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ABUP DIVULGA CAMPANHA INSPIRADA NO TROPICAL PRINT 
 Em pleno verão brasileiro, a ABUP levará as cores exuberantes da natureza para 

dentro do pavilhão da Bienal 
 

 
A Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes (ABUP) lançou a nova 
campanha inspirada no Tropical Print para as feiras de verão 2014: a 4º ABUP MÓVEL 
SHOW, focado em móveis, design e decoração, e o 28º ABUP SHOW, consagrado 
evento de utilidades domésticas, decoração e presentes e uma das mais importantes 
feiras do segmento do país. 
 
Como de costume, a cada edição a ABUP visa criar os conceitos institucionais das 
campanhas a partir das últimas tendências da moda, que invadem o mundo da 
decoração e do design. Baseado no tropicalismo, o estilo Tropical Print caracteriza-se 
pelo uso de cores vibrantes, flores, folhagens, pássaros e borboletas. 
 
Os eventos acontecerão, respectivamente, de 10 a 13 de fevereiro e 7 a 10 de março, 
no Pavilhão da Bienal, no parque do Ibirapuera, em São Paulo. Estas serão as duas 
últimas edições realizadas no local. A partir daí, as feiras ganharão casa própria no 
mais novo pavilhão de eventos da cidade de São Paulo, construído com a participação 
de empresas associadas à ABUP. 
 
O slogan “Livre para voar” foi escolhido com o objetivo de simbolizar a força e a 
grandeza para seguir esta nova caminhada, sendo representado pelo movimento das 
asas dos pássaros que decoram todas as peças da comunicação visual do evento.  
 
Criada “in house” pela equipe de comunicação da ABUP, a nova campanha integrará 
anúncios em revistas do segmento Casa, além de Guias, catálogos, site e comunicados 
disparados pela associação no período. 
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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, o 
ABUP MÓVEL SHOW, feira focada em móveis, design e decoração. 
www.abup.com.br 

 

4º ABUP MÓVEL SHOW  

Data: 10 a 13 de fevereiro de 2014 
Horário: das 10 às 19h 
Local: Bienal do Ibirapuera 
Endereço: Parque do Ibirapuera · Portão 3 - São Paulo · SP · Brasil 
Obs: Não é permitida a entrada de menores de 14 anos.  
Atenção: Feira destinada a lojistas e profissionais da área. 

28º ABUP SHOW  
Data: 7 a 10 de março de 2014 
Horário: das 10 às 19h 
Local: Bienal do Ibirapuera 
Endereço: Parque do Ibirapuera · Portão 3 - São Paulo · SP · Brasil 
Obs: Não é permitida a entrada de menores de 14 anos.  
Atenção: Feira destinada a lojistas e profissionais da área. 


