Munik dá dicas de presentes para
o Dia das Crianças
Ao se aproximar o dia tão esperado pela garotada — o Dia das Crianças —
começa a corrida pelo que dar de presente aos pequenos. A Munik
Chocolates oferece uma série de opções para pais, avós, tios e padrinhos
que desejam adoçar esta data tão importante para a criançada.
A marca oferece 11 opções de presentes graciosos que além de agradar
pelo visual, são muito saborosos. Um dos lançamentos é a Bola Mix, uma
bola de futebol que é um porta treco, recheada com 3 bombons petit, 4
bombons fantasia branco, 4 línguas de gato ao leite, 1 pirulito de
chocolate ao leite e um saquinho com drágeas de flocos, pesando 135
gramas, ao preço de R$ 19,90. A outra novidade para a data é o Kit
Futebol, composto por 2 camisetas, um apito, 2 meias bolas, todos
elaborados com chocolate ao leite e 8 línguas de gato, de chocolate ao
leite e branco, com 115 gramas, ao preço de R$ 19,60.
Compõem o mix de produtos para a data a Caixa de Biscoitos Keks;
cobertos com chocolate ao leite, de 300 gramas, ao preço de R$ 28,20; a
Caixa Felicidade, recheada de bombons, com 150 gramas, a R$ 16,90; o
Fusca, de chocolate ao leite, com 115 gramas a R$ 15,60; a Caixa Língua
de Gato ao Leite, com 75 gramas, a R$ 11,90; a Caixa Roller Chocolate ou
Doce de Leite, composta por biscoito recheado e coberto de chocolate,
com 75 gramas, ao preço de R$ 9,90 e a embalagem Pic Nic, com 100
gramas de confeitos de chocolate ao leite, ao preço de R$ 9,60.
Para quem prefere gastar um pouco menos, há também o Ursinho de
chocolate ao leite, com 55 gramas, a R$ 7,50, os Pirulitos Diversos, com
20 gramas, ao preço de R$ 2,90 e a Barrinha Mini Soft, elaborada de
chocolate ao leite, com 20 gramas, ao preço de R$ 1,90.
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, 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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