CROMUS ESPERA CRESCER 17% DURANTE A PÁSCOA 2010
Novo Catálogo terá 04 páginas especiais abordando as
tendências mundiais para a data
A Cromus Embalagens, empresa líder no mercado de embalagem artesanal, lança o
catálogo de Páscoa 2010 antecipando a data para o varejo que pode escolher com mais
tranqüilidade e prazo os mais de 1.500 produtos da empresa desenvolvidos para a ocasião.
Com cerca de 270 páginas o material está dividido em mais de 80 famílias de bonecos, itens
artesanais e embalagens e, através de suas páginas 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).
Desde o mês de agosto, a empresa está com toda a sua capacidade produtiva voltada para
o desenvolvimento e produção dos novos itens e para a Páscoa 2010, a Cromus
incrementou sua linha de produtos em cerca de 40% em relação a 2009. Com a data a
empresa espera obter um aumento de 17% em vendas no período em relação ao ano
anterior.
A Páscoa é uma das mais importantes datas para a empresa que hoje é considerada uma
das maiores importadoras de produtos para Páscoa e Natal do país e que, devido a seu
crescimento contínuo e consistente nos últimos anos vem ampliando sua área de atuação,
atendendo além do mercado artesanal, grandes indústrias alimentícias fornecendo
embalagens personalizadas para biscoitos, chocolates e ovos de Páscoa, entre outros.
Coleção de Páscoa Cromus
Ao desenvolver a nova coleção, a Cromus pesquisou o que há de mais atual mundo afora,
apresentando através dos novos itens, algo totalmente diferente daquilo que já oferece.
Para isso a empresa buscou novas tendências, design diferenciado e combinou estilos,
desenhos e estampas em diversas cores inovadoras.
Dentro da linha de embalagens 2010, uma das principais novidades é a
linha especial de embalagens em tecidos para ovos de Páscoa. Este
lançamento deve virar uma nova tendência de embalar ovos de Páscoa por
sua beleza e diferencial. A linha é composta de embalagens pré-cortadas
para embalar ovos de 50g até 600g e é composta de tecidos como o Filó,
Voalete e o TNT.

A linha de embalagens em Kraft Crepado também é uma novidade da
empresa e tem a proposta de imprimir sofisticação aos ovos de Páscoa. Em
Kraft crepado mais incorpado, ideal para ovos, a linha está disponível nas
cores Marrom com Ouro e Vermelho com Ouro, no formato único
69cmx2,00m.

A linha de embalagens Express Sabores cresceu e foram incorporadas as
versões Chocolate com Coco, Brigadeiro, Trufado de Maracujá e Chocolate
com Confeitos. O Cromus Express é uma embalagem de Páscoa
diferenciada, no formato saco, ideal para os profissionais que buscam
praticidade e beleza para os ovos de Páscoa.

As caixas são tendências para Páscoa. Além de
agregar valor aos chocolates artesanais, estas
embalagens acondicionam os produtos com
segurança e muito bom gosto. Para este ano, a
Cromus está lançando 20 novos modelos que
vão desde Cintas com Coelhos para Ovos, como
Caixas para Ovos Decorados.

Seguindo tendências internacionais, a Cromus também investiu numa
linha de embalagens para embalar Ovos em Poá. Febre nos anos 50, a
estampa voltou com força total e é novidade no mundo inteiro, podendo
ser encontrada em tecidos, decorações, imprimindo delicadeza e
sofisticação.

As embalagens voltadas para o público infantil trazem estampas de coelhos voadores,
surfistas e brincalhões, enquanto as embalagens com estampas românticas, apresenta
novos poás e novas cores de double face e transparentes para os ovos decorados, que são
tendência deste mercado.

Também foram elaboradas novas sacolas em papel cartão com bonitas
estampas de chocolates em 3 formatos diferenciados.

Já na coleção de bonecos uma novidade que deve agradar muito é a linha inspirada em
galinhas, um novo personagem que é tendência na Europa e que poderá ser encontrada em
diversos itens da Páscoa Cromus, como galinhas decorativas, peças com som e movimento
e em cerâmica. A imagem da galinha também decora a linha de embalagens Express,
embalagens para cestas, fundo quadrado, poli transparente, papel seda e etiquetas.

A Família Sabor de Páscoa composta por bonecos, nas cores verde e rosa
apresenta além do tradicional coelho um novo personagem, a vaquinha.
Enquanto a família Romântica, composta por coelhos decorativos,
acessórios, porcelanas, pics, mini coelhos e bolsinhas foi elaborada para
quem gosta de presentear com amor na Páscoa.

Já a alegre e divertida família Farm incorporou a família Duck com seus
patos animados e ganhou novos personagens como as galinhas e sapos.
Os bonecos apresentam som e movimento e emitem som ao terem seus
pescoços apertados.

Outro destaque da linha e a Família Cerâmica que mais sofisticada a
cada coleção apresenta este ano muitas novidades com peças em
formatos de ovos que são perfeitas para presentear e compor
decorações. Enquanto a Família Flowers apresenta sofisticados
coelhinhos vestidos com bonitas roupas florais, renda e acessórios, além
de peças decorativas pequenas, bolsinhas para ovos, cachepôs e
guirlandas.
Acessórios Decorativos
Tendência internacional na decoração, os itens decorativos são utilizados no mundo todo.

Dentro do catálogo Cromus são encontrados acessórios decorativos como pregadores,
galhos, guirlandas, fitas prontas, pics, angel hair dão mais charme e beleza na decoração de
produtos, cenários e ambientes e ficam perfeitos na decoração dos ovos de Páscoa, caixas e
laços, entre outros.

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
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