Munik lança pela primeira vez campanha
publicitária de Natal na TV
Com o objetivo de atrair cada vez mais consumidores, a Chocolates Munik lança
para este Natal, pela primeira vez, uma campanha publicitária na TV. Produzido
pela agência RG26 Design & Propaganda, o comercial tem a duração de 15
segundos e vai ao ar na TV Globo, no Programa Mais Você, de Ana Maria Braga.
Serão 11 inserções entre os dias 02 e 19 de dezembro.
“O comercial foi inspirado na magia do Natal, onde procuramos demonstrar
todo o sabor e a qualidade dos Panetones Munik e, dessa forma, despertar o
‘appetite appeal’ nos consumidores, uma vez que os panetones são produzidos
com matérias primas de qualidade superior e de uma forma artesanal”, explica
o diretor de criação da RG26 Design & Propaganda, Rodrigo Pedroso. Segundo o
executivo o filme foi produzido em um ambiente típico de Natal com a linha de
panetones Munik e suas novas embalagens.
A gerente de marketing da Chocolates Munik, Camila Marconi, diz que a
empresa espera com esta campanha ganhar mais visibilidade, despertar a
curiosidade das pessoas e aguçar o desejo de experimentar um panetone muito
bem recheado, conforme apresentado no filme e, com isso, atrair o público para
conhecer as lojas e os produtos especiais para a data.
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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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