
Ação de Páscoa 
para a sua empresa



Pesquisa de 
Satisfação

O engajamento começa na comunicação, portanto, um cronograma especial será 
criado, na pré-ação e pós-ação.

E-mail mkt
teaser da ação

Atividades de 
concurso

Divulgação nas 
redes sociais

E-mail MKT 
Reminder

Entrega da 
ação de páscoa

Olá, 
Uma 
surpresa
espera você!



R$ 120,00

R$ 293,00
R$ 206,00

R$ 51,00



R$ 42,00 R$ 42,00

R$ 145,00 R$ 110,00



R$ 144,00

R$ 70,00 R$ 40,00



R$ 60,00 R$ 75,00



CAFUNÉ DE CHOCOLATE
Mas afinal o que é que esse dengo tem?
Cafuné de Chocolate! Nada além do
puro dengo 36% cacau. Disponível em
cinco cores diferentes

50 g - R$ 26,00



MINI OVO RECHEADO
Mas afinal o que é que esse dengo tem?
Nosso mini ovo é a combinação de uma fina
casca de chocolate ao leite 36% cacau e
chocolate amargo 58% cacau recheado com
uma delicada ganache de chocolate ao leite.

56 g - R$ 34,00



DENGO CLÁSSICO AO LEITE 36% 
COM TRUFAS
Mas afinal o que é que esse dengo tem?
Nosso formato clássico de Páscoa,
desenhado com muito dengo. Chocolate
ao leite 36% cacau com trufa ao leite.

126 g - R$ 59,00



DENGO CLÁSSICO AMARGO 70%
Mas afinal o que é que esse dengo tem?
Nosso formato clássico de Páscoa,
desenhado com muito dengo. Chocolate
amargo 70% cacau com trufa amarga.

126 g - R$ 59,00



CAIXA DE TRUFAS 14 UNIDADES
Mas afinal o que é que esse dengo tem?
Na trufa tem fruta? Ô se tem! Deliciosas
trufas recheadas com ganache de frutas
vermelhas e ganache de maracujá,
uma combinação que deu samba.

154 g - R$ 66,00



DENGO COLORIR
Mas afinal o que é que esse dengo tem? 
Esse aqui é pra criançada! Tem dengo do 
começo ao fim, da hora de brincar até a 
hora de comer. Solte a imaginação e 
pinte com o coração. É só derreter os 
ovinhos coloridos e pronto!

148 g – R$ 88,00



DENGO 2D
ABACAXI COM MACADÂMIA
Mas afinal o que é que esse dengo tem?
Tem puro dengo de todas as formas e
sabores, é para todos os gostos mesmo!
Não é toa que é o nosso xodó!
Chocolate ao leite 36% cacau
com abacaxi e macadâmia.

180 g - R$ 89,00



DENGO 2D
FRUTAS VERMELHAS
Mas afinal o que é que esse dengo tem?
E não parou por ai, querendo surpreender,
apresentamos o Dengo 2D recheado, isso
mesmo, chocolate amargo 58% cacau
recheado com uma ganache de frutas
vermelhas e pedacinhos de morango.
Uma combinação que deu samba!

180 g - R$ 128,00



QUEBRA -QUEBRA 65% - CUPUAÇU
Mas afinal o que é que esse dengo tem?
Tem tanto dengo nesse quebra quebra que
virou ovo. Embalado em um tecido que pode
ser reutilizado, o Dengo Quebra-Quebra de
Cupuaçu chegou! Chocolate amargo 65%
cacau, cupuaçu e castanha de caju, fica até
difícil não se apaixonar por esse xodó brasileiro.

260 g - R$ 99,00



DENGO CASCA RECHEADA
DE TAMARINDO
Mas afinal o que é que esse dengo tem?
Diferente de tudo o que você já viu ou
provou, a combinação perfeita de uma
fina casca do mais puro dengo recheada
com delicada ganache de tamarindo.

300 g - R$ 138,00



QUEBRA-QUEBRA 50% - BIJU
Mas afinal o que é que esse dengo tem?
Tem tanto dengo nesse quebra quebra
que virou ovo. Embalado em um tecido que
pode ser reutilizado, o Dengo Quebra-Quebra
de Biju chegou! Chocolate ao leite 50% cacau
e biscoito biju, fica até difícil não se apaixonar
por esse xodó brasileiro.

260 g - R$ 99,00



270g R$ 124,90

OVO CHOKONUT DE COLHER
Meio ovo de chocolate ao leite com
recheio de creme de avelã e avelãs em
pedaços, coberto com chocolate ao
leite e decorado com avelãs.
Contém um colher exclusiva Roxa.

295g R$ 124,90

OVO MELT DE COLHER
Meio ovo de chocolate ao leite com
recheio de biscoito doce e caramelo,
coberto com chocolate ao leite e decorado
com chocolate ao leite em flocos.
Contém um colher exclusiva Rosê.

