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NA PADARIA

Segue nossa revista digital 
com ideias e inspirações
para a Páscoa na sua 
Padaria e Confeitaria.

Um grande
beijo e sucesso!

Rita Gonçalves

E mais uma doce páscoa
se aproxima cheia de doçura
e amor.



ideias de produtos
. Seus pães prontos para festejar a páscoa com muito amor.

. Utilizando as mesmas bases, massas e recheios que você já utiliza nos seus produtos você 

pode modelar coelhos que farão o maior sucesso. Capriche na decoração.

. Faça kits e caixinhas. Você pode até colocar os acompanhamentos como caldas 

e geleias para consumir. O coelho com sopinha e caldo também é um charme!!

cizzu.com

itsalwaysautumn.com h�ps://platedcravings.com/

www.indulgy.com



Sanduíches de coelhinhos encantadores.

As carolinas ficam lindas decoradas de páscoa.

Bolinhos decorados com ovinhos e coelhos de chocolate e biscoitos decorados prontos 

ou para decorar em casa.

ideias de produtos

sugarhero.com

oneli�leproject

skiptomylove

prima.co.uk



Coelhos e cenourinha de pão recheadas.

Brownies em formatos diferentes e coelhinhos de pão para os pequenos decorarem

em casa. 

ideias de produtos

revistaartesanato.com.br

blog.sina.com.en/aikeziyou

paulakocht.de



. Doces são a cara da páscoa.

. Inove além dos ovos de chocolate com sobremesas de frutas, doces na taça ou no copinho

. Pavê na travessa e brigadeiro de colher com cenoura de morango glaçado vão ser

o sucesso da sua padaria e confeitaria.

ideias de produtos

@mariii1520

countryliving.com

revistaartesanato

bakeat350.net



ideias de produtos
. As tortas para a Páscoa têm que ter muito chocolate e cobertura.

Decore com ovinhos ou confeitos coloridos. Olhe que legal o bolo em forma de ovo!

. Os confeitos coloridos podem ficar escondidos dentro do bolo, no estilo «pinhata»

para surpreender as crianças. E como não amar o bolo de coelhinho?

oneli�leproject

be�ycrocker

comohepuestolacocina.es

waitrose.com



. Um decoração simples de papel no bolo já o transforma em uma fofura. Faça 

parcerias com papelarias personalizadas.

. Adorei os mini bolos com recheios de confeitos coloridos;

. As crianças vão amar este bolo de coelha com morangos. E mais ideias de 

sobremesas de mousse na tacinha...

ideias de produtos

trytrytry.de

thebusybaker.ca

pinterest

boloaniversario.com



ideias de produtos
. Cupcakes de cenoura;

. Bolos decorados com flores e orelhas;

. Espetinhos de brigadeiros;

. Brownie de cenourinha;

Créditos: Gerogia Henry

oneli�leproject

justataste,com

madamecria�va.com.br



. Mini ovos coloridos no palitinho. Tipo cake pop.

. Ovos e colomba no pote. Veja como a embalagem pode ser diferente e criativa.

. Achei linda a ideia da confeitaria de amarrar os tecidos como o ovo tradicional.

. Mousses dentro o ovo. Clique no QR code e acesse  a receita.. 

ideias de produtos

padariabrasileira

tudogostoso

pinterest

@donalu.docesabor

https://www.tudogostoso.com.br/receita/299919-ovo-de-pascoa-de-pote.html


ideias de produtos
. A criatividade não tem limites. Além dos ovos tradicionais de ninho, nutela, brigadeiros...

todos os anos a gente vê surgir ovos salgados de coxinha, empada... Até com pães e frios

eu vi este ano, estilo tábuas de frios.

. Tem também as versões saudáveis, veganas, whey protein e até com frutas.

. Acesse o QR para a receita do ovo manjar!!

guiadacozinha

sugarhero.com

Tasty.com

cozinhadobomgosto

https://youtu.be/n8q_OsEWnYM


. Os ovos podem ser embalados

com tecidos para criar um presente

todo especial;

. Cestas gastronômicas com

opções e kits para toda a

família;

. E olhem que legal os platters

que estão super na moda com

biscoitinhos, guloseimas

e macarrons coloridos.

ideias de produtos

oneli�leproject

oneli�leproject

pinterest



Embalagens encantam e aumentam a percepção de valor do seu produto;

Aproveite para criar uma experiência especial com seus produtos.

