
                                                                                                                                

    
                                                                          

 
 

 

 

– LANÇAMENTOS DO 27º ABUP SHOW –  
GRAFISMOS EM PRETO E BRANCO COM AMARELO INVADEM O MUNDO DECOR 

 

São Paulo, 25 de Junho de 2013 – Sendo considerada a última tendência da moda mundial, o 
grafismo em preto e branco terá destaque no 27º ABUP SHOW, uma das mais importantes feiras 
de utilidades domésticas e presentes do país, que acontece entre os dias 14 e 18 de agosto, no 
Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em SP. 
 
Harmonizadas com a cor amarela, as peças com estampas e padronagens gráficas migram da 
moda para dentro de casa. O efeito cria ilusões de ótica e pode aparecer em apenas uma ou em 
várias peças diferentes. 
 
“Apostamos nesse conceito, pois achamos que ele é a cara do ABUP SHOW: moderno, dinâmico, 
elegante e personalizado. Nosso público e nossa equipe acompanham a moda internacional, 
estudam conceitos e tendências. O fato de estarmos na Bienal do Ibirapuera auxilia no contexto, 
pois o próprio local inspira moda, é design puro, e as formas desenhadas por Oscar Niemeyer vão 
ganhar uma roupa nova: preta, branca e amarela”, diz Cecília Rima Braz, presidente da ABUP – 
Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes. 
 
Como o próprio slogan do evento propõe, o 27º ABUP Show apresenta aos visitantes um mundo 
de Infinitas Possibilidades com a combinação de cores, texturas e grafismos, reunindo um mix de 
peças decorativas, presentes, utilidades, mesa-posta, mobiliário e linha têxtil. O evento contará 
com a participação das mais importantes empresas do setor, como Christofle, Lamp Berger, Til 
Oriente, Estilo A, Vista Alegre, Casa Bonita, M Cassab, Vanessa Taques, Tramontina com sua linha 
luxo - são apenas alguns dos destaques desta edição. 



                                                                                                                                

    
                                                                          

 
 

 

                 

                        Vasos – Optico Colors                              Poltrona Anos 50 Ikat Seda           Abajur e Caixas Organizadoras      
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Sobre a ABUP 

27º ABUP SHOW  
Data: 14 a 18 de Agosto de 2013 
Horário: de 14 a 17 de agosto, das 10 às 19 horas. Dia 18 de agosto, das 10 às 17 horas. 
Local: Pavilhão da Bienal – Parque do Ibirapuera 
Endereço: Parque do Ibirapuera · Portão 3 - São Paulo · SP · Brasil 
Obs: Não é permitida a entrada de menores de 16 anos.  
Atenção: Feira destinada a lojistas e profissionais da área. 



                                                                                                                                

    
                                                                          

 
 

 

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, e a versão pocket do evento, a ABUP Express realizada no 
período do ano em que o mercado está em alta, além de contar com a revista digital Showtime, que traz 
as últimas novidades do que acontece no mundo da decoração design. 
www.abup.com.br 

 
 
 


