DIA DOS NAMORADOS
Munik oferece para a Caixa Coração de
Colher - Chocolate ao Leite com Avelã e Drágeas
A data mais romântica do ano, o “Dia dos Namorados” está chegando. No dia 12 de
junho, os casais apaixonados encontram uma boa oportunidade para surpreender o
seu parceiro. Para presentear os enamorados, a Munik Chocolates, que atua no
segmento de doces e chocolates há mais de 40 anos, apresenta produtos originais que
cabem em todos os bolsos.
Para festejar a ocasião, a empresa oferece a Caixa Coração de Colher – Chocolate ao
Leite Recheado com Avelã e Drágeas. O produto, elaborado com chocolate ao leite e
desenvolvido artesanalmente com ingredientes nobres, chega ao mercado em
embalagem de 190 gramas ao preço de R$ 32,50. A caixa, além de vir com a colher,
tem a tampa vazada para torná-la atrativa ao consumidor.
Há ainda outros produtos especiais para a data como a Taça de Vidro com Corações,
com 330 gramas, pelo preço de R$ 49,90; a Caixa Ramalhete com 250 gramas, a R$
42,50, e os Arranjos, que são cestas com diversos produtos da marca de 597 gramas e
880 gramas, custando R$ 88,00 e R$ 141,00, respectivamente.
Outros produtos atraentes também estarão disponíveis para a ocasião, como o
Ramalhete Três Botões de 70 gramas, a R$ 12,60; os Mini Corações de Chocolate de 85
gramas, a R$ 14,00; a Placa Amo Você com caixa de 40 gramas, por R$ 8,90; o Coração
Rosa com Trufas com 35 gramas, por R$ 4,50; o Coração Fofo de 60 gramas, a R$ 6,60;
a Rosa de 32 gramas, com preço de R$ 4,90; a Tulipa de 14 gramas, a R$ 2,90 e o
Cupcake de 70 gramas, a R$ 4,80.
De acordo com Marcia Bergamini Ferreira, gerente comercial da Munik, a expectativa
da empresa é ampliar em 5% as vendas no período. “Para isso, além da diversidade de
produtos que oferecemos para a data, com o objetivo de fortalecer cada vez mais a
marca, elaboramos material para os pontos de venda que complementarão a
campanha. O catálogo de produtos está exposto no facebook.com/munikchocolates”,
afirma a executiva.

SOBRE A MUNIK
Com fábrica e sede instaladas na capital paulista, a Chocolates Munik conta hoje com
30 lojas no estado de São Paulo. São 20 pontos de venda na capital e 10 nas cidades da
Grande São Paulo e interior, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano
do Sul, Guarulhos, Atibaia, Campinas, Santos, Sorocaba e Ribeirão Preto. A empresa
planeja ampliar esta rede para 44 lojas até dezembro deste ano. Sua linha de produtos
inclui mais de 300 itens, como o seu tradicional pão de mel, bombons, chocolates

diversos, bolos, pirulitos, sorvetes, panetones, ovos de páscoa, doces como brigadeiro
e camafeu e produtos personalizados, entre muitas outras opções.
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