Munik dá desconto para clientes Santander
em suas lojas próprias
A chocolates Munik traz mais uma novidade. A marca acaba de lançar uma promoção,
em parceria com o Banco Santander, que termina no dia 31 de dezembro de 2014.
Para os clientes do banco, apaixonados por chocolates, é o momento de apreciar as
delícias da marca e até presentear parentes e amigos em datas comemorativas, com
10% de desconto.
Os descontos serão concedidos para pagamentos realizados com cartões de crédito
Santander. Porém, esta promoção não é cumulativa a outras campanhas que a Munik
tenha em andamento. Esta promoção está presente nas lojas próprias da marca.
Confira as unidades participantes.
 Leôncio
Av. Leôncio de Magalhães, nº 1658
Jardim São Paulo -Tel: (11)2281-0000
 Jardim São Paulo
Av. Leôncio de Magalhães, 1004 - Loja N
Jardim São Paulo - Tel: (11)3875-5912
 Center Norte
Av. Moyses Roysen S/N - loja 306
Shopping Center Norte - Tel: (11)2252-2171
 Santana
Alameda Afonso Schmidt, 680
Sta.Teresinha - Tel: (11)2768-0652
 Ibirapuera
Av. Ibirapuera, 3103 - loja 108
Shopping Ibirapuera- Tel: (11)5093-1663
 Pamplona
Rua Pamplona, nº1275
Jardim Paulista- Tel: (11) 2364-2532
 Brooklin
Rua Padre Antonio José dos Santos, nº 1427
Brooklin- Tel. (11) 4328 - 1372

SOBRE A MUNIK
Com fábrica e sede instaladas na capital paulista, a Chocolates Munik conta hoje com
27 lojas no estado de São Paulo. São 18 pontos de venda na capital e 9 nas cidades da
Grande São Paulo e interior, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano
do Sul, Guarulhos, Atibaia, Osasco, Atibaia, Campinas, Santos e Sorocaba. 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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