
 

 

Suvinil inaugura lojas container em parceria com o Extra 
 

• Serão 10 pontos de venda até o final do ano, instalados em estacionamentos de lojas de 

hipermercados da rede em São Paulo 

 

 
São Paulo, 28 de junho de 2019 – A Suvinil, marca líder no segmento de tintas premium, inaugura 

amanhã, 29 de junho, a primeira loja de tintas em formato container em parceria com o cliente Varejão 

dos Primos e o Extra, uma das maiores redes de hipermercados e supermercados do País. A loja estará 

localizada no estacionamento da unidade Extra Anchieta, em São Bernardo do Campo. A proposta do 

projeto é que sejam lançadas dez lojas nesse formato até o final do ano, instaladas em diferentes 

estacionamentos de lojas do Extra na Grande São Paulo. 

 

O ponto de venda, que funcionará das 8h às 21h durante a semana e das 8h às 18h aos finais de 

semana, contará com o portfólio da Suvinil e também irá ofertar materiais e acessórios para auxílio da 

pintura como rolos, pincéis, fitas e lixas, entre outros.  

 

“A Suvinil apostou neste formato inovador de comercialização de tinta com o objetivo de facilitar o 

processo de compra do consumidor, trazendo mais praticidade e conveniência, melhorando assim sua 

experiência ao comprar tinta. A ideia é que o atendimento no balcão seja rápido e que o consumidor 

consiga resolver todas as suas necessidades em um único local”. diz Juliana Martins Furtado, gerente 

de trade marketing da Suvinil.  

 

As principais vantagens do container Suvinil são: um horário de atendimento mais flexível, a 

praticidade por estar próximo a um supermercado e a segurança de estar em um espaço comercial 

com estacionamento para deixar o carro. As lojas foram construídas a partir de containers marítimos 

adaptados para o comércio, montados especificamente para atender a este projeto.  

 

Serviço 

Loja container Suvinil  



 

 

Inauguração: 29 de junho de 2019 

Localização: Estacionamento do Hipermercado Extra Anchieta 

Endereço: Rua García Lorca, 301 - Paulicéia, São Bernardo do Campo.  

Horário de funcionamento: Segunda a sexta - 8h às 21h / Sábado e domingo - 8h às 18h 

 

Sobre a Suvinil 

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! 

 

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 

 

 

mailto:suvinil@maquinacohnwolfe.com
http://www.maquinacohnwolfe.com/

