CROMUS LANÇA EMBALAGENS ESPECIAS
PARA CHOCOLATES

A Cromus Embalagens, fomentadora do mercado de embalagem artesanal lança em seu catálogo
geral de produtos 2009, uma linha de embalagens especiais para chocolates e bombons.
Produzidos em papel cartão, os novos modelos são um dos destaques da linha Para Chocolate
Cromus. Com formatos inovadores, possibilitam novas opções para o mercado de chocolates
artesanais, segmento onde a empresa é líder e destaca-se pela criatividade refletida em toda sua
linha de produtos.
A empresa oferece uma gama de embalagens que contemplam todos os tipos de chocolates e está
sempre atenta às diferentes necessidades e exigências do setor de chocolate artesanal, pois este não
segue os padrões da produção industrial, tendo confecção cada vez mais diversificada e que utiliza
novos modelos, formatos e sabores para atrair o consumidor, já que uma das principais
características do chocolate artesanal é a possibilidade de personalização, o que transforma o
produto em um presente único e diferenciado.
As embalagens Cromus agregam valor ao chocolate. Com variadas cores e texturas possibilitam
inúmeras combinações e dão “vida” ao produto, emocionam, fazendo uma grande diferença no
produto final.
Através dessas embalagens a chocolateira ou pequeno comerciante imprime sua marca pessoal. Essa
distinção, muitas vezes, propicia um aumento de renda para as famílias envolvidas ou até mesmo
alavanca o início de pequenos negócios. Assim, os produtos Cromus também têm papel de
fomentador de negócios para os pequenos e médios produtores que tem na inovação e criação de
embalagens exclusivas um grande diferencial.
Todos os modelos de caixas para bombons como a Cesta, Maleta Tentação, Sextavada Tentação e
Baú do Tesouro podem ser encontrados na nova coleção Cromus 2009 através do catálogo que traz
em suas 180 páginas, cerca de 15 mil itens, com os mais variados produtos das linhas Caixas,
Exclusivas, Licenciados, Para Presente, Para Embalar, Para Chocolate, Para Festa, Papelaria, para
Decorar e Acessórios, um incremento de 30 % em relação à linha 2008.
Dentro deste novo portfólio, através das imagens, informações e dicas é possível conhecer os
lançamentos e tendências do mercado bem como diferentes aplicações para os produtos Cromus. O
catálogo, inteiramente interativo, também pode ser visualizado através do site www.cromus.com.br
Demais Produtos e Lançamentos
Em sua coleção 2009, mais rica a cada estação, a Cromus oferece lançamentos em embalagens
artesanais, voltados para o público feminino, infantil e masculino, floricultura, produção de chocolate
artesanal e acessórios para decoração - segmentos que tem uma excelente atuação no mercado de
embalagem artesanal.

A empresa vem contribuindo constantemente para a aceleração desses setores e deve obter um
crescimento de vendas de cerca de 10 % em relação ao mesmo período do ano anterior.
Os produtos Cromus formam uma coleção única no mercado unindo bom gosto e beleza. Estes
produtos permitem que a embalagem final se torne o principal componente do presente, encantando
e emocionando através de sua apresentação, pois é ela que causa o primeiro impacto,
proporcionando a primeira sensação positiva para quem é presenteado.
Outra característica dos produtos e embalagens Cromus comprova que não importa o tamanho ou
valor da lembrança, um presente ao ter uma embalagem ou acessório diferenciado, transmite a
preocupação em entregar não apenas um objeto, mas algo que tenha sentimento e emoção
Na coleção 2009 vale ressaltar o lançamento de uma nova linha de produtos Cromus: as caixas
cartonadas. Em diversos modelos, entre eles, os modelos caixa cubo que já vem com fita decorativa
para o consumidor fazer o laço, a maleta house com um conceito moderno e diferente de
fechamento, a caixa coração, com detalhes em pedraria e o modelo sextavada.
Todos os itens da nova coleção possuem excelente valor agregado, enfatizando diferentes tipos de
presentes e poderão ser encontradas em embalagens para auto-serviço, mais um diferencial que
propicia comodidade para o consumidor.
Outra idéia que deve conquistar o público é a nova linha de sacola para presente metalizada
Cromus. Produzida em diversas cores, possui facilidade de utilização e praticidade, pois vem com
um sistema de zíper que propicia um acabamento diferenciado e que destaca o produto embalado.
A linha de laços prontos Cromus também é novidade no catálogo 2009. Produzidos em diversos
modelos, tamanhos e cores oferecem facilidade de manuseio, complementando com perfeição
diferentes modelos de embalagens.
Além dos lançamentos, a Cromus oferece em seu catálogo uma grande variedade de opções e
produtos formando a maior linha para embalagem artesanal do mercado e disponibiliza o
departamento de decoração da empresa que ensina como utilizar todos os seus produtos com
criatividade, elaborando vitrines em muitos pontos de venda e ministrando aulas aos usuários,
fazendo com que aprendam a extrair o máximo de beleza, funcionalidade e lucratividade,
fomentando o mercado artesanal e promovendo o aumento das vendas para os lojistas.
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 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.
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