CROMUS EMBALAGENS PATROCINA 5º FESTIVAL DO
CHOCOLATE DE RIBEIRÃO PIRES
Showroom de produtos e aulas são algumas das atrações que a empresa
oferecerá durante o evento
A Cromus Embalagens participa como patrocinadora do já
tradicional Festival do Chocolate de Ribeirão Pires.
O evento que está em sua 5º edição e é considerado a maior
festa do chocolate do estado de São Paulo, constando no
calendário oficial de eventos do estado, atrás apenas da Festa
de Peão de Boiadeiro de Jaguariúna e Barretos, possui
também os patrocínios da Nestlé, Tupi FM, BWB, entre outras
e consumiu em sua última edição (2008) 16 toneladas de
chocolate.
Em 2009 tem expectativa de aumento do público visitante na ordem de 150% se comparado ao total
registrado em 2008. Devem passar pelo Festival cerca de 720 mil visitantes, uma média de 60 mil
pessoas por dia o que gerará uma movimentação econômica de cerca de R$ 4,6 milhões, 360% a mais
do que o registrado no primeiro festival.
Cromus no Festival de Chcocolate
Durante o evento que acontece e 17 de julho a 09 de agosto, a Cromus ministrará aulas utilizando
exclusivamente seus produtos voltados para o mercado chocolateiro, com destaque para a linha de
Chocolates e Natal.
As consultoras de decoração da empresa também participarão das aulas práticas, dando dicas para a
elaboração das mais variadas embalagens e decorações para
chocolates,
levando
em
consideração
o
melhor
aproveitamento, rendimento e tempo. Além disso, a empresa
ensinará técnicas para o aumento de vendas, com a
exploração de embalagens diferenciadas em suas cores,
materiais e técnicas, além de integrar a equipe BWB (fôrmas
para chocolates) e Nestlé nos cursos culinários, oferecendo
opções de embalagens para as opções apresentadas.
Além das aulas, a Cromus montará um showroom Especial
com produções de Chocolates, Páscoa e Natal na sede do
R.P.F.C, local dos cursos. As tendas de chocolates, cestas e
doces que fazem parte do evento também contarão com embalagens Cromus para embalar e decorar
os seus produtos.

Programação de Cursos
FESTIVAL DO CHOCOLATE DE RIBEIRÃO PIRES
DATA

HORÁRIO

TEMA

EMPRESA PROMOTORA

18/7/2009

Das 17h00 às 17h45

Laços e Cestas

18/7/2009

Das 18h00 às 19h00

Bem Nascidos e Bem Casados

Cromus Embalagens
BWB, Nestlé e Cromus

19/7/2009

Das 16h00 às 16h45

Embalagens Diferenciadas para Chocolates

Cromus Embalagens

19/7/2009

Das 17h00 às 18h00

Xícaras de Chocolates e Mini Pão de Mel

BWB, Nestlé e Cromus

25/7/2009

Das 17h00 às 17h45

Embalagens Natalinas para Garrafas e Panetones

Cromus Embalagens

25/7/2009

Das 18h00 às 19h00

Mini Bolos Trufados para Casamentos e Aniversários

BWB, Nestlé e Cromus
Cromus Embalagens

26/7/2009

Das 16h00 às 16h45

Cestas de Inverno

26/7/2009

Das 17h00 às 18h00

Trufas no formato de frutas e cones trufados

BWB, Nestlé e Cromus

1/8/2009

Das 17h00 às 17h45

Embalagens Divertidas para o Dia das Crianças

Cromus Embalagens

1/8/2009

Das 18h00 às 19h00

Festival de Trufas

BWB, Nestlé e Cromus

2/8/2009

Das 16h00 às 16h45

Bouquet´s de Chocolate

Cromus Embalagens

2/8/2009

Das 17h00 às 18h00

Bolos, Bombons e Mini Trufas

BWB, Nestlé e Cromus

8/8/2009

Das 17h00 às 17h45

Embalagens Natalinas para Chocolates

Cromus Embalagens
BWB, Nestlé e Cromus

8/8/2009

Das 18h00 às 19h00

Pães de Mel Decorados

9/8/2009

Das 16h00 às 16h45

Bouquet´s de Cones Trufados

Cromus Embalagens

9/8/2009

Das 17h00 às 18h00

Mini Caixas e Cones de Chocolates Decorados

BWB, Nestlé e Cromus

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
Cromus no 5º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires
De 17 de julho a 09 de agosto de 2009
Sextas - início às 18h00 / Sábados - início às 14h00 / Domingos - Início às 11h00
Ingressos R$ 10,00 e R$ 5,00 (meia) www.ingressofacil.com.br
Informações para IMPRENSA:

DCC Comunicação
Telefone – (11) 37913000/55334967
dcccomunicacao@gmail.com
Denise L M Sassarrão - 11. 81177302
Claudia Diomede – 11. 91610024

