
Já imaginou ir a um evento corporativo e se deparar com uma 
bilheteria e uma Maria Fumaça ao invés de um credenciamento? 
Ser recepcionado por comissárias? Ganhar um marcador de 

livro com o roteiro de uma viagem que contém a programação do 
evento? Se deparar com comandantes de trem que dão palestras com 
conteúdos relevantes? Ou mesmo, degustar e conhecer deliciosos 
produtos em estações gourmet?

Parece meio lúdico e improvável, mas foi essa a proposta inova-
dora do 3° Mega Workshop para Pizzarias da MegaG Alimentos que, 
mais uma vez, marcou e surpreendeu donos de pizzarias, pizzaiolos e 
os principais fornecedores do ramo alimentício presentes. O evento 
aconteceu em 17 de novembro de 2015, no Senac Nações Unidas, e 
reuniu cerca de 700 pessoas na zona Sul de São Paulo.

Em parceria com Catupiry, Gomes da Costa, Italac, Tradição, 
Coronata, Coca-Cola, McCain, Tupasy, Vapza, Três Marias, Aurora, 
Anaconda, Ceratti, Scala, D’Allora, Ekma, Mirella, Vinhos Manz, 
Vigor, Arc obello, Bunge, Frimesa, Melitta, BRF, Seara, Cargill, 
Prieto, Rosa Branca, Tours, DRS Grá� ca e Revista Pizzas & Massas, 
a MegaG promoveu um evento com o tema: A Viagem e seus Desa� os, 
no qual a temática conduziu os participantes a uma incrível viagem 
rumo ao sucesso.

Prova disso foram as palestras de peso ofertadas por chefs pre-
miados e renomados no mercado, além de um consultor especial do 
SEBRAE SP. Dentre os assuntos abordados estavam: Harmonização 
e Equilíbrio de Massa, com o chef Sudário Silva; Gestão e Cardápios, 
com o chef Fabiano Olivares, que abordou principalmente a neces-
sidade de planejar e porcionar as receitas em uma pizzaria; o chef 
Willian Gazal tratou da Importância do Glúten e das diferenças entre 
o uso do fermento seco e do fermento fresco; e o chef Wilson Ferreira 
falou sobre a nova tendência de mercado que é a Massa Pan. Já o 
SEBRAE SP deu dicas de gestão e mostrou os Melhores Caminhos 
para sua Empresa, com o palestrante Júlio Alencar.

Após esse ciclo de palestras, os participantes foram guiados a um 
passeio pelas 27 estações gourmet, para degustar e interagir com os 
parceiros e fornecedores. Também puderam tirar fotos em cabines 
especiais, esclarecer dúvidas com os chefs e, ainda, conferir atrações 
extras com o chef Senhor Pizza e o chef Isaías Soares, na Estação 
do Saber, um espaço exclusivo com diversas surpresas para os 200 
primeiros convidados, incluindo até um curso especial no 
Centro Tecnológico de Desenvolvi-
mento de Pizzas 

MEGA WORKSHOP PARA 
PIZZARIAS, UMA VIAGEM COM 
DESTINO CERTO, O SUCESSO!
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e 
Massas no Bra-

sil, com o chef Senhor Pizza.
Mas não foram só esses participantes os contemplados 

durante o Workshop, os demais aproveitaram também os sorteios de 
mais de 60 kits de parceiros, de duas Smart TVs cedidas pela Tradição 
e, é claro, do tão esperado sorteio da moto e iPhone oferecidos pela 
MegaG para pizzaria e pizzaiolo, que neste ano sorteou a Pizzaria 
Maná, localizada em Ferraz de Vasconcelos. 

Para � nalizar essa Mega Viagem com chave de ouro, os clientes 
assistiram a uma apresentação de Stand UP Comedy, que tirou o 
fôlego de tanto fazer rir, com a encenação dos problemas enfrentados 
pelas pizzarias no seu cotidiano, com a Cia de Comédia Corporativa. 

Mega Expresso do Bem
Pela primeira vez na história do evento, foi proposto que 

cada pizzaria participante contribuísse com um brinquedo a 
ser doado para uma instituição carente no Na-
tal. Apesar de ser uma novidade, a iniciativa 
foi muito bem aceita pelo público e ao � nal do 

evento foram arrecadados cerca de 200 brinquedos 
que foram doados a ONG Gotas de Flor com Amor, em São Paulo.

Mega padrão de qualidade 
O Mega Workshop para Pizzarias não é mega apenas no nome, 

a� nal assim como nas edições anteriores, a organização deste ano 
foi impecável até nos mínimos detalhes, com direito a atendimento 
personalizado por uma equipe especializada e devidamente treinada, 
que deu um show de simpatia e comprometimento com todos os 
parceiros e fornecedores antes, durante e após o evento.

Da mesma forma, o padrão de qualidade oferecido aos clientes 
não foi diferente. A� nal, desde o início a MegaG Alimentos investe 
no crescimento e na proximidade com seus clientes, através da oferta 
de capacitação, conhecimento, informação, novidades de mercado, 
aperfeiçoamento pro� ssional e soluções que agreguem as pizzarias, 
e o Workshop é só uma dessas diversas ações.



