
PÁSCOA



Simbologia da Páscoa1.
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Origem
Originalmente, a Páscoa surgiu na tradição judaica, com a libertação 
do povo hebreu da escravidão do Egito. Já no cristianismo, a Páscoa 
tradicionalmente faz menção à morte e ressurreição de Jesus Cristo. 
E um fato curioso é que, em hebraico a palavra Páscoa é “Pessach”, 
que significa passagem.

Símbolos e tradições
A Páscoa é uma data que traz consigo muitas simbologias e tradições.
Veja só alguns exemplos que listamos para você conhecer:

Coelho da Páscoa:
Como o coelho é um animal muito fácil de se reproduzir,
ele simboliza a fertilidade, esperança e renovação.

Ovo de Páscoa:
Antigamente, ovos cozidos eram pintados coloridos para 
presentear as pessoas queridas. Com o passar dos anos, 
resolveram usar o chocolate em formato de ovo.
Ah, mas, existem lugares que ainda mantêm a tradição
de usar ovos cozidos.

Peixe:
Este alimento simboliza a vida. Por isso, o peixe e, principal-
mente o bacalhau, é muito consumido no Brasil na sexta-feira 
santa, data que antecede o domingo de Páscoa.

https://www.futuraim.com.br/


Celebração espiritual x comercial
Há pessoas que preferem vivenciar esse momento apenas como
uma celebração espiritual; há quem enxerga como data comercial;
e tem também quem vivencia as duas ocasiões.

É tanto que, em 2019 só no Brasil, foram registrados cerca de
R$ 2,3 bilhões em vendas de ovos de chocolate, de acordo com a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC).

É claro que, devido a pandemia da Covid-19, em 2020 houve uma 
queda de 31,6%, já que a população teve que ficar em quarentena 
justamente no período de Páscoa.

Mas, neste ano, mediante a um controle um pouco maior da doença
e com a vacina já em circulação, finalmente começaram os prepara-
tivos para a Páscoa!

2019 2020
R$ 2,3 bilhões

31,6%em vendas de
ovos de páscoa

queda de
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Qual chocolate devo escolher2.

Chegamos em um ponto crucial para quem deseja aproveitar esse 
momento de Páscoa para ganhar uma renda extra. Até porque, você 
sabia que existem chocolates que são ideais para fazer ovo de páscoa 
e recheios e outros, só para trufas e bombons?

Por isso, vamos te dar algumas dicas!

Para preparar barra de chocolate maciça, que é bem robusta e sem 
recheio, ou até mesmo ovos de páscoa e recheios cremosos, é melhor 
utilizar chocolate gourmet, porque ele tem um sabor muito mais 
gostoso.

Agora, na hora de preparar coberturas, banhos de chocolate e 
casquinhas de trufas e bombons, pode usar o chocolate fracionado 
ou o puro mesmo. 
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Como é feito o Ovo de Páscoa3.

Já está ansioso para saber como se faz ovos de páscoa para vender 
neste ano, não é? Então, tudo bem! A receita que vamos te passar é 
baseada em um ovo de 250 gramas, que é bem procurado na Páscoa 
e, para quem vai começar a investir neste negócio, vale muito a pena, 
pois não gasta muito com matéria-prima e geram lucros bem
expressivos.

Você vai precisar de: Forma para fazer 250 gramas de ovo de páscoa;

2 Barras de 170 gramas de chocolate ao leite ou 
meio amargo.
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Modo de preparo
A casca do ovo

Pique o chocolate em pedaços pequenos e leve 
2/3 do chocolate ao micro-ondas para derreter. 
Ah, o ideal é que você coloque de 30 em 30 
segundos, para que você vá mexendo até derreter 
por completo;

Depois, misture o restante do chocolate picado ao 
chocolate derretido e mexa até dissolver também, 
para que passe pela “temperagem”. Esse processo 
de temperagem vai impedir que seu ovo de 
páscoa derreta. Gostou da dica?

