“Mamãe Coruja” é o tema dos arranjos especiais
criados pela Munik para o Dia das Mães
Para presentear as mamães no seu dia, a Chocolates Munik lança uma linha de seis arranjos
especiais com o tema “Mamãe Coruja”. Segundo Camila Marconi, gerente de marketing da
Munik, para construir o tema, o objetivo da marca foi buscar algo que mostrasse o
verdadeiro significado de mãe. “Por isso, optamos por fazer uma analogia, uma vez que a
“Mãe Coruja” é aquela que sempre vê os filhos sem imperfeições, é uma pessoa zelosa,
preocupada e que os protege em todas as situações”.
Além dos arranjos temáticos, a marca oferece outros produtos para comemorar a data. As
lojas da empresa oferecem ainda a possibilidade de o cliente personalizar os arranjos e
colocar neles os produtos de sua preferência, incluindo as caixas do saboroso pão de mel e
até esconder no meio dos produtos uma surpresa.
Composição dos arranjos:
 Mamãe Coruja Amiga – um delicado pote de metal, com 294 gramas de chocolate,
ao preço de R$ 69,00, contém uma caixa de bombons sortidos de 100 gramas, uma
caixa de mentinha com 70 gramas, um coração fofo de 60 gramas, um pacote de
drágeas de 50 gramas e uma tulipa de 14 gramas.
 Mamãe Coruja Fiel – um gracioso pote de metal, com 254 gramas de chocolate, ao
preço de R$ 59,00, contém uma caixa de bombons sortidos de 60 gramas, uma caixa
de mentinha com 70 gramas, um coração fofo de 60 gramas, um pacote de drágeas
de 50 gramas e uma tulipa de 14 gramas.
 Mamãe Coruja Justa – um lindo pote de metal, com 184 gramas de chocolate, ao
preço de R$ 49,00, contém uma caixa de bombons sortidos de 60 gramas, um
coração fofo de 60 gramas, um pacote de drágeas de 50 gramas e uma tulipa de 14
gramas.
 Mamãe Coruja Compreensiva – um pote de vidro, com 254 gramas de chocolate, ao
preço de R$ 44,00, contém uma caixa de bombons sortidos de 60 gramas, uma caixa
de mentinha com 70 gramas, um coração fofo de 60 gramas, um pacote de drágeas
de 50 gramas e uma tulipa de 14 gramas.
 Mamãe Coruja Amorosa – uma graciosa bomboniere de vidro, com 80 gramas de
chocolate, ao preço de R$ 29,00, contém 80 gramas de bombons sortidos.
 Mamãe Coruja Virtuosa – uma charmosa bandeja de metal, com 644 gramas de
chocolate, ao preço de R$ 122,00, contém uma caixa de pão de mel de 200 gramas,
uma caixa de bombons sortidos de 100 gramas, uma caixa de mentinha de 70
gramas, um coração fofo de 60 gramas, uma caixa Felicidade de 150 gramas, um
pacote de drágeas de 50 gramas e uma tulipa de 14 gramas.
Um dos produtos da Munik muito apreciado pelos consumidores e considerado o melhor do
mundo é o famoso pão de mel, elaborado com o mais fino chocolate ao leite, com massa nas

versões leite e licor. Como sugestão de presente para as mães a empresa oferece a Xícara
com 150 gramas de mini Pão de Mel em uma caneca de porcelana, ao preço de R$ 34,90.
Outro produto para adoçar a vida das mamães é a Xícara com Trufas Cremosas, que vem em
embalagem de 180 gramas, ao preço de R$ 34,90. Há também a Tulipa, elaborada de
chocolate ao leite, com peso de 14 gramas, ao preço de R$ 3,20, a Rosa de chocolate ao leite
com 32 gramas, ao preço de R$ 5,40 e a embalagem do Ramalhete com Três Botões de
Rosas, com 70 gramas, ao preço de R$ 14,10. Um presente delicado e saboroso é o Coração
Fofo de chocolate ao leite, que vem em embalagem de 60 gramas, ao preço de R$ 7,25.
Há ainda outros produtos especiais para a data como as placas de chocolate ao leite com
inscrições: “Feliz dia das Mães, “Parabéns pelo seu Dia”, “Obrigado por sua dedicação”,
todas com 60 gramas, ao preço de R$ 11,00 cada uma e a placa “Amo você”, com 40 gramas,
ao preço de R$ 9,80.

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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