
                                                                                                                                

   
                                                                           

 

 

 
 

ABUP DEFINE DATAS E LOCAL DO 26º ABUP SHOW 
 

- Evento abre o calendário anual de feiras do setor entre os dias 16 e 19/2 no 
Transamérica Expo; Swarovski é uma das novidades – 

 
São Paulo, 8 de Novembro – A Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e 
Presentes (ABUP) definiu as datas e o local do 26º ABUP Show, O evento acontecerá entre 
os dias 16 e 19/2, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, abrindo o calendário anual 
de feiras e eventos do setor. 
 
A feira expõe o melhor mix de produtos dos segmentos móveis, decoração, presentes, 
mesa posta e utilidades para o lar, e contou com 107 expositores na última edição.  Para o 
26º ABUP Show, uma das novidades será a Swarovski, criada em 1895 e referência 
absoluta em cristais, que apresentará a linha de Home Décor durante os quatro dias de 
feira. 
 
Outra novidade da ABUP é a definição do tema que vai nortear a campanha de divulgação 
do evento, “A arte dos mosaicos”, e o slogan, “Labirinto de Sensações”, uma referência à 
disposição dos estandes pela feira e à variedade de formas e cores dos produtos expostos.  
A nova campanha integrará anúncios em revistas do segmento Casa, além de Guias, 
catálogos, site e comunicados disparados pela associação no período. 
 
 
26º ABUP SHOW  
Data: 16 a 19 de fevereiro de 2013 
Local: Transamérica Expo Center 
Endereço: Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 Santo Amaro - São Paulo - SP  
Obs: Não é permitida a entrada de menores de 16 anos.  
Atenção: Feira destinada a lojistas e profissionais da área. 



                                                                                                                                

   
                                                                           

 

 

 
 
Sobre a ABUP 
 
 Fundada em 1995, a ABUP – Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes 
é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que atua no âmbito nacional e está sediada na 
cidade de São Paulo. O objetivo da ABUP é o desenvolvimento do setor de Utilidades 
Domésticas e Presentes como um todo. A ABUP é responsável pela realização da feira 
ABUP Show, que apresenta as principais novidades do setor e reúne lojistas e profissionais 
de todo o país. 
 
www.abup.com.br 
 
 
 
 
  
 

 


