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NOVIDADES
DELICIOSAS!

Embalagens com

CONTEÚDO!

PÁSCOA 5KG

PÁSCOA 3KG

MÃES 5KG

MÃES 3KG

PÃO E CAFÉ 
5KG

# COMA + PÃO  7,5KG

PÃO DA VIDA 5KG

PÃO + MANTEIGA 3KG

VOCÊ TEM VALOR 5KG
        

GENTILEZA GERA
GENTILEZA 5 KG

+ NOVIDADES
confira

Uma doce arte para encantar 
crianças e adultos. A Coelhinha 
da Páscoa faz a festa com delícias 
da padaria e guloseimas com 
chocolate. A frase " Que sua vida 
seja sempre doce e cheia de 
esperança como a Páscoa" 
finaliza a embalagem. No verso 
tem duas receitas para rechear 
ovos comprados na sua loja, uma 
receita de cobertura para 
colombas e outros produtos da 
sua marca própria e dicas para os 
clientes enfeitarem a mesa para 
receber a família e amigos. 

Essa embalagem valoriza o amor 
e a união no tempo da Páscoa. 
Tem lindas ilustrações antigas no 
fundo, uma imagem de um pão 
especial e a mensagem: " A 
magia da Páscoa é a verdadeira 
representação da fé, do amor e 
da união.

O mundo necessita de 
gentileza. E essa embalagem 
nos convida a sermos mais 
gentis e mais amável com as 
pessoas. Abordamos 
também a vida do Profeta 
Gentileza que pintou frases 
de Gentileza pelos muros e 
fez história. Leve Gentileza 
para seus clientes!

Esta arte foi criada com o 
objetivo de elevar a estima 
das pessoas. Uma 
embalagem que enaltece o 
amor próprio e cuida dos 
seus clientes. Com cores e 
cheia de frases inspiradoras 
para melhorar o dia!!!!

Para comemorar essa data tão 
especial criamos essa embalagem 
com uma ilustração encantadora de 
um momento único entre mãe e 
filha. Note que a criança segura feliz 
um saquinho de pães. A mensagem: 
Mãe, te amo. Deus escolheu a 
melhor pessoa do mundo para ser a 
minha mãe leva a nossa homenagem 
à esses anjos abençoados que são as 
mães em nossas vidas. No verso tem 
dicas para fazer um chá de delícias 
para a mamãe, com produtos 
comprados na sua loja e, ainda ensina 
a decorar esta embalagem, enchê-la 
com produtos deliciosos e 
presentear as mães. A embalagem 
que vira presente e encanta seus 
clientes!

Na embalagem de 3kg o foco é 
preparar um piquenique gostoso 
para comemorar esse dia. Tem 
dicas para a comemoração ao ar 
livre e uma mensagem.

Quem não ama essa dupla 
imbatível e cheia de energia 
da padaria?  
Esta embalagem foi criada 
para celebrar essa 
combinação e evidenciar 
como cada um leva energia 
para nosso cérebro e corpo.
No verso tem duas receitas, 
uma de calda de café para 
cobrir bolos e roscas da sua 
loja e outra de palha italiana 
de café.
E ainda uma surpresa para 
seus clientes: Um livro de 
receitas com Café grátis ( 
para baixar pelo QR code).* 
* Um aplicativo gratuito 
precisa ser baixado na loja 
do celular
Aumente a venda de pão 
e  café! 

Há muito tempo o nosso pão 
de cada dia vem sendo 
atacado por lançamento de 
dietas e livros que incentivam 
a retirada desse produto tão 
importante para a saúde da 
dieta. Essa embalagem vem 
reforçar a importância do 
pão para alimentação e 
porque cortar o pão da 
alimentação, sem 
recomendação médica, não 
faz bem para sua saúde e não 
é garantia de um 
emagrecimento a longo 
prazo.

Pão da Vida, Eu Sou! Uma 
embalagem para contemplar!! Com 
uma imagem de Jesus segurando 
pães, trigos e peixes, essa 
embalagem tem o Salmo poderoso 
121 e aborda também a qualidade 
da alimentação na época de Jesus, 
com pães, peixes...

Que não ama Pão e Manteiga? Um é quase 
complemento do outro. A embalagem traz 

receitas de pão com manteiga especiais, 
informações nutricionais sobre a manteiga 

e ainda faz uma brincadeira: " Me Passe 
manteiga...me chame de delícia!!!" 
Aumente a venda na sua padaria!!

PARA VENDEREMBALAGEM
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EMBALAGEM
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