
Empresas



Vamos fechar essa
P A R C E R I A ?

Os nossos brownies são uma excelente opção
de lembrança para todas as ocasiões!
Seja para colaboradores ou clientes. Todos
AMAM receber um Brownie&Brownie.

Tudo aqui é produzido de forma totalmente
artesanal e com muito carinho.



Os nossos valores variam de acordo com o
produto e embalagem escolhida. A quantidade
mínima para encomenda é de 20 unidades.

O brownie recheado é o mais pedido e amado
por todos!

#
#
#

Recheios:
- Brigadeiro gourmet
- Doce de leite
- Leite Ninho
- Creme Bueno
- Brigadeiro de nozes

Nossos
Brownies

O Blondie é o famoso brownie branco, feito
com chocolate branco e leite ninho, suave e
combina super bem com todos os recheios.

# EMITIMOS
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA.



Modelos e
Opções

#Simples + Laço
Papel celofane e laço.

Brownie Tradicional: R$4,20 un
Brownie ou Blondie Recheado: R$4,50 un

Valores:

Laço Chanel

Laço Simples



Modelos e
Opções

Laço Chanel

Laço chanel

#Simples + Laço + Tag Personalizada
Papel celofane, laço e tag
personalizada.

Brownie Tradicional: R$4,50 un
Brownie ou Blondie Recheado: R$4,80 un

Valores:



Modelos e
Opções

#
Laço Chanel

Laço Simples

Papel Crepom + Laço
Papel crepom e laço.

Brownie Tradicional: R$4,50 un
Brownie ou Blondie Recheado: R$4,80 un

Valores:



Modelos e
Opções

#Papel Crepom + Laço + Tag
Personalizada
Papel crepom, laço e tag
personalizada.

Brownie Tradicional: R$4,70 un
Brownie ou Blondie Recheado: R$5,00 un

Valores:

Laço Chanel

Laço Simples



Modelos e
Opções

#
Laço Chanel

Laço Simples

Laço + Renda + Tag Personalizada

Papel celofane, laço, renda e tag
personalizada.

Brownie Tradicional: R$4,60 un
Brownie ou Blondie Recheado: R$4,90 un

Valores:



Modelos e
Opções

#Etiqueta
Papel celofone + etiqueta
personalizada.

Brownie Tradicional: R$4,70 un
Brownie ou Blondie Recheado: R$5,00 un

Valores:



Modelos e
Opções

#Caixinha com 2 brownies
personalizados 

Tag personalizada + Etiqueta

Brownie ou blondie: R$15,00 un
Valor:



Modelos e
Opções

#Caixinha com 3 brownies
personalizados 
Tag personalizada + Etiqueta

Brownie ou blondie: R$20,00 un
Valor:



Modelos e
Opções

#Lata personalizada com 3 brownies 

Brownie ou blondie: R$33,00 un
Valor:

Tags dos brownies e lata personalizadas.



Modelos e
Opções

#Brownie no Pote com colher + Tag
personalizada (100g) 
Tag personalizada e laço. Recheio a sua
escolha.

R$ 20,00 un
Valor:



Modelos e
Opções

#Mini Tortas (400g)

R$ 35,00 un
Valores:

Recheios: brigadeiro com leite ninho ou
doce de leite com leite ninho.



Informações

Entregamos na sua empresa, consulte taxa de
entrega.#
Kit Degustação

Nosso Kit Degustação contém 10 unidades,
sendo brownie ou blondie. Você pode
escolher os sabores dos recheios.

2 de cada sabor:
- Tradicional
- Brigadeiro gourmet
- Doce de leite
- Leite Ninho
- Creme Bueno
- Brigadeiro de nozes

#
Valor:
R$55,00



As encomendas devem ser feitas com um prazo
mínimo de 7 dias até a data da entrega
(verificar disponibilidade).

Informações

Encomendas personalizadas e em maior
quantidade devem ser feitas com um prazo
máximo de 15 dias até a data da entrega (verificar
disponibilidade).

As encomendas só são confirmadas e
encaminhadas para a produção mediante
pagamento de 50% do valor. O restante do valor
poderá ser feito até o ato da entrega. 

##
#

Formas de pagamento:
- Transferência bancária/Pix
- Depósito
- Crédito no app PicPay ou link do PagSeguro
Não aceitamos cheque.
#

As cores de fitas, tecidos, tags e afins são a seu
gosto e preferência. Definiremos na hora da
encomenda.#



@browniebrownie
(61) 98105-6454

www.brownieebrownie.com
 

Conte conosco para
presentear sua

equipe e clientes!