 Pense na embalagem, na mensagem...

Uma tendência que deve permanecer ainda é do «faça você mesmo», crie caixas

para decorar  biscoitos, brownies, com ingredientes e receitas no QR code...

. Na foto abaixo, no vidro, é um kit cookie.

ideias de embalagens

realcoake.com

blog.afloral.com

blogcalledwanda.com

doodlecra�.com



. As embalagens da Casa Sol estão cheias de afeto, amor e conteúdo.

Tem receitas e brincadeiras no verso para entreter e vender mais. Peça pelo

(31)3526.2626.

. Indico abaixo também alguns outros fornecedores de embalagens para caixas,

cartonados e latinhas. Só indico porque gostei. Não tenho parceria com 

nenhuma, exceto Casa Sol, que é nossa do coração.

ideias de embalagens 

@casasolembalagens@casasolembalagens

@lovelytubolatas

@cromusfestas

@prisembalagens

@loja_regalo



ideias de decoração
. Veja que ideia linda os balões brancos com orelhas de papel;

. Caixas e cestinhas decoram mesas e cantinhos. Escolha um tema e a paleta de cores

para sua decoração.

. Latinhas e fitas podem ser penduradas nas vitrines e pompons brancos criam uma linda

guirlanda para pendurar.  Na ideia para decoração, caixas, isopor e eva criam um lindo cenário

cheio de flores e fantasia. E latas decoradas com papel de presente e flores

de papel trazem cor a delicadeza para sua loja.

oneli�leproject

oneli�leproject

mimisdollhouse.com

macetesdemãe

Ba ban wheathes love the day



ideias de promoção



. Para suas redes sociais capriche nas

fotos e vídeos saborosos dos seus

produtos de páscoa.

. Faça batalha de sabores nos Stories;

 . Incentive piqueniques e festas

ao ao livre.

. Dê dicas para seu cliente montar

uma mesa linda, dicas de

artesanato para as

crianças utilizando suas embalagens;

. Incentive seus clientes a criarem

eventos temáticos em casa como

um bar de sorvete ou de

brigadeiros..

Envolva com conteúdos para 

compartilhar.

ideias para redes sociais

oneli�leprojectdimpleprints.com

cursodeconfeitaria



1. FAÇA UM PLANEJAMENTO

Crie uma agenda e um cronograma de postagens para o Facebook 

e Instagram. Leve em consideração os horários e dias de maior 

acesso dos seus usuários. Esses dados ficam disponíveis no 

Facebook Insights e Instagram Insights.

2. INVISTA EM MÍDIA PAGA

Está é a época do ano para inves�r e ter retorno sobre o seu 

inves�mento. Não confie somente no alcance orgânico.

Hoje você pode criar um anúncio no Facebook e Instagram

 e enviar seu cliente diretamente para seu 

Whatsapp de encomendas. 

Crie sua conta no Whatsapp Business e 

coloque o link na Bio do Instagram. 

3. INVISTA EM FOTOS DE  QUALIDADE

Faça fotos lindas dos seus produtos. Escolha

papéis temá�cos de fundo e abuse das cores 

e contrastes. Mostre seu produto sendo 

consumido em uma mesa  e piquenique

de páscoa.

venda mais na páscoa
 utilizando as redes sociais



checklist para A PÁSCOA
Definir a data de início e término da campanha.

Definir a linha de produtos.

Conversar com a produção sobre produtos. Troca de ideias.

Lista de compras. Comprar embalagens.

Definir promoções.

Negociação com fornecedores.

Reunião para repassar equipe.

Definir material gráfico da campanha: cartaz, tablóides, banners, e-mail marke�ng...

Definir calendário de postagens;

Começar a produção e testes

Definir a�tude do atendimento / Faça um treinamento; 

Decore a loja

Crie os Posts redes sociais

Monitoramento

 



CRIAÇÃO:

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL.
CRÉDITOS NAS IMAGENS


