Kakaobonne busca profissionais para vendas
por catálogo na capital paulista e ABC
A Chocolates Munik, que atua no segmento de doces e chocolates desde 1971, está
buscando revendedores(as) e promotores(as) para sua linha de vendas por catálogo de
chocolates finos da sua marca Kakaobonne, para atuar na capital paulista e região do
ABC. Os interessados deverão entrar em contato pelo e-mail leila@kakao.com.br ou
pelo telefone (11) 2971-0708 com Leila Deticio. Vale esclarecer para o revendedor(a) e
promotor(a) que não há vínculo empregatício.
Para ser revendedor(a) por catálogo da marca é importante que o(a) profissional tenha
desenvoltura, simpatia e interesse em conquistar novos clientes, uma vez que o
desconto sobre o valor de catálogo é de 25% sobre as vendas que fizer. Portanto,
quanto mais vender, mais irá ganhar. No caso dos promotores(as) a empresa dá
preferência a profissionais que já façam este tipo de trabalho por catálogo para
empresas de outros setores e possuam sua carteira de clientes e equipe. O desconto
sobre o valor de catálogo para promotores(as) é de 10% do valor total de vendas da
equipe.
Para atuar como revendedores(as) ou promotores(as) da linha de vendas por catálogo
de chocolates finos Kakaobonne basta o preenchimento de ficha cadastral e
apresentação de cópia do RG, CPF e comprovante de residência.
A Munik conta hoje com um grupo de 10 promotoras que comandam 2.450
revendedores da linha Kakaobonne. Só na capital paulista e ABC são 6 promotoras e
2.180 revendedoras. A empresa pretende ampliar sua presença para outros
municípios do Estado de São Paulo, tais como: Campinas, Sorocaba, São José dos
Campos, Jundiaí e Atibaia, entre outros.
Com ingredientes especiais e o mesmo processo de produção dos já famosos
chocolates Munik, surgiu o “Kakaobonne”, barras de chocolates finos que conservam o
mesmo sabor, aroma e textura tradicionais da marca. No início, seus produtos eram
destinados ao setor industrial. Devido ao sucesso da linha, porém, surgiu a ideia de
diversificar o mercado em que a marca já estava solidamente estabelecida e foi criada
a linha de chocolates finos de venda por catálogo, a Kakaobonne Chocolates. Seus
produtos são compostos por chocolate ao leite, chocolate branco, meio amargo,
amargo 70% cacau, diet e plus.
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 40 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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