Prosseguindo, deixe o chocolate esfriar em 
temperatura ambiente;

Quando estiver completamente frio, coloque 2 
colheres (sopa) do chocolate na forma e espalhe 
com as costas da colher. Mas, espalhe
do centro para as bordas, sem deixar nenhuma 
falha;

Na sequência, bata o fundo da forma em uma 
superfície plana para retirar as bolhas de ar do 
chocolate e depois vire a forma sobre o recipiente 
para escorrer todo o excesso de chocolate;

Pique o chocolate em pedaços pequenos e leve 
2/3 do chocolate ao micro-ondas para derreter. 
Ah, o ideal é que você coloque de 30 em 30 
segundos, para que você vá mexendo até derreter 

Depois, misture o restante do chocolate picado ao 
chocolate derretido e mexa até dissolver também, 
para que passe pela “temperagem”. Esse processo 
de temperagem vai impedir que seu ovo de 
páscoa derreta. Gostou da dica?

Prosseguindo, deixe o chocolate esfriar em 

Quando estiver completamente frio, coloque 2 
colheres (sopa) do chocolate na forma e espalhe 
com as costas da colher. Mas, espalhe
do centro para as bordas, sem deixar nenhuma 

Na sequência, bata o fundo da forma em uma 
superfície plana para retirar as bolhas de ar do 
chocolate e depois vire a forma sobre o recipiente 
para escorrer todo o excesso de chocolate;
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Modo de preparo
A casca do ovo

Limpe as bordas com um pano limpo ou papel toalha e deite a forma
de boca para baixo sobre uma tábua de cozinha ou assadeira;

Leve ao congelador e deixe por 5 minutos;

Feito isso, retire do congelador e repita o mesmo processo de colocar 
mais chocolate na forma por 2 ou 3 vezes se achar necessário;

Mas, na última vez que colocar mais camada de chocolate, é necessário 
que fique descansando no congelador por 10 minutos ou até o verso
da forma ficar opaca;

Desenforme o chocolate e deixe descansar por 10 horas;

E pronto! É hora de rechear com os sabores
que seu cliente desejar!
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Dica de recheio
Brigadeiro

O recheio que vamos ensinar é para um ovo de colher com recheio de 
brigadeiro. Você vai precisar de: 

1 Lata de leite condensado

1 Lata de creme de leite

4 Colheres (sopa) de chocolate em pó

1 Colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo

Numa panela fora do fogo, misture todos os ingredientes;

Leve ao fogo baixo e mexa sempre, até desgrudar o fundo da panela;

Ao desgrudar o fundo da panela, desligue o fogo e coloque o recheio 
em um recipiente;

Deixe esfriar muito bem;

Depois encha cada metade do ovo com este recheio
de brigadeiro;

E, finalize com confeitos para a decoração. 
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Agora aprenda a fazer trufas e bombons
Trufas

O interessante de fazer trufas para vender é que, é possível atingir até 
200% de lucro.

Para fazer uma trufa de maracujá, por exemplo, além da forma e embala-
gens para embrulhar, para a casquinha você só vai precisar de:

500 Gramas de chocolate meio amargo fracionado 

500 Gramas de chocolate ao leite fracionado 

Para o recheio

500 Gramas de chocolate branco

1 Lata de creme de leite

1 Pacote de suco de maracujá em pó

Polpa de 1 maracujá
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Modo de preparo do recheio

Coloque o chocolate branco em uma tigela de vidro e leve ao micro-on-
das de 30 em 30 segundos, sempre mexendo até que derreta por 
completo;

Logo em seguida, acrescente o creme de leite, o suco e a polpa de 
maracujá.

