
                                                                          

 
PÁSCOA 2010 JÁ CHEGOU NA CROMUS  

 
 
Líder no mercado de embalagem artesanal, a Cromus Embalagens promoveu no dia 19 de 
novembro, o lançamento da sua coleção de Páscoa 2010. Na ocasião foi apresentada a nova 
Campanha da empresa que tem como tema  "Receita Premiada". 
 
Este ano, a empresa apresentará ao mercado cerca de  1.000  produtos e espera um aumento 
de  17%   de suas vendas para o período da Páscoa em relação ao ano passado. 
  
Para atender toda essa demanda contratou desde outubro cerca de 51 funcionários – número 
que representa  10%  de seu quadro de colaboradores. 
 
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, 
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 em 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://dccmail2327.mkt9.com/registra_clique.php?id=H|27813|10149|374&url=http%3A%2F%2Fwww.cromus.com.br%2F
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