Dia das Mães com presentes
Munik é mais saboroso
A Chocolates Munik selecionou este ano, para presentear as mamães no seu
dia, alguns produtos especiais. O destaque é a Coração Mousse de Avelã,
elaborado artesanalmente com chocolate ao leite, recheado com mousse de
avelã e coberto com drágeas. O produto vem em uma charmosa caixa
vermelha, acompanhado por uma colher, em embalagem de 190 gramas, ao
preço de R$ 32,50.
A marca selecionou também alguns produtos mais acessíveis como a
embalagem do Ramalhete Três Botões de Rosas, com 70 gramas, ao preço de
R$ 15,90 e a Tulipa, elaborada de chocolate ao leite, com peso de 14 gramas,
ao preço de R$ 3,60.
Há ainda outros produtos especiais para a data como as placas de chocolate ao
leite com inscrições: “Parabéns pelo seu Dia!”, com 60 gramas; “Amo você”,
com 40 gramas e “Obrigado pela sua dedicação”, com 55 gramas, todas ao
preço de R$ 9,90.
Outra sugestão da empresa que agrada a todas as mamães e é considerado o
melhor do mundo é o famoso Pão de Mel, elaborado com o mais fino chocolate
ao leite, com massa nas versões leite e licor. O preço da caixa com seis
unidades é de R$ 35,90 e com 12 unidades é de R$ 66,70.

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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