CROMUS APRESENTA NA NATAL SHOW UMA
DAS MAIORES COLEÇÕES DE NATAL DO PAÍS
Considerada uma das maiores empresas de embalagens e produtos artesanais do país, a
Cromus Embalagens (stand 1-253) apresentará durante a Natal Show, feira que acontece
de 19 a 22 de junho, das 11h00 às 20h00, no Transamérica Expo Center, uma das mais
completas coleções de Natal do país.
A Cromus começou trabalhar com a linha de Natal em 2005 com apenas 30 itens em seu
portfólio. Hoje a empresa oferece cerca de 4.000 peças decorativas e vem a cada ano
diversificando e aprimorando sua linha e, mais do que comercializar e produzir produtos,
hoje dita e apresenta Tendências que são utilizadas nos mais diversos ambientes, cenários
e decorações de Natal.
Tendências Natal 2010
Na coleção Cromus 2010, o consumidor encontrará as diversas tendências que farão
sucesso este ano no mundo.
Uma delas é a tendência Nude – uma cor muito atual que chegou causando alvoroço. A cor
tem todas as nuances que lembram o tom de pele como pérola, bege, cáqui, salmão,
rosados, pastéis e gelo. Na coleção Cromus a cor está presente nos tradicionais bonecos,
galhos, flores, bolas, borboletas e guirlandas.
Outra cor que também promete é a Purple - tendência do lilás, roxo e rosa para o Natal e
está presente nas famílias Purple e Chantilly bem como em galhos, flores, Picks, guirlandas,
ratan, bolas de Natal, pássaros, borboletas, entre outros.
Já as cores green e blue conquistaram adeptos e podem ser utilizadas em conjunto ou
separadas enquanto a tendência New Red and Green traz diversas nuances dessas cores
tradicionais no Natal como o verde maçã utilizado na família cookies, estando também
presente na família de produtos em cerâmica Maçã do Amor.
Alguns ícones também estão muito em voga e devem ser os grandes sucessos neste Natal
como os cogumelos que serão muito utilizados para incrementar decorações, ambientes,
cenários, entre outros. Na linha Cromus podem ser encontrados em formato de pics em
diversos tamanhos e materiais, como resinas e glitter.
Também são tendência para a data ícones como pássaros e borboletas encontradas em
diversos modelos com uma grande gama de cores. Outra tendência mundial que está
presente na coleção 2010 é a Nice que em inglês, quer dizer bom, agradável, bonito, belo.
As famílias que seguem esta tendência são: Ice Cream. Para integrar estas linhas, a Cromus
disponibiliza diversos acessórios nas cores da tendência: rosa, verde maçã, azul claro,
amarelo, entre outras.
Já o conceito do Patchwork voltou com tudo. Representado o aconchego e a união
familiar a linha Patchwork Cromus é composta de ursos, anjos, árvores, estrelas e corações
em tecidos em poá, listras e xadrez, nas tonalidades vermelho e branco.
.

Estande Cromus Natal Show
Com um estande de 220m2, um dos maiores da feira, a Cromus Embalagens trará toda
magia do Natal para a Natal Show, encantando seus clientes e consumidores com uma linha
moderna e atual. São mais de 4.000 itens decorativos que vão desde papais noéis
decorativos gigantes até árvores, presépios, bolas de natal e muitas guirlandas.
A empresa espera receber cerca de 15.000 visitantes nos 4 dias do evento e para atender
seus consumidores usará um sistema digital de códigos de barras, agilizando e facilitando a
aquisição dos produtos.
Árvores de Natal poderão ser vistas pela 1º vez na linha Cromus por quem visitar o evento.
Na linha de árvores, guirlanda aramada e festão vale destacar a versão Christmas Flex que
é uma novidade e uma nova tendência. Esta versão é “flex” porque a árvore pode ser
montada tanto no chão da forma convencional como com a base presa ao teto, ficando de
ponta cabeça e com o formato invertido. É ideal para deixar o espaço livre para circulação,
cria uma decoração inovadora e ao mesmo tempo divertida, além de surpreender as
pessoas.
Outro destaque fica por conta da nova linha de Presépios que pode ser encontrada em
diversos tamanhos e modelos. Também vale a pena conhecer a coleção Família Stillo que
possui diversos modelos de velas finas e porta velas em cerâmica com detalhes cromados
nas cores dourado, prata e nude.
Neste ano, a empresa ampliou também sua linha de bolas de Natal. A Grande novidade da
linha são as bolas em formatos de cupcake e bola com materiais e cores diferenciadas como
nude, purple, entre outras.
Diversas famílias de bonecos também fazem parte da coleção Cromus Christmas 2010,
como a família Ice Cream que é uma linha mais lúdica e que traz seus bonecos, guirlandas,
itens para pendurar com vestes alegres e coloridas.
Já a família Gloss e Snow tem a predominância da cores nude, uma das grandes tendências
dessa temporada, além do dourado e branco.
A Família Smart ganha destaque por ser composta de bonecos na cor lilás, com tonalidade
uva, uma novidade que ganha espaço entre as tradicionais cores natalinas.
Outra tendência que deve ganhar força neste Natal é a família Patchwork composta de
ursos decorativos e anjos para pendurar com tecidos no estilo “patchwork”, em poá, xadrez
e listras na cor vermelho e branco.
Ficha Técnica
Natal Show
De 19 a 22 de junho
Horário: dias 19, 21 e 22 de junho das 11h00 ás 20h00
20 de junho 09h00 às 20h00
Transamérica Expo Center - Avenida Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387
Localização do Stand Cromus: stand 1-253

Sobre a Cromus
Completando 17 anos em 2010, 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
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