Munik apresenta produtos especiais
para as crianças nesta Páscoa
Para atender ao desejo das crianças nesta Páscoa, a Munik oferece uma
linha saborosa com dez produtos especiais. A grande atração, que faz
muito sucesso entre os pequenos é a Caixa Teatro Infantil. O produto é
composto por quatro pirulitos de chocolate ao leite, numa caixa de 100
gramas, que vira um cenário para brincar de teatrinho, ao preço de R$
14,90. Para as crianças que têm intolerância à lactose, o lançamento da
marca neste ano é o Coelho sem Lactose, elaborado com chocolate meio
amargo sem lactose, vem em embalagem de 100 gramas, ao preço de R$
17,50.
Outro produto que agrada bastante a garotada é Caixa Cenourinhas, com
três cenourinhas de chocolate ao leite, pesando 105 gramas, ao preço de
R$ 14,90. O Ovo Mini Cat, que também encanta as crianças, retorna às
prateleiras. Elaborado com chocolate ao leite, recheado com língua de
gato, vem em embalagem de 150 gramas, ao preço de R$ 19,90. Outro
produto atraente para a criançada é o Ovo Coelhinhos de Chocolate ao
Leite, que vem recheado com mini coelhos de chocolate, em embalagem
de 150 gramas a R$ 19,90.
Os charmosos coelhinhos não poderiam faltar. Por isso, a marca apresenta
para esta Páscoa a Coelha de Chocolate ao Leite e o Coelho de Chocolate
ao Leite, ambos com 110 gramas, ao preço de R$ 15,90. Há ainda o Ovo
de Chocolate ao Leite, recheado de bombons sortidos, com 100 gramas, a
R$ 12,80; o Ovo de Chocolate ao Leite de 50 gramas, ao preço de R$ 5,80
e os Ovinhos Maciços a granel, comercializados a R$ 115,00 o quilo.

Sobre a Munik
Com fábrica e sede instaladas na capital paulista, a Chocolates Munik
conta hoje com 25 lojas no estado de São Paulo. São 16 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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