
                                                                          

 
DIA DA CRIANÇAS CROMUS REVOLUCIONA O ATO DE 

PRESENTEAR 
 
 
 

    
 
Para o Dia das Crianças 2009 a Cromus Embalagens, líder e fomentadora do mercado de embalagem 
artesanal, apresenta uma série de lançamentos que devem encantar e emocionar o público infantil. 
 
Os produtos da linha infanto-juvenil Cromus se tornaram fundamentais para os mais diversos 
setores comerciais do país como atacadistas, varejistas, lojistas (vestuários, brinquedos) e 
supermercados, entre outros que utilizam as “embalagens saco” e caixas Cromus 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 comerciante agrega um valor enorme a 
seu produto final, pois estes permitem que a embalagem final 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.  
 
Produzidas a partir das mais atuais tendências do mercado no que se refere a cores, traços e temas, 
as novas estampas agregam valor aos mais variados tipos de presentes desde roupas, brinquedos e 
lembranças até grandes presentes como triciclos, mini-cozinhas, entre outros. Também são ideais 
para buffets e festas infantis para embalar lembrancinhas e doces, entre outras opções. 
 
Linha Cromus Dia das Crianças  
 
Além das licenças das marcas Disney®, Looney Tunes®, Baby Zoo®, Meninas Superpoderosas® e 
Maurício de Souza®, a empresa traz 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.  
 

 
 
Na linha Cromus podem ser encontrados nos formatos: saco nas mais variadas medidas em formato 
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 também estarão presentes na nova linha de caixas de papelão Cromus em 
diferentes tamanhos nos formatos Double Box- Backyardigans, Caixa Maleta Retangular e Cubo 
Guardiões -  Bakugan e Bag - Plush Poison®.  
 
Também fazem parte da coleção a nova caixa retangular na estampa Lolipop. Essa embalagem possui 
tampa e fundo, presas a um elástico decorativo o que dá um bonito efeito ao produto final. As caixas 
estilo almofada quadradas Double Box na estampa Gnomos, Backyardigans e Disney Comics e a 
caixa sextavada Colméia Farm. 
 
Na linha Sacos o destaque fica por conta das estampas infanto-juvenil: Carros Tunados, Zôo 
Animado, Monstrinhos e Dog Feliz e as estampas bebê: Retalho Animado e Mamãe e Bebê 

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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