
 
 

 
 

 

Suvinil promove palestras na AB Casa Fair 2020 

• As palestras ocorrerão no lounge para influenciadores da Agência Conteúdo; 

• O lounge terá cenografia especial com cores Suvinil; 

• Chris Campos e Matheus Ilt explorarão as cores tendência com ativações no espaço.  

 

São Paulo, 11 de Fevereiro de 2019: A marca de tintas Suvinil, em parceria com a Agência 

Conteúdo, da designer Alessandra Olivastro, traz para a AB Casa Fair 2020, um espaço 

exclusivo para influenciadores com palestras e cenografia especial. O objetivo é inspirar os 

participantes do evento, que acontece do dia 11 a 15 de fevereiro no Expo Center Norte em 

São Paulo , com as principais tendências em cores e conteúdos da marca.  A AB Casa Fair é 

uma das maiores feiras do setor da América Latina de artigos para casa, decoração, presentes, 

utilidades domésticas, festas e flores em um só lugar. É destinada para lojistas, arquitetos, 

decoradores e designers.  

A cenografia é de produção da Suvinil e assinada pela jornalista, escritora e apresentadora 

Chris Campos, que promete um ambiente descontraído, com leveza e repleto de plantas para 

trazer sensação de frescor e bem estar. As cores usadas serão as das paletas da Suvinil Revela 

2020, o estudo anual de tendências da marca, que foi dividido nos temas: Repenso, Adapto e 

Equilibro.  Chris ainda ministrará uma palestra no espaço no dia 11 de fevereiro às 17h30 com 

o tema “Cores que transformam”.  

O youtuber Matheus Ilt também faz parte do time de palestrantes do lounge e, além da 

conversa no dia 13 de fevereiro às 15h30 sobre sua vivência com as tintas e como a pintura é o 

passo básico para transformar ambientes, ainda criará um painel instagramável com todas as 

35 cores apontadas como tendências do ano pela Suvinil. 

O louge estará aberto para os influencers durante todos os dias de feira com música, comida e 

outros bate-papos voltados para a produção de conteúdo na internet. A Leroy Merlin completa 

a parceria com ativações, móveis e artigos de decoração para o espaço. 

Programação Suvinil  

- Dia 11.02 às 17h30: Palestra Chris Campos com o tema “Cores que transformam”.  



 
 

 
 

- Dia 13.02 às 15h30: Palestra Matheus Ilt com o tema “Vivência com as tintas e como a 

pintura é o passo básico para transformar ambientes”.   

Serviço  

ABCASAFAIR  

De 11 a 15 de fevereiro  

Dias 11 a 14: das 10h às 20h  

Dia 15: 10h  

Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme  

abcasafair.com.br  

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!  

www.suvinil.com.br. 

 

 

Informações para a imprensa 

 

 

 

 

Letícia Castro (11) 3147-7413 

Maria Luiza Samia (11) 3147 7462 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 

http://www.suvinil.com.br/
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