Montagem

Derreta o chocolate ao leite junto ao chocolate meio amargo;

Coloque o chocolate derretido no fundo e nas laterais das forminhas;

Leve para a geladeira por 10 minutos;

Em seguida, coloque o recheio e cubra com o chocolate;

Leve novamente para a geladeira por 10 minutos;

Por último, desenforme e embale para vender!
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Bombons

Se você fizer bombons, a rentabilidade também não é diferente, pois um 
bombom de beijinho, por exemplo, você só vai precisar de:

Modo de preparo

1 Kg em barra de chocolate fracionado

1 Lata de leite condensado

1 Lata de creme de leite

1 Pacote de coco ralado, de preferência flococo

2 Colheres (sopa) de manteiga

Forminhas específicas para bombons

Pique a barra de 
chocolate em um 
refratário e leve
ao fogo em banho 
maria ou ao 
micro-ondas, até 
derreter. Se levar
ao micro-ondas,
é necessário que coloque 
de 30 em 30 segundos e, 
sempre mexendo para que 
derreta totalmente.
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Modo de preparo
Recheio de beijinho

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o coco
e a manteiga.

Misture os ingredientes e leve ao fogo baixo, sempre mexendo para
não grudar e não queimar e, até que finalmente, desgrude do fundo
da panela;

Desligue o fogo e deixe o recheio esfriar muito bem em temperatura 
ambiente;

Depois, coloque uma camada de chocolate nas forminhas, vire a forma
de ponta-cabeça para escorrer o excesso e leve para a geladeira até 
endurecer;

Na sequência, adicione
mais uma camada e
leve novamente ao
refrigerador;

Coloque o recheio
de beijinho e cubra 
com o chocolate,
formando uma tampa;

Leve pela última vez
para a geladeira por
apenas 25 minutos e, feito isso,
retire, desenforme
e embrulhe para vender! 

12

https://www.futuraim.com.br/


4. Tendências de Ovos de Páscoa para 2021

Agora, é hora de falar sobre tendências. A cada ano, as confeitarias 
têm buscado por inovações para sair da “mesmice” e despertar ainda 
mais o paladar dos amantes de chocolates. Por isso, a FuturaIM 
trouxe 7 tendências para a Páscoa 2021. 

Essa tendência de ovo de chocolate começou há um 
pouco mais de 2 anos e, pelo visto, veio para ficar! 
Aproveite que temos a Embalagem para Ovo de 
Colher, faça a sua encomenda com a gente e 
aumente suas chances de lucro!

Ovo de Colher1.

Esse trio passou a ser uma excelente alternativa 
para experimentar 3 sabores distintos. Sem contar 
que, decorado em uma embalagem, se torna 
irresistível para qualquer um que ama chocolate.

Trio de Mini Ovos2.

O pote de vidro além de charmoso, facilita na hora 
de comer. É só fazer camadas alternadas com creme 
de chocolate, biscoito ou brownie, por exemplo, e 
ainda rechear com creme de avelã, brigadeiro, doce 
de leite ou até mesmo, leite condensado.

Ovo no Pote3.
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Esse é o campeão de vendas, já que, o recheio vai 
por dentro da casquinha, para que, ao morder, tenha 
aquela sensação de crocância e cremosidade ao 
mesmo tempo.

Ovo Trufado4.

Uma tendência que parece que chegou para ficar, 
simplesmente porque dá para brincar um pouco com 
um toque de caipirinha, amarula e até licor para 
realçar o sabor do chocolate.

Ovo com Bebida Alcoólica5.

Este estilo atende perfeitamente as classes A e B, já 
que é possível trabalhar com ingredientes mais 
exóticos e sofisticados, como o cupuaçu, nozes, 
castanhas e macadâmia.

Ovo Gourmet6.

É claro que, a base é sempre o chocolate. Mas, tendo 
em vista que, o chocolate é um ingrediente indis-
pensável para os “chocólatras” de plantão, que tal 
fazer Cupcakes, docinhos, bombons, trufas, tortas e 
bolos para lucrar nessa época do ano? Excelente 
ideia, não é mesmo?

Outros tipos de doces de chocolate7.
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Embalagens5.

Os adesivos são essenciais para dar aquele 
toque final na embalagem. Serve tanto para 
lacrar, como para personalizar com uma 
mensagem de Páscoa junto à sua marca.
É só escolher a medida desejada e arrasar 
nas vendas!

