
                                                                          

 
CROMUS APRESENTA  

UMA DAS MAIS COMPLETAS E DIFERENCIADAS LINHAS DE NATAL DO 
MERCADO 

 
Linha engloba 44 famílias e mais de 2.000 peças o que representa um 

aumento de 15% em relação a 2008 
 

 
A Cromus Embalagens apresenta uma das mais completas coleções de Natal à disposição do 
mercado.   
 
Líder no mercado de Natal artesanal, a empresa mostrará toda sua linha de produtos natalinos 
que engloba mais de 2.000 peças em 44 famílias de bonecos e acessórios artesanais, o que 
representa um aumento 15 % em sua linha de Natal em relação a 2008. 
 
Devido ao grande sucesso da linha natalina, a Cromus vem promovendo o seu contínuo 
aumento.  Por meio de pesquisas e desenvolvimento de produtos, a empresa fornece a seu 
consumidor o que há de mais atual no mercado de embalagem e produtos artesanais seguindo 
tendências mundiais.  
 
Para a Cromus é primordial o cuidado com a escolha dos produtos, pois através deste cuidado 
a empresa antecipa e atende as expectativas de seu consumidor, prevendo suas necessidades 
e com isso, gera novas oportunidades de negócios. 
 
Novamente a coleção de Natal 2009 é extremamente diferenciada, inovadora e completa, 
trazendo novos materiais, cores, padronagens e design, tecidos com muito brilho e roupas 
belíssimas, ricas em detalhes com lantejoulas em seus bonecos e acessórios.   

Entre as diversas novidades, vale destacar a nova linha de Bolas em tubos, a família Candies 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.  

Outro destaque das famílias de bonecos e acessórios é a família Candies que é composta por 
pirulitos gigantes que são utilizados nas decorações e família Glitter que possui muito brilho e 
glamour.  

A linha de Bolas é um grande sucesso do catálogo da empresa e pode ser encontrada em mais 
de 260 modelos 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. 
 
É possível conhecer toda a linha de produtos natalinos através do site da empresa. O catálogo 
de Natal da Cromus está disponível no endereço 
http://www.cromus.com.br/catalogoNatal2009/inicio.asp 
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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 
 
 
 
 

 
Informações para IMPRENSA 

 
DCC Comunicação 

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

Denise L M Sassarrão - 11. 88771938 
                                                                                   Claudia Diomede – 11. 91610024 
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