
KIT DIA DAS
CRIANÇAS

Indicado para crianças
de 0 a 100 anos



 R$ 169,00
- O nosso kit é uma edição limitada! Então não deixe para a última hora
para garantir o seu!
- Os produtos são fixos e não podem ser retirados ou trocados. Para
alguns itens será possível a escolha dos sabores de preferência, conforme
detalharemos a seguir;
- Tamanho dos caixotes: 22x25x10cm;
- Todas as cestas vão embrulhadas em papel celofane.

QUAL O VALOR DO KIT?



Joguinho da memória com
20 peças em madeira,
personalizado com nossos
principais doces da loja,
para que as crianças
possam não só se deliciar,
mas também se divertir
com nosso kit!

QUAIS ITENS COMPÕE O KIT?

JOGO DA MEMÓRIA

 CAIXA 4 
BRIGADEIROS

Uma caixa com 4
unidades de brigadeiros

gourmet.

Sabores: até 2 sabores
do catálogo à sua

escolha.

Obs. O bonequinho na imagem não está à venda. Ele
é nosso xodó e mascote da loja, foi um presente, e

temos apenas uma unidade disponível: a nossa!



QUAIS ITENS COMPÕE O KIT?

BARRA DE CHOCOLATE
ARTESANAL

 BISCOITO AMANTEIGADO
CORAÇÃO 120G

Uma barra artesanal de
100g de chocolate ao leite
com confete.

Um saquinho de 120g de
biscoito amanteigado em

formato de coração
banhado no chocolate.



Um saquinho com 3
cookies recheados de
50g cada.

Sabores: baunilha ou
chocolate com
brigadeiro ao leite,
baunilha ou chocolate
com nutella, casadinho,
goiabinha, churros e
pistache.

QUAIS ITENS COMPÕE O KIT?

 SAQUINHO COM 3 COOKIES
RECHEADOS

 PALHA ITALIANA 120G

Um saquinho de 120g de
palha italiana.

Sabores: ao leite
tradicional ou churros.



Para que as crianças
possam se divertir
confeitando seu próprio
bolinho, montamos este mini
kit confeiteiro!

- 1 saco de confeitar com
160g de calda de brigadeiro;

- 2 mini bolos de 100g cada
(sabores: chocolate e/ou
cenoura);

- 2 tubetes de 20g cada com
confeitos de chocolate belga
ao leite e confete.

QUAIS ITENS COMPÕE O KIT?

KIT CONFEITEIRO
MINI BOLOS



Para confirmação do pedido, pedimos o sinal de 50% do valor através de transferência/depósito
bancário (Banco Santander), PicPay, ou o pagamento pode ser realizado diretamente na loja. A
diferença pode ser paga no ato da entrega em dinheiro ou cartão. Caso a diferença seja paga por
transferência/depósito bancário, solicitamos a antecedência de pelo menos 2 dias úteis da data
agendada para entrega/retirada.

Pedidos enviados, porém não confirmados por meio do pagamento do sinal, serão automaticamente
cancelados dentro de 48h.

As encomendas devem ser realizadas através do WhatsApp (21) 99281-9206. Nosso fluxo de
mensagens aumentou consideravelmente neste período e, por isso, nosso prazo de retorno está mais
longo. Porém, não se preocupem, todas as mensagens enviadas dentro do horário de atendimento
serão respondidas no mesmo dia. As mensagens são respondidas por ordem de envio e
recomendamos que não enviem novas mensagens até o retorno ser realizado para não perderem sua
posição. Para demandas mais urgentes, solicitamos que liguem!

Horário de atendimento no WhatsApp: seg a sex de 9h30 às 18h e sáb de 9h30 às 16h.

Os pedidos para o Dia das Crianças poderão ser realizados até o dia 06/10, ou até lotação da nossa
agenda. Por isso, faça seu pedido com antecedência para garantir disponibilidade!

Cancelamentos ou alterações de pedido/data deverão ser realizados com pelo menos 72h de
antecedência. As alterações de pedido e/ou data estarão sujeitas à nossa disponibilidade de agenda.

Realizamos entregas e estamos com frete promocional por regiões! Consulte-nos para maiores
informações. As entregas do frete promocional são realizadas em horário comercial, sem
possibilidade de agendamento prévio de horário. As entregas serão realizadas somente até sábado,
dia 10/10. Não funcionamos domingos e feriados.

As encomendas podem ser retiradas diretamente na loja. Estamos atendendo apenas um cliente por
vez no interior da loja e o uso de máscaras para entrada é obrigatório. As retiradas podem ser
realizadas de seg a sex de 9h30 às 18h e sáb de 9h30 às 16h e, para compra de itens pronta entrega,
funcionamos de seg a sex de 11 às 17h e sáb de 11h às 16h. O consumo no local ainda não está sendo
permitido.

POLÍTICA DE VENDAS
PAGAMENTO

ENCOMENDAS

ENTREGAS E 
RETIRADAS

Siga-nos no Instagram @sweetnovemberdoces para ficar por dentro de todas as nossas novidades!


