Aprecie as novidade da Munik
para aquecer este inverno
Você sabia que no inverno o consumo de chocolate aumenta? Atenta a
este período do ano, a Chocolates Munik cumpre a tradição de aquecer o
paladar dos apaixonados por chocolates e apresenta algumas novidades.
Uma das delícias da marca é a Caixa Bombom de Quentão, que vem em
embalagem de 100 gramas, ao preço de R$ 12,90. A novidade, coberta
com chocolate ao leite e com recheio licoroso, foi desenvolvida
artesanalmente, com ingredientes nobres.
Para quem quer manter o controle do açúcar, a Munik lança os produtos
Paçoca Diet e Pé de Moleque Diet, ambos cobertos com chocolate diet,
que são comercializados ao preço de R$ 191,90 o quilo. Para quem não
tem restrições, a marca lança também a Paçoca e o Pé de Moleque
cobertos com chocolate ao leite, ao preço de R$ 119,90 o quilo.
De acordo com Camila Marconi, gerente de marketing da Munik, o
inverno é aquela época do ano em que as pessoas se rendem aos prazeres
da mesa e um dos motivos do aumento do consumo está na necessidade
de manter a temperatura corporal e o cacau, por ser energético, supre o
organismo. "Nossos produtos são muito apreciados e esperamos com
estas novidades atrair tanto os chocólatras, quanto aqueles que não
abrem mão de oferecer um presente saboroso. A expectativa é que estas
novidades contribuam para um crescimento de vendas de 3%", finaliza 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.
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