
                                                                                              

 
CROMUS LANÇA NOVA LINHA DE LICENCIADOS PAPER BRASIL 

ESCOLAR 
 
 

 AS FAMOSAS MARCAS BACKYARDIGANS®, BAKUGAN®, PLUSH POISON®, 
MARIE® DA DISNEY E CAIXAS DECORADAS SÃO ALGUNS DOS LANÇAMENTOS DA 

EMPRESA 
 

 
Empresa líder no mercado de embalagens artesanais, a Cromus Embalagens chega a Paper Brasil 
Escolar, que acontece de 01 a 04 de setembro, no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo, com um 
portfólio de produtos com cerca de 1500 itens.  
 
Num estande de 150 m2, a empresa apresentará seus produtos e lançamentos voltados para as mais 
diversas ocasiões, como datas comemorativas, eventos empresariais, aniversários,  festas, reuniões, 
para confecção de produtos alimentícios e artesanais, entre outros. 
 
Estes produtos agregam valor aos mais diversos itens comercializados pelo setor de material escolar/ 
escritório e a empresa se destaca neste segmento por ter uma linha que é vendida durante o ano 
todo. Uns dos grandes atrativos do portfólio da Cromus são os produtos licenciados, papéis para 
presente e embalagens sacos com temas femininos infantis, masculinos, casuais e clássicos, caixas 
cartonadas para presentes e bombons, etiquetas decorativas, laços prontos para presentes, papel de 
seda, pelúcias decorativas, embalagens em organza, sacolas e embalagens adesivadas para CDs e 
DVDs. 
 
Entre os lançamentos deste ano estão as cartolinas laminadas, cartolinas texturizadas, papel cartão 
texturizado e uma ampla coleção de caixas cartonadas.  
 
Os produtos Cromus, inclusive os Licenciados se tornaram fundamentais para os mais diversos 
setores comerciais do país - atacadistas, varejistas, lojistas (papelaria, presentes, vestuários, 
brinquedos) e supermercados, que utilizam a “embalagem saco” para embalar os mais diversos 
artigos, tendo neste tipo de embalagem uma ferramenta primordial para o seu trabalho. 
 
 
Licenciados Cromus 
 

 
 
Entre os lançamentos voltados para o setor de papelaria, um dos destaques fica por conta da nova 
linha Licenciados Cromus Embalagens, linha que deve crescer cerca de 25% em comercialização 
neste ano. 
 
Para agregar mais valor ainda ao seu portfólio de Licenciados que já engloba marcas como Disney®, 
Looney Tunes®, Baby Zoo®, Meninas Superpoderosas® e Maurício de Souza®, a empresa traz 
agora para o mercado as consagradas marcas Backyardigans®, Bakugan®, Plush Poison® e Marie® 
da Disney. Todos eles representam personagens atuais que são tendência entre a garotada e muito 
procurados em todos os tipos de produtos.  
 

http://www.cromus.com.br/catalogoGeral2009/listaDownloads/index.asp?familia=cartolina%20laminada
http://www.cromus.com.br/catalogoGeral2009/listaDownloads/index.asp?familia=cartolina%20texturizada
http://www.cromus.com.br/catalogoGeral2009/listaDownloads/index.asp?familia=cart%C3%A3o%20texturizado
http://www.cromus.com.br/catalogoGeral2009/listaDownloads/index.asp?familia=cart%C3%A3o%20texturizado


                                                                                              

Os produtos da linha Licenciados podem ser encontrados em embalagens saco nas mais variadas 
medidas, em folha BOPP na medida 69x89 e em caixas display personalizadas com imagens dos 
personagens com folhas em papel nas medidas 49x69 e 69x100. 
 
As novas estampas estarão presentes também na linha de caixas de papelão Cromus nos formatos 
Double Box- Backyardigans®, Caixa Maleta Retangular e Cubo Guardiões -  Bakugan® e Bag - Plush 
Poison®.  
 
 
Produtos  diferenciados   
 
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.  
 
No estande da empresa além de modelos como caixa cubo, almofada e bag será possível conhecer 
os lançamentos e modelos de caixas natalinas. Produzidos em papel cartão e poli metalizado, com 
formatos inovadores e diversos tamanhos, os novos produtos 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 10,5x14,5 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.  
 
A linha de estampas natalina, uma das mais completas linhas de embalagens para a data, chega ao 
mercado com mais de 100 estampas. 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 Klaus, 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 Bopp. 

Durante a Paper Brasil Escolar 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 pode 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 Paperbrasil Escolar 
Data: 1 - 4 de setembro 
Horário: das 13h às 21h  
Parque de Exposições do Anhembi 
Av. Olavo Fontoura, 1209, São Paulo - 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

