Com o lançamento do Kit Colecionável Hot Dog, esperamos que as mesas 

brasileiras recebam com ainda mais alegria e descontração este delicioso fast food. 

 

 

 

Com essa pequena apresentação acerca dos nossos lançamentos, esperamos que 

vocês, consumidores e revendedores, possam sentir um pouco da nossa visão e 

missão, e que venham nos prestigiar na maior e mais importante feira de utilidades 

domésticas e decoração do Brasil. 

Aguardamos todos vocês, clientes e revendedores, para conferir as nossas 

novidades de perto, aliadas sempre às melhores condições de compra para todas as 

necessidades e mercados. 


