
ESTREIA DE 
MARCA!

NOVA IMAGEM, MESMO SABOR



Se alguém nos pedisse para descrevermos “My Originals” 
numa frase, responderíamos:  
“MY ORIGINALS, UM DELICIOSO TESOURO”.

Mas como é evidente, uma frase não faz justiça à riqueza de uma marca. Então, a pergunta 
é O que faz com que “My Originals” seja diferente? As seguintes palavras e expressões 
dar-lhe-ão uma ideia muito precisa dos valores da marca:

QUALIDADE • EXPERIÊNCIA • INOVADORA • SABORES E FORMAS SURPREENDENTES • 

REFRESCANTE • A FAVORITA • PEQUENO PRAZER DA VIDA • ÚNICA • RECEITAS AUTÊNTICAS • 

STATUS E LIDERANÇA • FORMA DE VIDA ÚNICA • INSPIRADORA • PURA INDULGÊNCIA • 

DESCONTRAÍDA • MOMENTOS DE ALEGRIA • O MEU MOMENTO ESPECIAL!

ADORAMOS AS RECEITAS AMERICANAS
Vandemoortele é líder europeu de donuts, uma das gamas 
de produto mais importantes dentro da empresa.

THE ORIGINALS É UMA DAS NOSSAS MARCAS CHAVE
Nasceu em 1997 e tem crescido até se consolidar no mercado.

CHEGOU A ALTURA DE MUDARMOS ALGO
A marca celebra 20 anos! O seu aniversário é o momento perfeito 
para a renovar e dar-lhe uma aparência muito mais moderna.

E AGORA, APRESENTAMOS-LHE: “MY ORIGINALS”!
Só mudámos a nossa imagem, agora muito mais moderna e inspiradora. 
A qualidade e os produtos continuam a ser os mesmos de sempre.

Conheça os deliciosos
    membros da família     
 “My Originals”

História da marca

DOONY’S
Utilizamos autênticas receitas baseadas nos 
clássicos donuts americanos. Os nossos Doony’s com 
cobertura de autêntico chocolate belga são únicos no 

mercado. Os clientes e consumidores podem escolher 
entre uma ampla e surpreendente variedade de 
coberturas, decorações, tamanhos e recheios. .

BOLOS
Descubra a nossa ampla 

gama de bolos como Red 
Velvet, Carrot Cake, American 
Apple Pie e muitos outros. 
Todas estes elaborados 
segundo autênticas receitas 
americanas. .

COOKIES  
Autênticos cookies 

americanos com 
sabores inconfundíveis. .

BROWNIES  
Uma receita original americana 

com chocolate belga como 
  ingrediente secreto de prazer. .

MUFFINS 
Os nossos clássicos muffins são 

um delicioso e tradicional capricho. 
Muffins de primeira qualidade, com 

recheios de sabores inovadores 
   e apresentados com muito 

     mimo e cuidado..

Explicamos-lhe porque a  
mudança de nome para “My Originals” 
significa tanto para nós:



Estamos muito orgulhosos com a nova imagem de 
“My Originals”, por isso a utilizaremos em toda a 

nossa comunicação (embalagens, publicidade, webs, 
catálogos…). As caixas começarão a ser alteradas de 
forma gradual. Brevemente, publicaremos um vídeo 

sobre a história desta nova marca.

Por favor, contacte o seu representante de 
vendas para mais detalhes.

Sabia que os Doony’s, muffins, brownies e os outros 
produtos de pastelaria americana estão muito na moda 
entre os consumidores? Aproveite agora para ampliar o 

seu sortido de produtos com “My Originals”, uma nova 
identidade de marca que denota maior qualidade e que faz 

referência à herança da autêntica pastelaria americana.

Verá como as suas vendas aumentam e como se conseguirá 
destacar entre a concorrência!
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Que novidades 
temos agora?

Que 
    benefícios 
tem para si?


