DIA DOS PAIS - CROMUS TORNA OS
PRESENTES AINDA MAIS ESPECIAIS
Produtos criam emoção e encantamento

“Tornar seu presente ainda mais especial”. Com esse conceito a Cromus Embalagens – empresa
líder no mercado de embalagem artesanal e detentora da mais completa coleção de embalagens e
acessórios para datas comemorativas do mercado desenvolveu uma completa linha de produtos
para o Dia dos Pais.
Seguindo as tendências européias em estampas, formas e tonalidades, os produtos Cromus
transformam qualquer presente num item único, pois através das inúmeras padronagens, cores e
acessórios, cada pessoa pode fazer a combinação que mais lhe agrada, personalizando o presente.
As novas caixas cartonadas Cromus desenvolvidas em diversos modelos e tamanhos são fabricadas
com papel cartão de qualidade superior e gramatura garantida. A praticidade de seus modelos, a
beleza estética e a qualidade do produto, propiciam um excelente valor agregado ao produto final e
realçam diferentes tipos de presentes. Outro destaque é a facilidade de montagem de todas as
peças que também possuem fundo automático.
Na coleção 2010 vale destacar os novos modelos de caixas como a caixa vinho, ideal para bebidas
e a caixa retangular que possui diversas padronagens e vem com elástico e tag. (foto acima)
Já a linha de embalagens saco possui mais de 40 estampas, em mais de 10 formatos diferenciados
para todos os tipos de presentes. Os sacos para embalar Cromus são extremamente práticos e de
fácil manuseio, possuem diversas medidas podendo embalar desde presentes pequenos como, por
exemplo, abotoaduras, até grandes embalagens como caixas para ferramentas.

A linha 2010 tem como destaque a estampa Vanguard que possui um toque moderno, com listras e
bolas com predominância da cor verde e cinza, a estampa Beach que possui bonitos desenhos
marinhos com predominância das cores azul marinho e bege e a Jazz traz estampas de
instrumentos músicas com predominância das cores preta e dourada.
Para complementar os diferentes modelos de embalagem, a Cromus disponibiliza uma completa
linha de acessórios como fitas e laços prontos em diversos modelos, tamanhos e cores.
Além dessas novidades e produtos para o Dia dos Pais, a Cromus oferece em seu catálogo uma
grande variedade de opções e produtos formando a maior linha para embalagem artesanal do
mercado. A empresa disponibiliza para seus lojistas um departamento de decoração 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 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.
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