Persbericht

KELLOGG’S WERKT SAMEN MET DISNEY® VOOR
NIEUWE ONTBIJTGRANEN FROZEN ®

De nieuwe ontbijtgranen van Kellogs zijn geïnspireerd op de film Frozen.
Op de verpakking staan Anna, Elsa en Olaf, de hoofdpersonages uit de
Disney animatiefilm..

Brussel, 19 maart 2015 - Kellogg’s en Disney strooien magie op de Belgische
ontbijttafels met de lancering van de nieuwe Frozen ontbijtgranen. Eerder in de VS
bracht de lancering een boost van de verkoopcijfers met zich mee: de voorraad die
Kellogg’s voorzien had voor 6 maanden, was in 6 weken de deur al uit.

De Frozen ontbijtgranen hebben de vorm van ster- en sneeuwvlokken en smaken
naar vanille. Ze bevatten 9 verschillende vitamines en mineralen (waaronder 6
vitamines B, vitamine D en calcium).
Miranda Prins, Cereals Marketing Director in Frankrijk en Benelux legt uit: “Dankzij
de aantrekkelijke personnages met onweerstaanbare charme zijn families over de
hele wereld gefascineerd door Disney’s Frozen. Elke ochtend opnieuw laat Kellogg’s
gezinnen van haar merken genieten. We zijn dan ook bijzonder blij met de
samenwerking met Disney. We zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe Frozen
ontbijtgranen het nodige sprankeltje magie aan het ontbijt van kinderen zal
toevoegen.

Deze lente zullen de Frozen ontbijtgranen hun intrede op de Europese markt doen.
Het product zal vanaf 25 maart 2015 in België exclusief bij Carrefour te verkrijgen
zijn.

De lancering van de ontbijtgranen zal samenlopen met de nieuwe kortfilm van
Disney, Frozen Fever, die vanaf 25 maart in de bioscopen zal spelen. Het tweede
deel van Frozen wordt de introductie van de herverfilming van Assepoester,
uitgevoerd door Kenneth Brannagh.
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Over Kellogg:
Kellogg Company (NYSE: K) verwent en verbetert de wereld met dank aan recepten en merken die er
toe doen. Met 14,6 miljard dollar omzet in 2014 en meer dan 1600 producten, is Kellogg’s nummer 1
producent van ontbijtgranen en nummer 2 in de wereld van zoete en hartige koekjes en snacks.
Daarnaast staan we in de top van Noord-Amerikaanse bedrijven in diepvriesproducten. Onze merken,
Kellogg’s, Keebler, Special K, Pringles, Kellogg’s Frosted Flakes, Pop-Tart, Kellogg’s Corn Flakes,
Rice Krispies, Cheez-IT, Eggo, Mini-Wheats en nog andere, voeden elke dag families zodat ze
kunnen ontwaken en met een voldaan gevoel hun dag kunnen starten. Via het initiatief Breakfasts for
Better DaysTM, zullen we aan het eind van 2016 één miljard porties granen en snacks geleverd
hebben - waarvan meer dan de helft in de vorm van ontbijt wordt verdeeld – voor behoeftige kinderen
en gezinnen in de hele wereld. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kelloggcompany.com of
volg ons op Twitter @KelloggCompany, YouTube en Social K.
Over Frozen van Disney :
Disney’s Frozen is een mooi sprookje waarin de optimitische en heldhaftige Anna samen met de
onbeschaafde dwerg Kristoff en zijn trouwe rendier Sven een spannende zoektocht aangaan naar
haar verdwenen zus Elsa, die met haar magische krachten het koninkrijk van Arendelle in een
eeuwige winter brengt.

