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Informação de imprensa 

Suvinil oferece até 20% de desconto em mais de 1.500 

cores na Black Friday 

 As ofertas são válidas nas compras realizadas na loja 

virtual da Suvinil para todo o Estado de São Paulo, entre os 

dias 24 e 27 de novembro 

A Suvinil, líder do segmento premium de tintas imobiliárias no 

Brasil, oferece até 20% de desconto nas compras realizadas pela 

loja virtual da marca. As ofertas são válidas para todo o Estado de 

São Paulo, entre os dias 24 e 27 de novembro.   

Pela primeira vez, os consumidores terão a oportunidade de 

escolher entre as mais de 1.500 cores do leque Suvinil nos 

produtos disponibilizados na promoção da Black Friday. Para 

conferir as ofertas da marca e o regulamento, acesse a loja virtual 

da Suvinil: www.loja.suvinil.com.br/  

Sobre o e-commerce Suvinil 

A Suvinil é a pioneira na abertura de vendas on-line entre as 

marcas de tintas e a primeira a disponibilizar toda a jornada da 

pintura em uma plataforma digital. A experiência completa no 

ambiente on-line começa com a inspiração para repaginar a 

decoração, passando pela indicação do melhor produto para cada 

necessidade, pela compra da tinta e material de pintura, até a 

busca pelo profissional ideal por meio da ferramenta Vitrine 

Suvinil. 

Sobre a Black Friday 

Novembro de 2017 

 

Priscilla Mendes 

Fone: 011 2039-2461 

Fax: 011 2039-2505 

priscilla.mendes@basf.com  

 

Luiziana Ribeiro 

Fone: 011 2039-2379 

Fax: 011 2039-2505 

luiziana.ribeiro-

oliveira@basf.com  

 

http://www.basf.com.br/
http://www.loja.suvinil.com.br/
http://www.vitrinesuvinil.com.br/
http://www.vitrinesuvinil.com.br/


  

 

A Black Friday acontece sempre na última sexta-feira de novembro 

e está no ranking das datas que mais geram vendas no mundo. O 

evento, que surgiu nos Estados Unidos, ocorre após a quinta-feira 

de Ação de Graças, principal feriado do país norte-americano. No 

Brasil, a Black Friday terá a sua sétima edição consecutiva.  

 
Sobre a Suvinil 

A Suvinil é a marca de tintas imobiliárias premium da  BASF e lidera a 

participação no segmento. A marca tem uma estratégia de negócio consistente, 

pautada em relacionamento com clientes, inovação e fortes investimentos. 

Adquirida em 1969 pela BASF, que entrava no ramo de tintas globalmente, a 

Suvinil possui mais de 50 anos de boas práticas, que resultaram numa completa 

linha de produtos constituída por látex PVA, acrílicos, esmaltes, vernizes, epóxi e 

complementos para pintura. Seu portfólio, produzido nas fábricas instaladas em 

São Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE), atende todo o 

mercado nacional. 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. Em 2015, a BASF gerou vendas de mais de € 

70 bilhões. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 

                  

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Manoela Machado – (11) 3147 - 7240 

Cristhiane Nardini – (11) 3147 - 7254 

Andrea Benedetti – (11) 3147 - 7467 
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