Adoce o Dia dos Namorados com as sugestões
de presentes da Chocolates Munik
Para festejar o Dia dos Namorados e surpreender os parceiros, a Chocolates Munik
preparou algumas sugestões que agradam a todos os paladares. Para comemorar
com sabor de paixão, a marca lança o Bolo Bem Casado, elaborado com uma
deliciosa massa de pão de ló, recheado com doce de leite, que vem em embalagem
de 400 gramas, ao preço de R$ 23,65. Outro lançamento para a ocasião é o Tubo
de Drágeas, produzido nos sabores amêndoas e flocos, com cobertura de chocolate
ao leite, em embalagem de 90 gramas, ao preço de R$ 10,90.
Mais um destaque para presentear os apaixonados 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.
Há ainda outros produtos especiais para a data como o Coração Fofo, elaborado
com chocolate ao leite, também acondicionado em embalagem vermelha, com 60
gramas, ao preço de R$ 8,20; a Caixa Romântica, contendo uma placa com os
dizeres “Amo Você” e dois corações de chocolate ao leite, em embalagem de 60
gramas, ao preço de R$ 14,90 e o Pirulito de Coração, com 20 gramas, a R$ 2,90.
Para quem não abre mão de um dos produtos mais saborosos da Munik, a marca
oferece também 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.
De acordo com Camila Marconi, gerente de marketing da Munik, para comemorar
esta data o chocolate é um presente delicado e, como as flores, é uma opção com
muito poder de sedução para oferecer a quem amamos. “Nossa expectativa para
este Dia dos Namorados é ampliar em 5%, uma vez que os produtos que
oferecemos agrada a todos e há diversas opções que cabem em todos os bolsos”,
diz a executiva.

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.
MAIS INFORMAÇÕES
g6 Comunicação Corporativa
Sandra Polo (sandra@g6comunicacao.com.br)
Fones: (11) 2971-1995 e 99404-2070
www.g6comunicacao.com
www.facebook.com/g6comunicacaocorporativa
www.twitter.com/g6comunicacao
Maio de 2015

