Munik adoça a Páscoa com a linha
de ovos tradicionais
Para os consumidores que não abrem mão dos ovos tradicionais de Páscoa, a
Chocolates Munik oferece uma linha completa de produtos. Entre os destaques da
marca há o Ovo Cherry, de chocolate ao leite recheado com bombons de licor de
Cherry, com 250 gramas, ao preço de 27,80. Já o Ovo Crocante ao Leite, produzido
com chocolate ao leite crocante, recheado de bombons sortidos, chega em duas
versões: 120 gramas e 500 gramas, ao preço de R$ 15,90 e R$ 59,60, respectivamente.
Fazem também parte da linha tradicional o Ovo Crocante Meio a Meio, de chocolate
ao leite e branco crocante com bombons sortidos, em embalagem de 500 gramas, ao
preço de R$ 64,50 e o Ovo Meio a Meio, produzido com chocolate ao leite e branco,
recheado com bombons sortidos, em embalagem de 380 gramas, ao preço de R$
44,80. Para o consumidor que aprecia o chocolate branco, a Munik tem o Ovo de
Chocolate Branco com Bombons Sortidos, em embalagem de 200g, ao preço de R$
24,50.
Há ainda várias versões do clássico Ovo de Chocolate ao Leite com Bombons Sortidos,
comercializadas em embalagens de 200 gramas, 380 gramas, 800 gramas, 1,800
gramas, 3 Kg e 6Kg. Os preços de venda são, respectivamente: R$ 19,90, R$ 38,90, R$
79,90, R$ 185,50, R$ 309,00 e R$ 618,00.

Sobre a Munik
Com fábrica e sede instaladas na capital paulista, a Chocolates Munik conta hoje com
30 lojas no estado de São Paulo, sendo 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, Osasco, Atibaia, Campinas, Santos, Sorocaba e Ribeirão
Preto. Sua linha de produtos inclui mais de 300 itens, como o tradicional pão de mel,
bombons finos, 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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