Adesivo

Caixa de Cone
Já que Páscoa não é só ovo de chocolate, 
essa é a sua oportunidade para lucrar não 
só em épocas sazonais, mas durante o ano 
todo, com a venda de cones recheados de 
morango, limão, coco, maracujá e o tradi-
cional chocolate. É só personalizar a caixa 
de cone a partir de 25 unidades e se 
preparar para excelentes ganhos!

Como você já aprendeu a fazer ovos de páscoa e descobriu as tendên-
cias para este ano, então, já é hora de investir nas embalagens!
A gráfica online FuturaIM faz questão de apresentar a você, cada tipo 
de embalagem que será essencial para essa época. Vem com a gente!
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Forma para Cupcake
O cupcake além de delicioso tem uma apre-
sentação incrível após a sua montagem. 
Então, não se esqueça de personalizar 
também as suas formas de cupcakes, pois 
toda embalagem bem-feita, tem o poder de 
enfatizar o nível de qualidade do seu produto. 
Pense nisso!

https://futuraim.com.br/
https://futuraim.com.br/adesivos-e-rotulos/couche-brilho-80gm2/14313-adesivo-redondo-48x48mm-em-adesivo-couche-brilho-80g-4x0-sem-enobrecimento-meio-corte-padrao
https://futuraim.com.br/embalagens/cone/caixa-de-cone
https://www.futuraim.com.br/embalagens/forma-de-cupcake/forma-de-cupcake
https://www.futuraim.com.br/


Embalagem para Cupcake
Um dos nossos grandes lançamentos para 
rechear a sua Páscoa de dinheiro, é a 
embalagem para cupcake. Lançamos essa 
embalagem em dois tipos de papéis: cartão 
triplex com arte colorida e o kraft com arte 
em tonalidade preta.

A nossa personalização padrão é um verda-
deiro charme! Ela foi feita pensando nos seus 
clientes que desejam presentear parentes e 
amigos com esse mimo delicioso.

Embalagem para Doces
Você pode usar seu talento culinário para 
fazer brigadeiros e colocar na mais linda 
embalagem para doces com base alta ou 
base baixa, se preferir. Temos desde caixas 
pequenas que cabem 4 unidades de doces, 
até caixas maiores. A escolha é sua!

Rótulo
Se você vai fazer ovo de páscoa, nossos 
rótulos são perfeitos para colar nas 
embalagens! É só escolher o modelo oval ou 
o redondo, que combinam mais com o ovo
de chocolate e, arrase na personalização de
suas etiquetas adesivas!
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Embalagem para Ovo de Colher
Desenvolvemos esse tipo de embalagem para ovos de colher de 
250 gramas (210x150x50 milímetros); de 500 gramas (190x150x60 
milímetros) e de 100 gramas, que é a embalagem confeiteiro 
(216x160x50 milímetros). Todas elas foram elaboradas com o 
intuito de agregar ainda mais valor ao produto oferecido.

O papel utilizado na produção dessa embalagem para ovo de 
páscoa é o cartão triplex 300 gramas. Escolhemos esse papel 
porque ele é certificado pelo Instituto Internacional Alemão 
(ISEGA), o qual assegura que o mesmo pode ter contato tranquila-
mente com os alimentos, já que não é prejudicial à saúde.
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A embalagem para ovo de colher padrão tem um design bem 
animado. E ainda, como outra alternativa, você pode escolher a 
embalagem para ovo de colher personalizada para criar a arte do 
jeito que você quiser!

E, na embalagem confeiteiro, você usa o espaço para colocar 1 ovo 
de 100 gramas, 1 bisnaga com o recheio que seu cliente desejar,
1 colher bem bonita e delicada e, ainda pode usar dois espaços para 
colocar 2 tubetes de confeitos para o seu cliente decorar
o ovo como bem preferir!

Forma Forneável

Essa embalagem é perfeita para você fazer
a divulgação da sua marca ou até mesmo 
personalizá-la com a marca do seu cliente.
O material é distinto, pois é feito no papel 
vita solid 250 gramas, com personalização na 
parte externa ou, por dentro e por fora. 

