Munik cria arranjos especiais para
presentear nesta Páscoa
Que tal presentear alguém muito querido com um dos arranjos especiais
elaborados pela Chocolates Munik para esta Páscoa? A marca preparou
para a ocasião quatro tipos diferentes de cestas, recheadas de produtos.
“Nossa ideia é sempre criar algo que não seja apenas uma lembrança, mas
um gesto de carinho, que ficará para sempre na memória de quem o
recebeu e, também, pensamos em modelos que caibam em todos os
bolsos”, diz Camila Marconi, gerente de marketing da Munik.
O Arranjo Doce Mimo, com 260 gramas, custa R$ 39,00 e vem com um
Ovo de Chocolate ao Leite de 50 gramas; um tubo de confetes com 100
gramas; uma bola com 50 gramas de drágeas; 2 trufas cremosas de 30
gramas e patinhas de coelho de chocolate ao leite.
Já o Arranjo Vida, com 235 gramas, custa R$ 59,00 e vem com um Ovo ao
de Chocolate ao Leite de 50 gramas; um Ovo Mini Recheado de 45
gramas; uma bola com 50 gramas de drágeas; 3 trufas cremosas de 30
gramas e patinhas de coelho de chocolate ao leite.
O Arranjo Felicidade tem 490 gramas de produtos, custa R$ 90,00 e vem
com um Ovo Crocante ao Leite de 120 gramas; um Ovo de Chocolate ao
Leite de 50 gramas; uma caixa Felicidade com 150 gramas; uma bola com
50 gramas de drágeas; 4 trufas cremosas de 30 gramas e patinhas de
coelho de chocolate ao leite.
O mais sofisticado é o Arranjo Pascal, com 1,020Kg. Custa R$ 179,00 e
vem com um Ovo de Chocolate ao Leite de 380 gramas; um Ovo Crocante
ao Leite de 120 gramas, uma caixa de Bombons Sortidos de 100 gramas;
uma caixa Felicidade de 150 gramas; uma caixa Mentinha de 70 gramas;
uma bola com 50 gramas de drágeas e 5 trufas cremosas de 30 gramas.

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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