
 

 

Archaton Suvinil 2019 
 

• Suvinil lança desafio para arquitetos e designers projetarem seu estande na 4ª edição 
da High Design Expo  

 
 
São Paulo, 25 de junho de 2019 – A Suvinil, marca líder no segmento de tintas premium, lança o 
Archaton Suvinil 2019, um desafio para arquitetos e designers projetarem o estande da marca na 4ª 
edição da High Design Expo, feira de mobiliário de alto padrão e soluções para projetos de arquitetura 
e design de interiores.   
 
O autor do melhor projeto vai assinar o estande da Suvinil na 4ª edição da High Design Expo, que é 
um evento âncora do DW! São Paulo Design Weekend, o maior festival urbano de design da 
América Latina.  
 
Os profissionais concorrentes precisam pensar no espaço de forma inovadora, investindo em ideias 
que possam revelar diferentes cenários para a marca. O mote do desafio é o universo das cores e as 
experiências que podem proporcionar em um único espaço.  
 
O desafio será dividido em seis etapas: Seletiva, Classificação, Envio do projeto para a Suvinil, 
Divulgação dos finalistas e Arch Trial, onde os projetos serão selecionados para apresentação final.   
 
Na seletiva, cada profissional deve efetuar a inscrição até o dia 05 de julho. A inscrição pode ser feita 
em grupo ou individual por profissionais do Brasil todo. As inscrições estão abertas no link: 
https://www.eventbrite.com.br/e/seletiva-archathon-suvinil-2019-tickets-63305606774  
 
 
Assim que a inscrição é realizada, os participantes classificados têm acesso à plataforma de 
Ensino à Distância do Archathon, com conteúdo para elaboração do projeto da Suvinil na 4ª 
edição da High Design Expo.  
 

Os participantes devem enviar o projeto até o dia 07 de julho. A equipe de Curadoria 

Archathon e da Suvinil irá selecionar os melhores para a grande final, Arch Trial. No dia 08 de 
julho acontece a divulgação dos finalistas.  
 
E finalmente, no dia 12 de julho acontece o Arch Trial, onde os finalistas apresentam os 
projetos para a Comissão Julgadora, na CASAE BASF, em evento presencial. A Comissão 
Julgadora é composta pelos arquitetos, designers e influencers Chris Campos; Fabrício Lenci 
da Vapor Arquitetura; Juliana Medeiros; Lucila Turqueto da Casa de Valentina; Michel 
Lott; Newton Lima; Paulo Biacchi; Sérgio Cabral e a Diretora de Marketing da Suvinil 
Juliana Hosken. Após as apresentações, os jurados escolhem o grande vencedor.  
 
 
Link para regulamento completo do desafio Archaton Suvinil 2019:  
https://drive.google.com/file/d/1EBnxhjXFdvfm6iiajCgdfbkKTflC0cJF/view 
 

 

Sobre a Suvinil 
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Nós somos a Suvinil, a marca de tintas decorativas da BASF mais presente na casa dos brasileiros. 

Desde 1961 acompanhamos as suas histórias e te ajudamos a transformar os lugares onde você mora, 

vive e se expressa. Temos como premissa o relacionamento próximo com nossos consumidores e 

parceiros, e nosso objetivo é fazer parte dos momentos mais especiais da sua vida. Para isso, 

oferecemos uma linha completa de produtos para você pintar paredes, pisos, tetos, azulejos, madeiras, 

metais, entre outras superfícies. Tudo isso é preparado em nossas fábricas localizadas em São 

Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE). Vem saber mais sobre a gente! 

 

Sobre o Archaton  

O Archathon é o maior Workshop Arch&Design das Américas, com o objetivo de oferecer conteúdo 

prático aos participantes, revelar as novas promessas do mercado de interiores, além de fomentar a 

conexão entre jovens escritórios e as grandes marcas do segmento.  

 

Sobre a High Design  

A HIGH DESIGN – Home & Office Expo é uma feira de negócios focada em soluções para projetos de 

arquitetura e design de interiores, residenciais e corporativos. Única do gênero no país, tem como 

expositores marcas comprometidas com padrões internacionais de qualidade em produtos, excelência 

em serviços e design autoral. É o evento âncora do DW! São Paulo Design Weekend! 

 

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA  

Letícia Castro - (11) 3147- 7231 | (11) 9 8447-7780 

Ana Carolina Damaceno - (11) 3147-7241 | (11) 9 5385-6745  

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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