De outro ângulo: 
depoimentos dos clientes

Confira abaixo a opinião de clientes 
sobre o evento da MegaG Alimentos.

“Gostei do evento, foi a primeira vez que 
participei, achei produtivo, cheio de novi-
dades em produtos e as dicas dos chefs foram 
bem produtivas. Na próxima estaremos aqui 
novamente”.

Leonardo - Artesanato Gourmet

“Achei o evento grandioso, muito bom! 
Acredito que foi bom para todos que vieram. 
Ano que vem estarei aqui novamente com 
certeza”.

Eudes - Pizzaria Eduardo

“Achei o evento super interessante, foi de 
grande valia porque adquiri várias experiências e 
pude trocar informações com outros participantes. 
Contribuiu muito para o meu aprendizado e para 
possíveis aplicações no cotidiano”.

“Viemos prestigiar o evento da MegaG que 
foi muito bom e repleto de conhecimento, novas 
tecnologias e muitas pessoas”.

Michely e Michael - Pizzaria Galletão

“É o terceiro ano do evento e o terceiro ano 
que venho. Ele vem evoluindo a cada edição 
e, hoje, é um evento bem mais estruturado e 
so� sticado. Gostei e no ano que vem estarei 
aqui novamente”.

Rodrigo - Pizzaria Donatello

“O evento foi legal, achei mais organizado 
do que no ano passado, melhor divido e o espaço 
foi bem maior. Gostei!”

Tays - Grande Pizza

“Achei o evento excelente para conhecer 
novos produtos, obtive ótimas informações. 
Foi muito bom!“

Rosires - Disk Pizza do Rei

“Achei o evento muito bacana e espero 
poder participar dos próximos”.

Roberto - Pizzaria Per Viaggio

“O evento foi muito bacana, foram 
abordados assuntos importantes para o setor, 
viemos aqui para aprender e gostamos muito. 
Voltaremos duplamente empolgados no ano 
que vem”.

Pedro - Cartola Pizza

Mariane - Pizzaria Itália

72

M E G A G



“Somos clientes da MegaG há alguns anos, 
sempre nos atenderam pontualmente e � zeram 
um Mega evento. Foi ótimo participar e valeu 
a pena estarmos juntos aqui”.

Izabel Fernandes - Pizzaria Tropical

“Como todo ano, o evento foi enriquece-
dor porque nos trouxe coisas novas, conhe-
cimentos que ajudam a manter o negócio 
sempre vivo”.

Marcelo - La Taberna Pizzaria

“Foi a primeira vez que participei desse 
evento, achei muito bom. Gostei muito de 
vir, fomos muito bem recebidos e o evento 
foi muito bem organizado. Espero poder 
voltar sempre”.

Nicolas - Bello Pizzaria

“Gostei do evento, foi tudo ótimo. Os chefs 
deram dicas bacanas e a organização também 
foi show. Ano que vem estamos aqui de novo”.

Elielton - Marque’s Pizzaria

De outro ângulo: 
depoimentos dos parceiros

“A programação do evento estava condi-
zente com o público, com assuntos relevantes 
e de interesse, além de bem desenvolvido pela 
equipe. A decoração para o tema proposto estava 
impecável e de bom tom.  Ressalto que o evento 
estava fantástico e posso dizer, com certeza, que 
é o melhor do segmento ”.

Ricardo Barcala - Ekma

“Parabéns mais uma vez pelo trabalho 
impecável desta equipe tão e� ciente. Que no 
próximo ano vocês possam brilhar ainda mais”.

“Parabéns pelo grande evento! Organização 
impecável da equipe de marketing, composta 
por excelentes pro� ssionais. Obrigado por me 
deixar fazer parte dessa história”.

Sudário Silva – Chef Pizzaiolo

“Parabéns MegaG. Evento incrível. Muito 
atenciosos com os parceiros e clientes! Agradeço 
por ter participado do evento e agradeço em 
nome do SEBRAE SP”.

André Oliveira – SEBRAE SP

Fala MegaG

A MegaG Alimentos agradece imen-
samente a cobertura do evento pela 
Revista Pizzas & Massas, assim como 
todos os fornecedores, parceiros e co-
laboradores que trabalharam de forma 
intensa e conjunta para a realização desse 
MEGA evento. Parabéns a toda equipe 
pelo excelente trabalho.

Con� ra mais informações e fotos 
desse MEGA evento em nosso site: 
www.megag.com.br

Willian Ribeiro - Coronata
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Você encontra nossos produtos, nos melhores Distribuidores de frios do Brasil.

www.toursdobrasil.com.brTel.: (47) 3248-1414 E-mail.:vendas@toursdobrasil.com.br

Atum Tours  

“Qualidade Indiscutível, 
na PIZZA na SALADA  

ou no BUFFET”

o melhor do Brasil  
100% Artesanal
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