Cromus lança as tendências para Páscoa 2010
Pesquisando no mundo inteiro, a Cromus através do que existe de mais atual no mercado,
detectou alguns conceitos atuais que vão desde cores até produtos para a Páscoa.
Agregando mais valor ao seu portfólio, a empresa disponibilizou essas informações para seu
consumidor, criando para isso, um novo espaço dentro de seu catálogo, o Espaço
Tendência.
Cores
As cores para a Páscoa 2010, são o roxo, lilás, pink, rosa, laranja, verde e
amarelo. Essa tendência está presente em diversas feiras internacionais
através de espaços conceito, design em catálogos, sites e comunicação
dos mais diferentes e variados produtos. Essas cores também poderão
ser encontradas em diversos itens do catálogo de Páscoa Cromus.
Galinha
Um novo personagem surgiu como tendência para 2010 – a galinha.
Transformada num sofisticado item decorativo está inserida em
decoração de ambientes, mesas, lojas e espaços conceitos junto a ovos,
coelhos e patos. A ave é representada sempre com bastante bom gosto
e muitas cores através de peças de cerâmica, tecidos, móbiles, em
resinas e pelúcias. Este personagem também foi inserido em diversos
itens de Páscoa Cromus.

Tecidos
De acordo com tendências internacionais os tecidos surgiram para
estabelecer um novo conceito na hora de embalar, empregando leveza e
sofisticação e, personalizando o produto através da beleza de suas
cores.
Para a Páscoa 2010, a Cromus desenvolveu uma nova linha de
embalagens de tecido que pode ser conhecida em seu catálogo.
Ovos
As origens da Páscoa remontam aos antigos rituais pagãos do
início da primavera. Nestes locais, as tradições de Páscoa incluem
a decoração de ovos cozidos e as brincadeiras com os ovos de

Páscoa como, por exemplo, rolá-los ladeira abaixo, onde será vencedor aquele ovo que
chegar mais longe sem quebrar.
Esses ovos também são pintados a mão ou até mesmo embalados em papel chumbo
coloridos e empregados em árvores de Páscoa, em cestas e na decoração de mesas.
Esta tendência de utilizar ovos de galinha nas decorações de Páscoa está chegando ao país
através da Cromus.
Patos, Sapos e Vaquinhas

Além dos tradicionais coelhinhos, a Páscoa está ganhando novos
elementos e personagens para encantar principalmente as
crianças, como patos, sapos e vacas decorativas. Eles podem ser
expostos junto a ovos coloridos em decorações ou até mesmo
para presentear adultos e crianças.
Em sua nova coleção de Páscoa, a Cromus apresenta alguns itens
em forma de Patos e Sapos com som e movimento, além de
vaquinhas para presentear.

Poá
Febre nos anos 50, a estampa Poá volta à moda e é novamente
tendência no mundo inteiro, podendo ser encontrada em tecidos,
roupas, decorações e imprimindo delicadeza e sofisticação às
mais diferentes peças.
A delicada e romântica estampa Poá está presente em itens como
folhas para ovos de Páscoa, express, na linha cerâmica, na linha
double face e acessórios decorativos.

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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