
Faça
parte desta

Família
Seja um parceiro



A Sorveteria Kidelícia está no mercado desde 1988 e é referência de 
sucesso no segmento de sorvetes. Uma história que vem conquistando o 
mercado pela qualidade oferecida em nossos produtos com muito 
profissionalismo junto aos nossos clientes.

Buscando sempre a inovação, a Sorveteria Kidelícia investe 
constantemente no lançamento de novos produtos e sabores. 
Para isso, conta com profissionais altamente qualificados e insumos de 
alta qualidade.

A nossa prioridade, sempre foi, e será, a qualidade em nossas matérias 
primas. Isso garante a segurança em nossos produtos e mais sabor para 
os nossos consumidores, fazendo com que a Kidelicia tenha excelência 
no mercado de sorvetes.

A melhor definição de quem somos:
Somos apaixonados por sorvete!

Quem Somos



Nossas

Vantagens

Grande margem

de lucro

Atendimento

diferenciado

Confiança e 

credibilidade

desde 1988



Por que 

trabalhar

com a

?



Porque trabalhar

com a Kidelícia...

é garantia de qualidade em seus

produtos, além de proporcionar

uma experiência com sabores incríveis

para os seus consumidores e parceiros.



35~40%

Margem

de Lucro

Bruta



Garantimos
A satisfação do seu cliente

e o melhor retorno sobre

investimento para você.



Freezers Exclusivos

A Kidelícia dispõe de freezers horizontais e verticais para o seu
negócio e se responsabiliza pelo suporte e a assistência técnica.
Os freezers da Kidelícia são em comodato.



Frota e Entrega

A Kidelícia conta com uma frota de

Caminhões Refrigerados para o 

transporte de sorvetes, e carro

de pequeno porte, para também

garantir a velocidade da sua entrega.

Assim assegurando que nossos 

produtos cheguem aos pontos de 

vendas com a mesma qualidade 

que saíram de nossas fábricas 

com total segurança.

Garantida



Área de Atuação

São Paulo SP
Litoral e Interior



Ações nos pontos
de vendas

Degustação
A Degustação da Kidelícia tem como objetivo 
aumentar a percepção do cliente perante ao 
produto no ponto de venda, gerar incremento de 
venda e fidelização do produto. 

A Kidelícia conta com uma equipe de degustadoras 
devidamente uniformizadas e treinadas para realizar 
abordagem e degustação junto aos consumidores, 
explicando as características dos produtos com 
propriedade e credibilidade. 



Alguns dos nossos

Parceiros



sabores

Para todos
os gostos e

sabores



Nossos
Produtos



Linha 
Picolés



Linha

Guaraná
Limão
Maçã Verde
Melancia
Tangerina
Uva



Linha

Abacaxi
Chocolate
Coco
Flocos
Leite Condensado
Maracujá
Milho Verde
Morango



Morango com Recheio
de Leite Condensado

Banana com Recheio 
de Creme de Avelã

Chocotine com 
Recheio de Maltine

Leitinho com Recheio
de Trufa de Chocolate

Linha



Brigadeiro
Coco
Skimo
Kisensação

Linha



Linha 

Napolitano

Super Barrita

Molequinho



Linha 

Cookies
Ouro 
Branco

Ouro 
Preto



Ki-Moranguinho
Ki-Chocolatinho
Ki-Leitinho

Algodão Doce
Blue Ice
Chiklé
Groselha

Linha 



Linha 
Potes



Linha 1,5L com sabores 
marcantes!

Abacaxi ao Vinho
Chocolate
Milho Verde

Passas ao Rum



Brigadeiro
Coco Cremoso
3 Chocolates

Linha 1,5L com sabores 
incomparáveis para os 
melhores momentos.



KiTrufado
KiMaltine

KiLeitinho
KiSundae Chocolate

KiSundae Morango
KiSensashow

KiFrutas

Com a Linha Kitudo ninguém
passa vontade, são 1,5L de
sorvete com recheios 
cremosos só esperando o 
pessoal chegar.



Linha

Campeão de vendas! Para
toda a família curtir os 
momentos de alegria.



Linha 
Açaí



Açaí Tradicional

Açaí com Leite Condensado

Açaí com Creme de Avelã

Açaí Tradicional
Açaí com Recheio de Leite Ninho

Açaí com Trufa de Chocolate



Balde 10l
Descartável



Sorvete Kidelícia em
balde de 10L descartável,
para sorveterias e festas

Abacaxi ao Vinho

Açaí

Algodão Doce 

Brigadeiro

Chiclete

Chocolate 

Chocomenta

Coco

Creme

Ferrero Rocher

Flocos

Maltine

Maracujá 

Milho Verde

Morango

Ninho

Ninho Trufado

Nutella

Sensação



Nossa missão é manter a qualidade 
dos nossos produtos e oferecer um 
atendimento efetivo aos nossos 
parceiros e consumidores, fortalecendo 
uma satisfatória parceria por muitos anos.

Agora que você já conhece a nossa 
empresa e os nossos produtos, venha 
nos conhecer, degustar os nossos  
sorvetes e repetir o que todos 
dizem ao experimentá-lo: 
Nossa, Kidelícia!



Entre em contato conosco para

agendarmos um contato pessoal

e conhecer melhor nosso 

modelo de negócio!

Contato Comercial
(11) 2943 - 5762

comercial@sorveteskidelicia.com.br

Endereço:
Rua Anísio de Abreu, 676

Ermelino Matarazzo - São Paulo/SP

/SorvetesKiDelicia

/Kideliciasorvetes

Muito 
Obrigado!


