
                                                                          

CROMUS APRESENTA NA GIFT FAIR A MAIS COMPLETA LINHA DE 
EMBALAGEM, BONECOS E ACESSÓRIOS ARTESANAIS DO 

MERCADO 
 
 
Nos quatro dias da House & Gift Fair que acontece de 15 a 18 de agosto no Expo Center Norte, em 
São Paulo, a Cromus Embalagens, empresa líder e fomentadora do mercado de embalagens 
artesanais,  apresenta as novidades de sua linha de produtos 2009 incluindo a  linha de embalagens 
Natal 2009 e Páscoa 2010. 
 
No seu estande, a empresa apresentará também o catálogo II 2009 que traz em suas 218 páginas, 
cerca de 1.500 itens em mais de 100 linhas, com os mais variados produtos das linhas Caixas, 
Exclusivas, Licenciados, Para Presente, Para Embalar, Para Chocolate, Para Festa, Papelaria, para 
Decorar e Acessórios, um incremento de 30% em relação à linha 2008 – o que faz da empresa uma 
das mais criativas e inovadoras no mercado. 
  
Os produtos Cromus se tornaram fundamentais para os mais diversos setores comerciais do país, 
como atacadistas, varejistas, lojistas (vestuários, brinquedos) e supermercados, entre outros que 
utilizam a “embalagem saco” para embalar os mais diversos artigos, tendo neste tipo de embalagem 
uma ferramenta primordial para o seu trabalho. 
 
Ao acondicionar um produto com as embalagens Cromus o lojista agrega um valor enorme a seu 
produto final, pois estes permitem que a embalagem se torne o principal componente do presente, 
impactando ao primeiro olhar e encantando e emocionando através de sua apresentação, 
proporcionando a primeira sensação positiva para quem é presenteado.  
 
Estande Cromus 
 
Devido à alta quantidade de pessoas que circulam no estande e para atender a todos os 
compradores, a Cromus implementará um esquema especial de atendimento que contará com a 
presença de uma equipe de representantes comerciais oriunda de todo Brasil e altamente capacitada 
e especializada no atendimento ao visitante da feira. 
 
Estes profissionais trabalharão munidos de equipamentos eletrônicos e coletores de dados para 
atender com mais rapidez e eficiência a todos os visitantes por ordem de chegada, monitorada 
através de um sistema de senhas.   
 
Também estarão de plantão no estande Cromus, a equipe de decoração da empresa que conta com a 
colaboração de professores treinados para dar suporte aos visitantes em trabalhos artesanais e de 
decoração, mostrando lançamentos e novidades do catálogo.  
 
Linha  Natal 2009 -  beleza e sofisticação  
 

    
 
Dividida em Bonecos e Acessórios e Estampas Natalinas, a Linha Cromus de Natal 2009 será 
apresentada durante a Gift Fair.   
 



                                                                          

A linha de Bonecos e Acessórios é composta por mais de dois mil itens e acessórios decorativos 
divididos em 44 famílias, o que representa um aumento 15 % em sua linha de Natal em relação a 
2008. 
 
O contínuo aumento da linha para datas comemorativas como Natal e Páscoa se deve ao grande 
sucesso dos produtos da empresa que através de pesquisas e desenvolvimento de produtos, fornece 
para seu consumidor o que há de mais atual no mercado seguindo tendências mundiais.  
 
Novamente a coleção de Natal 2009 é diferente e original. Todas as peças trazem novos materiais, 
cores, padronagens, design e tecidos com muito brilho, além de roupas belíssimas, ricas em detalhes 
com lantejoulas em seus bonecos e acessórios.  A nova coleção é composta por itens de peças 
decorativas e funcionais, como guirlandas, potes, velas e caixinhas que possibilitam infinitas 
combinações e propiciam uma gama maior de opções na elaboração de presentes, cenários, vitrines 
e decorações. 
 
Uma das novidades que vale destacar é a linha de Bolas em tubos e a família Fashion que são 
bonecos de neve e papai Noel com tecido de onças, zebras e felinos e os diversos acessórios 
decorativos para árvores de Natal como pássaros e borboletas, entre outros. 
 
