CROMUS LANÇA LINHA DE PÁSCOA 2009
Empresa espera incrementar 15% em suas vendas no período
Já está nas mãos dos representantes e parceiros o catálogo de Páscoa 2009 da Cromus Embalagens. Este ano a
sua linha de produtos foi incrementada em 30% em relação a 2007.
Detentora de uma das mais completas linhas de produtos de Páscoa do país, a empresa lançou no dia 05/12 o
seu catálogo de Páscoa 2009. Desde o mês de agosto, a empresa está com toda a sua capacidade produtiva
voltada para o desenvolvimento e produção dos novos itens. Com cerca de 250 páginas o material está dividido
em mais de 65 famílias de Bonecos e Itens Artesanais, Embalagens e Amostras Vivas, e através de imagens,
informações, dicas e amostras é possível conhecer todos os detalhes das linhas de produtos. Totalmente
interativo, o catálogo pode ser visualizado também através do site da empresa (www.cromus.com.br).
Líder no mercado, a Cromus tem uma diversificada linha de produtos para atender e agregar valor ao mercado
Artesanal. Este segmento vem crescendo continuamente em todas as épocas do ano, mas é na Páscoa que esta
demanda aumenta consideravelmente nas mãos de chocolateiras(os), artesãs(os), micro e médias empresas,
que chegam a incrementar a sua renda em até 60% com opções personalizadas e diferenciadas de Ovos,
bombons e coelhos.
As decorações e incrementos nas embalagens de Páscoa são primordiais para o sucesso nas vendas deste
mercado. Isto acontece porque o consumidor não separa a embalagem daquilo que ela contém. Para ele, a
embalagem é uma expressão e um atributo do conteúdo. Através desta apresentação, forma-se conceito e
atribui-se valor tanto ao produto, quanto ao profissional que a produziu.
Seguindo estes conceitos, o mercado artesanal, em constante competição com o produto industrial pela
preferência do consumidor, apresenta-se cada vez mais profissional e afinado com as novas tendências de
mercado, buscando sempre novas soluções e valores para incrementar as suas vendas e se tornar cada vez
mais forte.
PRODUTOS E NOVIDADES
Entre as principais novidades da linha Cromus de Páscoa estão as Caixas de Páscoa, novas estampas de
Papel Chumbo, as estampas Sabores da Linha Express, entre outras.
Na linha de Bonecos e itens artesanais vale a pena conferir a Família Duck, uma linha de patos articulados e a
Família Black produzida nas cores preto e branco.
Veja abaixo alguns destaques da linha Cromus de Páscoa Caixas. Embalagens ideais para agregar valor ao chocolate artesanal.
Coelho e Coelha Bela: bonita embalagem composta por saco de fundo quadrado e capa de coelho em papel
cartão. Comercializada nas versões masculino e feminino, permite a colocação de bombons, mini ovos, pães de
mel ou lembrancinhas, entre outros.
Coelho e Coelha Graciosa: caixa Decorativa para ovos nas versões feminino e masculino, com espaço vazado
na barriga para ovos de 200 a 250g e 100 a 150g.
Páscoa Charme: graciosa bolsinha decorativa para bombons, ovinhos, pães de mel e lembrancinhas.
Baú do Tesouro: charmoso baú confeccionado em papel cartão para aprox. 400 g de chocolate para ovos,
bombons e biscoitinhos, entre outros.
Fábrica de Chocolates: caixa em papel cartão com estampa de Fábrica de Ovos de Páscoa. Comercializada
nos tamanhos pequeno e grande.
Sonho de Coelho: caixa no formato de coelho ideal para ovos de Páscoa. Comercializada nos tamanhos P, M e
G.

