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Untuk Diterbitkan Segera

Produk-produk terbaru Campina Ice Cream

Jakarta, 3 November 2021 - PT Campina Ice Cream Industry Tbk (Campina) kembali membawa kebahagiaan
melalui produk-produk ice cream terbaru yang diluncurkan. Mulai dari varian buah-buahan favorite, sampai
dengan cheesecake, coklat dan tiramisu yang dibuat dengan bahan baku berkualitas serta bernutrisi. Segala
kebaikan dalam produk –produk yang diluncurkan ini terinspirasi dari keinginan dan kebutuhan konsumen, serta
#celebrategoodness dengan segala kebaikan yang diberikan. Melalui peluncuran produk-produk terbaru ini
Campina juga ingin mengajak konsumen untuk merayakan kebaikan.

Adji Andjono selaku Sales & Marketing Director PT Campina Ice Cream Industry Tbk mengatakan, “Ditengah
keadaan saat ini, konsumen membutuhkan snack atau dessert yang nikmat, segar namun tetap memiliki manfaat.
Sebagai perusahaan ice cream lokal terkemuka yang mengutamakan kepuasan konsumen, Campina menjawab
momen ini melalui peluncuran produk-produk terbaru”.

(kiri) Adji Andjono - Sales & Marketing Director Campina & Tissa Biani (KOL Campina)

Seperti Campina Go!Mango dan Orange Plus, masing-masing produk ini mengandung Vitamin C 90mg yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan Vitamic C harian. Dimasa pandemi konsumen perlu menjaga imun tubuh dengan
asupan vitamin C yang cukup  agar tetap bisa beraktifitas.

Campina Cake Series, ice cream yang dibalut dengan cup eksklusif ini hadir dengan tiga varian rasa, yaitu
Strawberry Cheesecake dengan potongan buah stroberi dan kue keju asli, lalu Royal Choco Brownies yang
dilengkapi dengan potongan kue brownies dan saus coklat, serta Tiramisu yang dilengkapi dengan saus dan kukis
asli. Tiga varian rasa Cake Series ini tentunya dapat menjadi kudapan favorit selama bekerja dari rumah.

Campina Hula Hula Durian juga merupakan pilihan rasa ice cream rasa Indonesia asli, dan rasa durian di dalamnya
kian mewah dengan ekstra daging buah durian montong asli. Campina Hula Hula Durian kini tersedia dalam dua
ukuran, cup 90ml dan pint 350ml. Ice cream rasa buah-buahan yang satu ini sangat cocok untuk konsumen yang
gemar rasa autentik namun tetap creamy. 

Campina Concerto Sundae dengan kemasan baru yang lebih minimalis dan solit juga akan menjadi salah satu
pilihan varian terbaru dari Campina. Dilengkapi dengan dua rasa favorit, cokelat dan vanila dalam ukuran 110ml,
Concerto Sundae dipadukan dengan susu segar pilihan terbaik.



Peluncuran produk-produk es krim ini diharapkan dapat diterima semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja,
hingga dewasa, di manapaun dan kapanpun. “Kami ingin konsumen memiliki pilihan rasa serta ukuran yang lebih
beragam dalam menikmati es krim. Oleh karenanya kami ingin kehadiran produk-produk baru ini bisa digemari
pula oleh konsumen setia Campina sebagaimana produk-produk sebelumnya. Produk-produk ini bisa didapatkan di
minimarket, supermarket atau warung terdekat, bisa juga di pesan dengan mudah dan cepat melalui kanal-kanal
online.” ujar Mustofa Saadji selaku Marketing Manager PT Campina Ice Cream Industry Tbk.

(kiri) Mustofa Saadji - Marketing Manager Campina & Tissa Biani

Sejumlah artis yang tengah eksis di dunia entertain seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, juga banyak influencer
yang dikenal konsumen turut serta ikut mempromosikan langsung produk terbaru dari Campina baik melalui
media daring maupun konvensional.

---------------
Tentang Campina

Campina didirikan pada tahun 1972 oleh Bapak Darmo Hadipranoto beserta istri, yang mulai membuat es krim Campina di garasi rumahnya
yang terletak di Jl. Gembong Sawah, Surabaya. Campina dipasarkan awalnya dengan sepeda keliling menemui para pelanggannya. Seiring
dengan tantangan yang dihadapi, Campina kemudian berinvestasi dalam pengembangan teknologi. Pada tahun 1985, pabrik Campina
direlokasi ke Rungkut, Surabaya. Dengan mesin-mesin modern untuk mengimbangi permintaan yang semakin meningkat, serta didukung
sumber daya manusia yang ahli dalam pengembangan es krim dan sudah teruji, Campina melebarkan sayapnya dan terbang semakin tinggi.
Saat ini, Campina telah menjadi salah satu pemain besar dalam industri es krim di Indonesia, yang selalu berkomitmen untuk memberikan
produk-produk yang digandrungi oleh konsumen es krim. Tahun 2017, Campina telah menjadi perusahaan terbuka dan berganti menjadi PT
Campina Ice Cream Industry Tbk. Dalam 46 tahun perjalanannya, Campina selalu melayani keluarga Indonesia dengan penuh semangat dan
berbagai inovasi. Campina tetap bertahan di hati keluarga Indonesia sebagai es krim berkualitas dengan bahan baku plihan, terjaga dengan
mutu dan kenikmatan cita rasa khas yang tetap terjaga selama beberapa generasi.
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