Embalagem para Trufas e Doces

Comer bolo com uma cobertura bem 
saborosa, fica bem em qualquer época. 
Então, para te impactar ainda mais, a 
FuturaIM fez questão de criar templates 
exclusivos para formas forneáveis de 
Páscoa! As artes estão lindas e ficarão 
incríveis na vitrine da sua confeitaria. 

Como elas são forneáveis, isso significa
que você pode pré-aquecer o forno em 
180ºC e assar o bolo por aproximada-
mente 30 minutos. Isso é sensacional!
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Sacola de Papel

Rótulo de Bis
E, por falar em rótulo, você sabia que, temos 
rótulo de bis? O interessante disso tudo é que, 
você pode pegar encomendas de grandes 
empresas para personalizar com a marca delas 
e assim, entregar o delicioso bis em uma 
embalagem customizada!

Não é só a tag e o adesivo que vão realçar 
seus produtos de Páscoa. Temos também a 
linda sacola de papel em várias medidas, que 
vai de acordo com o Kit que você vender. Ao 
personalizar a sua sacola, com certeza ela 
vai trazer toda a essência da Páscoa e ainda 
criará aquela expectativa gostosa para abrir 
o presente.

Tag
A sua embalagem merece uma decoração 
especial! Até porque, cada detalhe resulta 
em uma apresentação incrível que, com 
certeza, vai despertar o desejo em todos 
que você chegar a oferecer. A medida é de 
125x55 milímetros e tem um enobrecimento 
especial de verniz total brilho frente, que 
vai realçar ainda mais a sua embalagem. 
Aposte nesta dica!
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Tendências de Decoração6.

O céu é o limite para você usar a sua criatividade na montagem do 
seu kit de chocolates. E, você já sabe que, quanto mais elaborada, 
mais valor agregado terá e ainda despertará mais atenção dos seus 
clientes.

Uma das grandes tendências de embalagens, por exemplo, é o uso de 
produtos artesanais com estampas tropicais ou floridas.
Então, você pode usar cestas de palha, cestas de tecidos, caixas de 
madeira ou até de papel com estampa de madeira, além de poder 
incluir na sua lista o papel celofane transparente, fitas de cetim, 
papel crepom e tantos outros adereços que farão os olhos dos seus 
clientes brilharem ao ver tamanha sofisticação.

Se montar kits de chocolates, só não se esqueça das dicas que 
mencionamos antes, hein?! Usar um laço de cetim e finalizar com 
adesivo redondo ou uma linda tag personalizada, é imprescindível 
para dar aquele toque mais requintado na sua montagem.  
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7. Como lucrar nesta Páscoa

Com o passar dos dias, a Páscoa vai se aproximando ainda mais. E, 
com certeza, você quer saber como lucrar nesta época do ano que, 
por sinal, é uma das principais datas sazonais.

Além dos ovos de páscoa, ovos de colher, trufas, bombons e afins, 
que tal fazer coelhos de pano e de pelúcia?

Inclusive, você pode oferecer cursos à distância, ensinando a prepa-
rar o melhor ovo de páscoa da sua região, vender lembrancinhas 
feitas de EVA, garrafas, potes de vidro e até canecas personalizadas!
Outra dica, não menos importante que as demais é: revender 
nossas Embalagens da Linha Especial de Páscoa, padrão ou 
personalizada! Essas dicas são incríveis, não é mesmo?
Então, bora investir!
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Tipos de chocolates

Presente de Páscoa para as crianças

Essa data também gera uma grande expectativa no público infantil, 
já que os pequenos são uns dos que mais apreciam o paladar mais 
adocicado, principalmente se tratando de chocolates. E, o que é 
tendência para este ano é o ovo de páscoa no copo. As crianças se 
derretem ao ver um brinde que realça o ovo de páscoa. Além disso, 
os miniovos recheados, ovo de pelúcia e até mesmo, ovos de páscoa 
de personagens, como: Fortnite, Freefire, Minecraft, Boneca Lol, Baby 
Shark e tantos outros, acabam caindo no gosto da garotada.
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Brincadeiras para a Páscoa
Mas, a Páscoa para ser divertida, tem que ter brincadeiras! Portanto, 
a FuturaIM dá dicas por completo, que não só envolvem os deliciosos 
chocolates, mas também as gincanas. Então, vamos dar uma olhada 
nos 3 passatempos para se divertir sem sair de casa!