Páscoa Book: embalagem diferenciada para Ovo de Páscoa, vem no formato de Livro nos tamanhos P e M. A
barriga do coelho é vazada para o ovo e a parte interna traz um jogo de labirinto.
Maletas Feliz e Encantada: nos tamanhos P e G são perfeitas para embalar ovos, ovinhos, bombons e balas,
entre outros.
Chocolate Box - um produto diferente e exclusivo que é perfeito para a montagem de cestas de Páscoa.
Comercializada nos tamanhos pequeno, médio e grande vem nas estampas Doce Pintura Rosa e Verde e Páscoa
do Chefe.
Embala Ovo - grande sucesso da Páscoa Cromus, esta prática ferramenta foi reformulada e está ainda
melhor. Produzida em ferro e EVA, embala com praticidade e perfeição ovos de Páscoa de até 1kg.
Basta encaixar o chocolate e o ovo já sai embalado.
Cromus Express Sabores: lançamento Cromus, apresenta na embalagem o sabor do ovo de Páscoa
No formato 35x35, a embalagem metalizada vem nas versões: trufado, crocante, preto e branco,
chocolate branco e ao leite.
Orelhinha: sucesso Cromus este ano a embalagem tem uma nova carinha. No formato 35x35cm e 39x39 vem
nas versões pink, lilás, vermelho e azul.
Colors: linha Express com corte redondo. Produzido com Double face, nas cores Verde, Pink e Laranja possui
formato 44x44.
Água na Boca: linha Express na versão transparente com barrado de ovos de chocolate. Vem no formato
35x35.
Fitas Decorativas Patinhas - fita aramada em tecido, estampadas com patinhas de coelho. Produzidas
nas cores amarelo, lilás, vermelho, verde, rosa, marrom, pink, laranja e salmão, vêm em dois tamanhos
22 mm e 44 mm em rolos de 10 metros.
Folha de Chumbo - um dos itens mais procurados produtos da linha Páscoa este ano apresenta
versões como a estampa arabesco nas cores pink, azul, verde, marrom, vermelho, laranja e lilás; a
estampa ondas nas cores marrom, preto, azul, pink, vermelho, verde, laranja e lilás e, felina: com
estampa de pele de onça.
Folhas de Páscoa
Tradição de Páscoa: folha no formato 69x89 possui estampa de mini ovos coloridos e fundo branco.
Ciranda de Páscoa: folha perolizada no formato 69x89 com estampa feminina, delicada, de coelhas nas
versões rosa, amarelo, laranja, azul, lilás e verde.
Caçadores de Ovos: formatos 69x89 e 89x100. Metalizado nas cores vermelho, azul, Pink, laranja,
transparente, amarelo, verde, roxo, ouro, marrom, prata e branco.
Balões: Folhas metalizadas, formato 65x65, com estampa de coelhinho com balões coloridos. Nas cores
vermelho, azul, amarelo, roxo, verde e Pink.
Coelho Aquarela: Folhas Metalizadas, formato 69x89, com coelho pintos nas versões branco, amarelo,
marrom, transparente, vermelho, verde, azul, Pink, laranja e roxo.
Coelho Esportista: Folhas metalizadas estampadas com coelho praticando esportes radicais nas versões
amarelo, vermelho, azul, verde, Pink, roxo, verde claro, marrom, laranja, ouro e branco. Formato 69x89.
Folhas de Páscoa Double Face, sendo um lado textura acetinada e a do outro brilhante: novas cores: Lilás
com Roxo e Laranja com Salmão. Formato 69x89 cada folha.
Páscoa Poá: formato 69x89, metalizadas nas cores Marrom com Ouro, Preto com Branco, Lilás com Roxo e
Laranja com Marrom.
Família África: Estampas Luxo (Zebrada) e Safári (Onça). Em folhas e sacos para montar composês.
BONECOS E ACESSÓRIOS