A linha de Bolas, introduzida no portfólio da empresa no ano passado é um grande sucesso. Os 
modelos podem ser encontrados em mais de 260 versões com diferentes cores e padronagens 
desenvolvidos para empregar beleza e sofisticação a todo tipo de produção com temas natalinos, 
como estrelas, bengalas, bonecos de neve e arabescos. Perfeitas para árvores e ambientes, as peças 
são revestidas de tecidos finos, pedrarias e outros elementos decorativos. Além das bolas, esta 
família também apresenta opções de peões e pinhas natalinas, formando composês decorativos. 
 
A linha de estampas natalinas também é extremamente original. São mais de 100 estampas e cerca 
de 30 linhas de produtos formando uma das completas linhas de embalagens para a data. Além das 
embalagens para presente a empresa oferece embalagens para, doces, bolachas, panetones, pães,  
entre inúmeras outras.  
 
As embalagens sacos e folhas de BOPP apresentam além dos tradicionais papais noéis, modernas 
tendências em estampas como desenhos com bolas decorativas douradas - estampa Navidad, anjos 
na estampa Noite de Paz. Tendência em cores e desenhos modernos de Natal podem ser 
encontrados na estampa Natal Fashion que possui predominância das cores verde limão e pink,  a 
estampa Sofisticação em  lilás e a Charlotte em  branco e preto. 
 
Outras novas estampas natalinas são as padronagens Noite de Paz, Surpresa de Natal, Dia Feliz, 
Natal Fashion, Santa Claus, Carisma, Momento Especial Vermelho, Momento Especial Dourado, 
Sofisticação, Charlotte, Scarlet, Multi Gifts, Céu de Estrelas, Natal Precioso, Florença, Poinsettia, New 
Star, Pura Alegria, Star Tones, Silver, Natal Vip, Navidad, Esplendor, Snow Flakes, Natal Luz e Natal 
Golden que também podem ser encontrados no formato saco, folhas e caixa display sortida 45x70 
com folhas em BOOP. 
 
Atenta às diferentes necessidades e exigências de seu setor de atuação e procurando sempre atendê-lo com 
excelência e inovação através de lançamentos e desenvolvimento de novos produtos, a Cromus elaborou 
também uma linha de caixas especiais para o Natal. Produzidos em papel cartão e poli metalizado, 
com formatos inovadores e diversos tamanhos, possibilitam diferentes opções para o mercado.  
 
Alguns destaques da linha de caixas são o modelo Casinha Dia Feliz que em formato de casa no 
tamanho 10,5x1 4,5 e 8cm acondiciona aproximadamente 200g de chocolate; a caixa Sextavada 
Momento Especial que vem com tampa já acoplada e fita decorativa para laço; a caixa Retangular 
Super Fashion – produzida com uma bonita estampa de árvores e estrelas na tampa e base preta e 
elástico decorativo; a caixa para mini panetone Dia Feliz vem com ursinho em cima e é ideal para 
mini panetones; a caixa para mini panetone Momento Especial  que apresenta um papai noel em 
cima e é  ideal para mini panetones e a Double Box Supresa de Natal.  
 



                                                                          

Outros destaques são a Cinta Panetone Momento Especial uma cinta com estampa de Papai Noel 
para Panetones de 500g e a Cesta de Papel Cartão nos tamanhos pequeno, médio e grande. 
 
A empresa oferece ainda as embalagens natalinas nas embalagens poli cestas, papel seda, poli 
transparentes, embalagens para panetone em formato saco, fundo quadrado, double face, poli 
quadrado, poli redondo decorado, papel kraft e etiquetas adesivas. 

Durante a Gift Fair também será apresentada uma prévia da Linha de Páscoa 2010 - uma das 
maiores coleções de Páscoa existentes no mercado. Inúmeros produtos estarão à disposição do 
consumidor que poderá conhecer os lançamentos e novas tendências para a data.  

Sobre a Cromus  

Completando 16 anos em 2009, 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  
 
Cromus na House & Gift Fair  
 
Data: de 15 a 18 de Agosto  
Horário: das 9h às 19h 
Endereço do Estande:  
Expo Center Norte  
Rua José Bernardo Pinto, 333 – SP 
 
 
 

 
 

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