Caça aos Ovos
Antes das crianças acordarem, esconda os ovos de chocolate pela 
casa. E, para facilitar essa brincadeira, você deve criar uma trilha de 
patinhas de coelho e distribuir pistas sobre os esconderijos. Ao 
acordarem, as crianças vão seguir essas pistas e caçarem esses ovos 
até acharem!

Jogo da memória
Separe 6 alimentos que os coelhos gostam 
de comer, por exemplo: cenouras e frutas. 
Com um pequeno recipiente, (podendo ser as 
embalagens de plástico que vêm nos ovinhos), 
esconda aos pares esses alimentos. Cada 
criança tem direito a uma tentativa para encon-
trar as comidas iguais e depois devorá-las. 
Quem conseguir mais combinações vai ganhar 
a brincadeira, já que acabará comendo mais,
é claro.

Coelho bagunceiro
Desenhe um coelho em uma cartolina 
usando sapatos, chapéu, óculos, pulseira e 
outros acessórios que desejar. Conte uma 
estória, dizendo que o coelho bagunceiro 
perdeu tudo pela casa e depois peça para as 
crianças procurarem. Você pode deixar 
ovinhos perto dos objetos para deixar a 
brincadeira ainda mais legal.
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Presentes especiais para o namorado (a) 
Não é só no Dia dos Namorados que é dia de presentear a pessoa 
amada. A Páscoa também está recheada de ideias para aumentar a 
sua lucratividade com dicas incríveis para presentear. E, como a 
procura tende a ser grande, é melhor se precaver com ideias e 
investimentos no momento certo, para não perder venda e nem 
dinheiro. Então, siga as 5 dicas da IM:

Caneca Personalizada com Bombons
Essa dica é ótima e econômica para os clientes que pechincharem 
preços com você. Dê a ideia de personalizar a caneca com uma 
declaração de amor e até com lindas fotografias do casal. Depois é só 
colocar os bombons favoritos dentro, embrulhar com um papel 
celofane transparente e amarrado com uma fita de cetim. O resulta-
do é incrível!

Buquê de Flores com Chocolates
Esse presente é perfeito para quem ama receber flores. Mas, deve 
ser assertivo tanto na escolha da flor, quanto no tipo de chocolate. 
Acertando o gosto da pessoa, esse presente será delicado e 
impactante para a ocasião!
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Kit Vinho com Chocolates
Este presente é voltado para pessoas que apreciam um bom vinho. 
Como alguns combinam perfeitamente com chocolates, com certeza, 
será simplesmente encantador! Você pode fazer trufas para colocar 
dentro da caixa e oferecer a personalização das embalagens com uma 
mensagem de “Eu te Amo” ou com o nome do casal, por exemplo.

Buquê de Chocolates
Essa ideia é bem criativa porque, associa o formato de botões de 
rosas, com algo comestível, já que os botões são de chocolates! E, 
para dar aquele charme todo especial, não se esqueça de personalizar 
os seus adesivos na FuturaIM e colar na embalagem do buquê com 
uma mensagem de páscoa bem carinhosa. 

Embalagem para Doces “Eu te Amo”
Imagina só que incrível poder oferecer bombons com fabricação 
própria e ainda encomendar as embalagens à pronta-entrega da 
FuturaIM! Você pode escolher a embalagem com base baixa ou com 
base alta com visor. É só caprichar na decoração dos bombons, com 
belas mensagens, como: “Eu te Amo”, “Feliz Páscoa” e tantas outras 
que deixarão este presente um verdadeiro encanto!
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Brindes de Páscoa para empresas

Caixa de Presente com Mini Ovinhos
Já que você estará com a mão na massa, que tal fazer mini ovinhos, 
embrulhar com papel chumbo e colocar na nossa embalagem para 
doces? Para dar um efeito rústico ainda mais especial, você pode 
amarrar um cordão de papel kraft com uma tag personalizada com a 
marca da empresa e uma mensagem de Páscoa.