Acessórios - acessórios decorativos em formato de mini ovos pintados, flores, cordões decorativos, jogo
americano, rede, cortinas, mini pregadores decorativos. Linha perfeita para complementar e montar
cenários de páscoa
Famílias de Bonecos
Família Artesanal: linha composta por coelhos pequenos, médios e grandes, cestas para chocolate, bolsas,
guirlandas na cor creme com roupa na cor verde musgo e estampa de listras.
Família Black: uma das novidades da Páscoa 2009, esta linha diferenciada apresenta bonecos brancos, com
roupas de flores e Poá brancos e pretos traz bonecos em pé, sentados, bolsinhas, cachepôs, entre outros.
Família Butterfly: linha diferenciada de Páscoa, apresenta bonecos de orelhas grandes, pernas articuladas com
roupas cinza e verde, com estampas de borboletas, com coelhos em pé, sentados, bolsinhas, cachepôs, entre
outros.
Família Chefe: sucesso da Páscoa Cromus, esta Família é composta de coelhos vestidos de Chef de cozinha
com bonecos grandes, médios, itens para pendurar, bombonière, cachepôs, guirlandas de porta. É ideal para
empórios, restaurantes, chocolaterias, entre outros.
Família Chocolate: família de itens pequenos para pendurar, decorar laços e cestas.
Família Cítrico: coelhos em madeira decorativos com bandejas, pregadores, porta-recados, porta-ovos e
cachepôs.
Família Dengosa: linha que vem geralmente com um casal de bonecos pequenos para pendurar, decorar laços
e cestas.
Família Duck: família de patos decorativos para Páscoa, em estilo europeu. Peças com som e movimento.
Família Escocesa: composta por coelhos, placas, bonecos pequenos, caixas, cachepôs com roupas listradas em
cores cítricas.
Família Feliz: linha que vem geralmente com um casal de bonecos pequenos para pendurar, decorar laços e
cestas.
Família Floral: linha que vem geralmente com um casal de bonecos pequenos para pendurar, decorar laços e
cestas.
Família Holandesa: linha country de coelhos artesanais com roupas florais e lisas. As peças nos tamanhos
grandes, médias e pequenas são compostas por bonecos, guirlandas, placas e escadas.
Família Lux: grande sucesso da Páscoa Cromus é composta por coelhas em pelúcia, com vestidos e roupas
finas em veludo e bordados.
Família Mimo: linha que vem geralmente com um casal de bonecos pequenos para pendurar, decorar laços e
cestas.
Família Romântica: família que traz o tema amor com coelhos, acessórios decorativos, mini coelhos, cortinas,
pregadores, cordões. Entre outros.
Família Terracota: família de coelhinhos peludos, em estilo country, com roupas nas cores rosa e azul.
Algumas peças apresentam som e movimento.
Família Tulipa: composta por bonecos, guirlandas, peças decorativas, cachepôs e peças com roupas pintada a
mão com flores em cores pastéis.
Família Tutti Fruti: composta por diversas peças em cores pastéis
Família Verão: peças de porcelana com rostos e formatos de coelhos como bandejas, bombonière, canecas,
entre outros.
Família Fofinho: charmosos coelhos decorativos que podem ser usados em diversos ambientes ou decorações.

Família Frutinha: composta por coelhos em bonitas cestas de vime.

Obs.: Temos imagens em alta resolução, se necessário.

CAMPANHA DE PÁSCOA 2009

Com o tema Páscoa Cromus a Sorte é Sua, a Campanha Páscoa 2009 irá premiar consumidores de todo país
através de Concurso cultural de perguntas e respostas sobre os produtos Cromus e a fabricação de chocolate
artesanal.
Para participar o consumidor não precisa realizar compras, basta fazer um cadastro no site
www.cromus.com.br. Os 10 melhores desempenhos em menor tempo ganham um 1 kit de produtos Cromus. E
os 3 melhores ganham kits com vários equipamentos para a sua fábrica de chocolates (derreteira, cobrideira,
batedeira profissional, ralador para chocolate, balança eletrônica, geladeira, mármore, colher para caramelizar,
etc.).
A divulgação será feita através de anúncios em revistas setorizadas, revistas de artesanato, site e catálogo
Cromus e a Campanha terá amplo material de apoio e vendas como uniformização de balconistas dos clientes
Cromus com camisetas, canetas e bloquinhos de recado personalizados Páscoa 2009.
Também serão oferecidos amplo material de Merchandising como bandeirinhas de gôndola, faixa de gôndola,
móbile e plástico forração a todos os lojistas que adquirirem produtos Páscoa Cromus.
O regulamento completo da Campanha pode ser acessado através do site da empresa www.cromus.com.br.
Sobre a Cromus
Completando 15 anos em 2008, a Cromus Soluções para Embalagens é líder no segmento de Páscoa
artesanal e embalagens decorativas. 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 mais de 300 tipos de produtos, a empresa transforma anualmente mais de 3.000
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. 81177302
Claudia Diomede – 11. 91610024

