
                                                                          
 

CROMUS LANÇA CAMPANHA DE PÁSCOA 2009 
Ação premiará 10 consumidores Cromus. Melhores pontuações 

ganharão kits para fábricas de chocolates. 

 
 
 
Já está no ar no site da Cromus Embalagens  (www.cromus.com.br) a Campanha de Páscoa 
2009 da empresa que este ano tem como tema  Páscoa Cromus a Sorte é Sua. 
 
Envolvendo representantes Cromus, pessoal de televendas, balconistas, lojistas, 
consumidor final e promotores, a ação premiará consumidores de todo país através de 
Concurso cultural de perguntas e respostas sobre os produtos Cromus e a fabricação de 
chocolate artesanal.  
  
Para participar o consumidor deve fazer um cadastro no site www.cromus.com.br. Os 10 
melhores desempenhos em menor tempo ganham um 1 kit de produtos Cromus. E os 3 
melhores ganham kits com vários equipamentos para a sua fábrica de chocolates 
(derreteira, cobrideira, batedeira profissional, ralador para chocolate, balança eletrônica, 
geladeira, mármore, colher para caramelizar etc).. 
 
A divulgação será feita através de anúncios em revistas setorizadas, revistas de  
artesanato, site e catálogo Cromus. 
 
MATERIAL DE APOIO E MERCHANDISING 
 
A Campanha Páscoa Cromus a Sorte é Sua contará com amplo material de apoio e 
vendas como uniformização de balconistas dos clientes Cromus com camisetas, canetas e 
bloquinhos de recado personalizados Páscoa 2009. 
 
Também serão oferecidos amplo material de Merchandising como bandeirinhas de gôndola, 
faixa de gôndola, móbile e plástico forração aos clientes Cromus que adquirirem produtos 
de Páscoa.  
 
A Campanha já se tornou tradicional no mercado de Páscoa Artesanal. Através dessa ação a 
empresa aproxima-se ainda mais de seu público, premiando seus consumidores  

 

 

http://www.cromus.com.br/
http://www.cromus.com.br/


                                                                          
 

Fortunato – Mascote Cromus  

O coelho Fortunato foi criado em 2006 para ser o símbolo da Páscoa Cromus. Desde então, 
se tornou um importante símbolo da Páscoa da empresa. 
 
Este ano, o charmoso coelho chega a sua 3º Páscoa desejando Boa Sorte a todos os 
participantes da Campanha 2009 e encantando os consumidores dentro de um trevo da 
sorte.  
 
O mascote Fortunato estará mais uma vez presente em todas as peças desenvolvidas e 
materiais de merchandising, pois  se tornou um personagem fixo e uma inovação, pois 
transmite a imagem  da  Cromus e de seus consumidores: inteligência, agilidade, inovação 
e poder de negociação. 

A Páscoa, época que dobra o consumo de chocolate no Brasil - quinto maior produtor de 
chocolates e um dos maiores mercados de Páscoa do mundo,  é  uma das mais importantes 
datas comemorativas para a Cromus que todo ano através de seus produtos e inovações, 
traz para o seu consumidor o que há de mais moderno no mercado mundial de Páscoa.   

Embalagens exclusivas e diferenciadas e, bonecos e acessórios agregam valor e beleza a 
data e são comercializadas em todo país.  

O regulamento completo da Campanha pode ser acessado através do site da empresa 
www.cromus.com.br. 

Sobre a Cromus  

Completando 15 anos em 2008, a Cromus Soluções para Embalagens é líder no 
segmento de Páscoa artesanal e embalagens decorativas. Com a missão de “Encantar ao 1º 
olhar”, oferece ao mercado “conceitos” no desenvolvimento de sua linha de produtos, se 
antecipando aos desejos de seu consumidor e do setor de embalagens artesanais, 
apresentando uma linha de produtos inovadora e diferenciada.  
 
Visando trazer soluções para toda a cadeia produtiva de seu segmento, a empresa investe 
constantemente em novas tecnologias, maquinários e soluções em embalagens e possui um 
sistema próprio de impressão em flexografia, rotogravura e impressoras de oito cores com 
grande capacidade produtiva. 
 
Com um catálogo de mais de 300 tipos de produtos, a empresa transforma anualmente 
mais de 3.000 toneladas de matéria-prima, atuando no mercado internacional com a 
exportação de produtos para países como Argentina, Paraguai, Uruguai, México, Peru, 
Chile, entre outros. 
 
Cromus  
Atendimento ao consumidor: (11) 4514-8080 
www.cromus.com.br 

 
 

Informações para IMPRENSA 
DCC Comunicação 

Telefone – (11) 37913000/55334967 
dcccomunicacao@gmail.com 

Denise L M Sassarrão - 11. 81177302 
                                                                                   Claudia Diomede – 11. 91610024 
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