Cenoura de Chocolate
Uma dica bem criativa é comprar uma forma de chocolate com formato 
de cenoura. A ideia é simples: é só preparar o chocolate e embrulhar 
com o papel da cor da cenoura. E, para finalizar a decoração, coloque o 
chocolate de cenourinha em um papel celofane transparente, amarre 
com uma fita de cetim personalizada com a mensagem de Páscoa e 
coloque um adesivo redondo de 30x30mm personalizado com a marca 
da empresa.

É hora de se preparar também para atender aos pedidos de empresas 
que desejam entregar brindes de Páscoa aos seus colaboradores. 
Lembrar de datas especiais e presentear os funcionários com peque-
nos mimos, geram um clima bem descontraído e prazeroso. Portanto, 
olha só as sugestões que temos para você:

26

https://futuraim.com.br/embalagens-delivery/bolo-e-doces/embalagem-para-doces
https://futuraim.com.br/embalagens-delivery/bolo-e-doces/embalagem-para-doces
https://futuraim.com.br/papelaria/tags/tag-em-couche-brilho
https://futuraim.com.br/adesivos-e-rotulos/couche-brilho-80gm2/14312-adesivo-redondo-30x30mm-em-adesivo-couche-brilho-80g-4x0-sem-enobrecimento-meio-corte-padrao
https://www.futuraim.com.br/


Trufas e Doces em Embalagens Personalizadas
Outra sugestão incrível é fazer trufas ou 
bombons e usar nossas embalagens para trufas 
e doces personalizadas com a identidade da 
empresa. E, para complementar este brinde 
perfeito, faça um postal personalizado com 
uma linda mensagem de Páscoa com a 
dedicatória da empresa. Todos vão amar e se 
sentirão muito especiais! 

Dicas de integração entre empresa
e colaborador
Alguns momentos descontraídos de integração, 
com certeza serão marcantes para toda a equipe!
Então, organize um amigo secreto!

Estabeleça o valor da brincadeira valendo ovos
de páscoa, barras de chocolates ou até caixas de 
bombons.

A entrega dos presentes pode ser no almoço 
entre os colaboradores, no Coffee Break ou até 
mesmo em um Happy Hour.

Outra sugestão bem legal é encher uma vasilha 
com vários bombons, confetes e outros tipos de 
doces e fazer um bolão entre os colaboradores. 
Quem acertar a quantidade de itens dentro do 
pote leva um prêmio!

Ah, e o vale ovo? Essa brincadeira dá direito a 
apenas um ganhador. É só escolher um esconderi-
jo secreto com o vale ovo. Quem achar, ganhou!
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Materiais de divulgação para autônomos8.
Para ter sucesso nas vendas, seguindo todas essas dicas para revender e 
lucrar, é crucial fazer um bom trabalho de divulgação! E, é claro que, nós 
não vamos te deixar na mão neste quesito tão importante!

Então, veja a lista de materiais gráficos essenciais para você personalizar
do jeito que desejar, mande imprimir e comece a divulgar já!

Bloco de Pedido

Cartaz

Essa é uma maneira clássica de anotar a lista 
de desejos do seu cliente! Você anota o nome, 
os sabores dos ovos de páscoa, a quantidade e 
o telefone para contato, por exemplo. O bom
disso tudo é que, se personalizar o bloco 50x2
vias, você pode deixar uma via com o cliente no
momento da entrega do pedido e ficar com a
outra via para ter controle de todos os pedidos
que entraram nesta temporada de Páscoa.