320g R$ 124,90

OVO 4 CLÁSSICOS DE COLHER
Meio Ovo de chocolate ao leite com recheio de 
creme de castanha-de-caju com canela e 
marshmallow, coberto com chocolate ao leite e 
decorado com confeitos de açúcar cobertos 
com chocolate ao leite. Contém um colher 
exclusiva Dourada.



OVO NHÁ BENTA EXAGERO
Ovo de chocolate ao leite 
recheado com marshmallow.

400g R$ 124,90

OVO LÍNGUA DE GATO
EXAGERO
Ovo de língua de gato de
chocolate ao leite.

380g R$ 124,90

OVO EXAGERO SOUL GOOD
LÍNGUA DE GATO AVELÃ
Ovo de chocolate ao leite com
recheio cremoso de avelã para
dietas com restrição de lactose.

380g R$ 124,90



OVO CLÁSSICOS
A união de todos os Clássicos
da Kopenhagen em um só ovo.
1 Ovo Língua de Gato,
1/2 Ovo Lajotinha, 1/2 Ovo
Chumbinho e 1 Ovo Nhá Benta.

360g R$ 119,90
590g R$ 199,90

OVO CHERRY BRANDY
O bombom de cereja mais famoso
da Kopenhagen na versão ovo de
Páscoa. Ovo de chocolate ao leite
com recheio trufado de cereja de
Cherry Brandy.

360g R$ 119,90
590g R$ 199,90



SPECIAL NUTS
Ovo de chocolate ao leite
com amendoim, amêndoas,
macadâmia e avelã.

300g R$ 99,90

OVO AO LEITE
Ovo de chocolate ao leite e
bombons sortidos.

150g R$ 56,90
300g R$ 94,90

OVO CROCANTE
Ovo de chocolate ao leite com
crocante de castanha-de-caju
e bombons sortidos.

150g R$ 56,90
300g R$ 94,90



OVO LÍNGUA DE GATO
SOUL GOOD
Ovo e línguas de gato de
chocolate ao leite para dietas com
restrição de lactose.

300g R$ 109,90

OVO CACAU 70%
Ovo de chocolate amargo 70%
cacau, minitablete de chocolate
amargo 70% cacau e minitablete
de chocolate amargo 70% cacau
sabor laranja.

220g R$ 99,90



OVO BLACK & WHITE
MACADÂMIA CARAMELO
Ovo metade chocolate ao leite
e metade chocolate branco
com macadâmia caramelizada
e ovinhos de chocolate ao leite
e branco com macadâmia.

300g R$ 109,90

OVO BLACK & WHITE
Ovo metade chocolate ao
leite e metade chocolate
branco e ovinhos de
chocolate ao leite e branco.

175g R$ 59,90



Ovo Trufado m&M’s 400g
R$ 64,90

Ovo Delírios de Quero Mais 630g
R$ 764,90



Delírios de Dinda 690g

R$ 74,90

Ovo Recheado Ovomaltine 400g
R$ 64,90



Ovo Pudim de Leite Condensado 400G

R$ 74,90

Ovo Pé de Moleque 400G

R$ 64,90



Coelho Recheado
com Biscoito e Amêndoas de Cacau

150g
Coelho Recheado com Chocolate Suave com nossa 
irresistível combinação de biscoito e chocolate, em um 
macio recheio preparado com mel de agave e azeite de 
abacate.

Mini Coelhos Q95 Crocante
300g
Mini Coelho de Chocolate Q95 com Nibs de Cacau.

R$ 185,00

R$ 50,00



Ovo de Páscoa Castanhas Crocantes
350g 
Ovo de Chocolate Suave com Mini Ovinhos 
com Castanha do Pará Tostada.

R$ 198,00

Ovo de Páscoa Nibs Caramelizados
350g
Ovo de Chocolate Suave com Mini Ovinhos 
com Nibs Caramelizados

R$ 198,00



Ovo de Páscoa Biscoito 
e Amêndoas de cacau 
350g
Ovo de Chocolate Suave com Mini Ovinhos com 
pedacinhos de Biscoitos e Amêndoas de Cacau.

R$ 198,00 

Ovo de Páscoa Mix de Frutas
350g
Ovo de Chocolate Suave com Mini 
Ovinhos com Mix de Frutas.

R$ 198,00 



Ovo de Páscoa Biscoito e 
Amêndoas de Cacau
1kg

R$ 490,00

Ovo de Páscoa Nibs
Caramelizado
1kg
Ovo de Chocolate Suave com Nibs 
Caramelizados e Amêndoas de Cacau Q 
Caramelizadas e cobertas por Chocolate.Ovo de Chocolate Suave com 

Biscoito e Croc Q.
R$ 490,00



Operacional de delivery com equipe formada por 
profissionais que seguem as orientações da OMS, 
devidamente equipados com material de 
higienização, máscara e luvas descartáveis para 
proteção de todos os envolvidos e do receptor.

Entrega da ação de 
Páscoa em todo o 
Brasil



eventos@grupohel.com  |  www.grupohel.com
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