
                                                                          

CROMUS INVESTE EM SUA LINHA DE LICENCIADOS 
 

AS CONSAGRADAS PERSONAGENS HELLO KITTY® E NI HAO KAILAN® SÃO A 
NOVA APOSTA DA EMPRESA QUE JÁ PRODUZ E COMERCIALIZA AS MARCAS 

BACKYARDIGANS®, BAKUGAN®, PLUSH POISON® E MARIE®, ENTRE OUTROS 
 

 
A Cromus Embalagens, líder e fomentadora do mercado de embalagens decorativas, amplia sua 
linha de Licenciados em cerca de 20 % adquirindo a licença de produções das consagradas 
personagens Hello Kitty® e Ni Hao Kailan®. 

A ampliação é uma das estratégias da empresa que nos últimos anos aposta cada vez mais em 
seu segmento de Licenciados - um mercado que segundo dados da Associação Brasileira de 
Licenciamento, faturou em 2009, 4 bilhões e 200 milhões de reais ao mercado revendedor em 
geral, com crescimento de cerca de 6%. 

Os produtos Cromus, inclusive os Licenciados, se tornaram fundamentais para os mais diversos 
setores comerciais do país como atacadistas, varejistas, lojistas (vestuários, brinquedos) e 
supermercadistas, entre outros, que utilizam a embalagens e caixas decorativas para embalar os 
mais diversos artigos, tendo neste tipo de embalagem uma ferramenta primordial para o seu 
trabalho. 
 
 
 NOVOS LICENCIADOS CROMUS  
 
Em sua linha de Licenciados. a Cromus embalagens possui licenças das marcas Hello Kitty® e 
Ni Hao Kailan® (lançamentos 2010) Backyardigans®, Bakugan®, Plush Poison® e 
Marie®, Disney®, Looney Tunes®, Baby Zoo®, Meninas Superpoderosas® e Maurício de 
Souza®.  Todos estes personagens representam uma forte tendência entre seu público-alvo e 
são muito procurados em todos os tipos de produtos.  
 
Na linha licenciados Cromus podem ser encontradas embalagens nos formatos: saco em diversas 
medidas, saco unitário e na nova linha de caixas de papel cartão Cromus.  
 
A empresa também desenvolveu novas caixas display como desenho dos personagem 

Licenciados Ni Hao Kailan®, Backyardigans®, Bakugan®, Plush Poison® 
Disney®, Baby Zoo®, Meninas Superpoderosas® e Maurício de Souza® 
 
A caixa display pode ser encontrada com rolinhos de 80 folhas unitárias e é 
excelente opção para os mais variados consumidores, pois agrega beleza e 
praticidade. 
 
 

• HELLO KITTY  
 
                                        Lançamentos Cromus: Embalagens formato Saco e Caixas 

Tema: Infanto-Juvenil Feminino 
Público Alvo: Atacadistas, Varejistas, Lojas Infantis (vestuários, 
brinquedos) e Supermercados  
Licenciadora: Sanrio 

 
Hello Kitty é um ícone social mundial adorado por mulheres de 
todas as idades, etnias e classes sociais.  Possui 17.000 itens em 
todo o mundo e está presente em mais de 70 países, 
movimentando mais de US$ 5 bilhões anualmente. A personagem 



                                                                          

faz sucesso há 30 anos na América Latina onde possui 125 Licenciados e venda total de produtos 
licenciados na ordem de R$ 250 milhões em 2008. 
 
As estampas Hello Kitty Cromus representam toda beleza, charme e simpatia da personagem 
que conquistou fãs pelo mundo todo e poderão ser encontaradas nas estampas Hello Kitty Fun, 
Hello Kitty Doçura, Hello Kitty Music, Hello Kitty Colorê, Hello Kitty Holiday e caixas Bag Music 
Hello Kitty, Caixa Retangular Colorê, Hello Kitty e Caixa Almofada flor Fun Hello Kitty e auto-
serviço Saco Um. 
 

• NIHAO KAILAN 
 

Lançamentos Cromus: Embalagens formato Saco, Folhas e 
Caixas 
Tema: Infantil Feminino 
Público Alvo: Atacadistas, Varejistas, Lojas Infantis 
(vestuários, brinquedos) e Supermercados 
Licenciadora: Exim 
 
A simpática e destemida personagem Ni Hao Kai-lan é uma 
nova animação que tem como tema central a cultura chinesa. 
Ela foi lançada em fevereiro de 2008 e é sucesso nos EUA, 
França e Bélgica. 
 
As estampas Ni Hao Kai-lan Cromus podem ser encontradas 
nas estampas Nihao Primavera, Nihao Super, Nihao Flowers, 

Nihao Happy nos formatos Saco, Saco Um e display com 80 folhas em papel e as caixas no 
formato Bag Nihao Surpresa e Caixa retangular Nihao Sun.  

Sobre a Cromus  

Completando 17 anos em 2010, a Cromus Soluções para Embalagens é líder no segmento de 
embalagens para presente e decorativas para Páscoa, Natal e outras datas comemorativas. A 
empresa foi a precursora da embalagem saco para presente e atualmente atende tanto o 
mercado artesanal como o corporativo, desenvolvendo embalagens flexíveis personalizadas, de 
atmosfera modificada, rótulos e caixas para presente em papel cartão. 
 
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 linha de mais de 1000 tipos de produtos, a empresa transforma anualmente 
mais de 4.000 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. 88771938 
                                                                              Claudia Diomede – 11. 91610024 

http://www.cromus.com.br/
mailto:dcccomunicacao@gmail.com