Que tal deixar um cartaz na fachada da sua 
casa? É assim que as pessoas que não te 
conhecem vão saber que há um profissional 
especializado em ovos de páscoa. É só 
escolher a medida desejada, pois lembre-se 
que, quanto maior for o seu cartaz, mais 
destaque você terá!
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Por onde passar, você pode deixar o seu telefone 
para fazer encomendas para a Páscoa e até 
mesmo futuros contatos para o Dia dos Namo-
rados, Dia das Mães e Dia dos Pais, por exemplo. 

Além disso, você pode escolher enobrecimentos 
especiais para enfatizar o estilo sofisticado do 
seu negócio e ainda transformar o seu cartão 
de visita em um belo cartão fidelidade para 
despertar ainda mais o interesse do seu público 
de ganhar alguns brindes promocionais. 

Cartão de Visita

Folheto
Use o folheto para elaborar o seu cardápio! 
Divulgue os sabores dos ovos de páscoa e os 
preços entre os ovos tradicionais e trufados. 
Mostre a relação de kits de bombons que estão 
à venda e todos os mimos que poderá fazer por 
encomenda para os seus clientes. Depois de 
impresso com uma linda personalização 
especial de Páscoa, é só distribuir os folhetos 
em sua região e aguardar o retorno. 

É também uma forma de facilitar a apre-
sentação do seu cardápio aos amigos e conhe-
cidos, já que terá uma lista completa com 
sabores, estilos e valores de cada um.

29

https://futuraim.com.br/cartoes-de-visita
https://futuraim.com.br/folders-e-panfletos/folhetos-e-panfletos
https://futuraim.com.br/papelaria/cartao-fidelidade/cartao-fidelidade
https://futuraim.com.br/ponto-de-venda/cardapios
https://www.futuraim.com.br/


Materiais de divulgação para PDVs9.
Se no seu caso, você é um revendedor gráfico, chegou no ponto que te 
interessa, que são os materiais de propaganda e materiais para ponto 
de venda para revender para os estabelecimentos, não é mesmo? Então, 
siga essas dicas imperdíveis para revender aos microempreendedores 
de sua região!

Banner

Adesivo em Vinil Transparente

O banner é acessível para qualquer micro-
empreendedor, já que oferece um ótimo 
custo-benefício. Você pode oferecer diversas 
medidas para atender a proposta do cliente. 
Temos os acabamentos feitos com cordão e 
bastão de madeira, além do acabamento 
feito com ilhós. Ficará perfeita a instalação 
de um lindo banner personalizado na 
entrada das confeitarias e docerias.   

Em datas sazonais, os estabelecimentos 
ganham um visual que instigam os clientes a 
comprarem seus produtos. E, para envolver o 
público neste clima de Páscoa, o adesivo em 
vinil transparente é um excelente aliado. Então, 
indique este impresso personalizado para colar 
em vitrines de pontos comerciais!
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Móbile

Panfleto

Wobbler

Não é só autônomo que precisa divulgar 
não, hein! Como diz o ditado: “a propagan-
da é a alma do negócio”! Então, apresente a 
opção de personalizar panfletos na medida 
desejada para que faça a distribuição nas 
ruas da cidade.

O PDV merece um clima bem animado que 
chame a atenção de adultos e crianças, pois o 
principal objetivo de um comércio é vender! 
Por isso, temos móbiles personalizados para 
conduzir os clientes à “caça aos ovos”.

Faça móbiles com corte personalizado em 
formato de ovo de páscoa para dar mais 
destaque nas informações promocionais 
especiais de Páscoa e aumente o seu lucro 
ainda mais!

E as prateleiras ganham um novo visual 
também com os wobblers personalizados 
com faca padrão ou corte personalizado 
para destacar ofertas especiais.
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Prontinho!

Esperamos que tenha gostado. Aproveite as dicas da IM e Feliz Páscoa!

https://futuraim.com.br/folders-e-panfletos/folhetos-e-panfletos
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https://futuraim.com.br/ponto-de-venda/wobbler/19128-wobbler-150x300mm-em-pvc-branco-03mm-4x4-sem-enobrecimento-faca-padrao
https://www.futuraim.com.br/
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PÁSCOA

Você pensa, a gente imprime.




