Munik repagina embalagens de Colombas Pascais
Além de sua linha tradicional com cerca de 50 tipos de ovos de chocolate e os seis
lançamentos anunciados este ano, a Chocolates Munik, que atua no segmento de doces e
chocolates há mais de 40 anos, apresenta para a Páscoa 2015 sua linha de Colombas Pascais.
Agora de roupas novas, mais sofisticadas e elegantes, as embalagens das colombas
evidenciam os principais atributos dos produtos da marca, que têm texturas e recheios
produzidos de forma artesanal.
Ideais para um delicioso chá da tarde com a família ou após o almoço de Páscoa, as
Colombas da Munik, além de serem desenvolvidas artesanalmente, contam com
ingredientes selecionados e balanceados. Tanto a Colomba Frutas (com frutas cristalizadas)
quanto a Colomba Gotas (com gotas de chocolate), são elaboradas com massa especial,
umedecidas com licor de cacau e vêm cobertas com chocolate ao leite. Produzidas em
embalagens de 750 gramas, as colombas chegam ao mercado ao preço de R$ 35,90.
O Tronquinho Pascal, muito comercializado no Natal, chega à Páscoa para atender ao
pedido de consumidores. O produto é um bolo com frutas cristalizadas, umedecido com licor
de cacau e coberto com chocolate ao leite, que vem em embalagem de 280 gramas ao preço
de R$ 23,90.

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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