
 
 

Vemplast lança linha Tendência na ABUP 2020 

 

Em sua segunda participação no evento, empresa marca presença com 75 
novos produtos 

 

A Vemplast, empresa que atua desde 2009 no desenvolvimento de artigos para o 
segmento de cozinhas industriais, utilidades domésticas e decorações, estará presente 
na 40ª ABUP Home & Gif, evento de negócios direcionado exclusivamente aos lojistas 
e profissionais dos segmentos de decoração, utilidades domésticas e design autoral do 
Brasil. O evento, será realizado entre os dias 14 e 17 de fevereiro, no São Paulo Expo, 
e contará com mais de 200 expositores. 

Na ocasião, a Vemplast lançará sua nova linha de produtos denominada Tendência, 
que traz as cores da moda selecionadas pela Pantone. A linha será composta pela 
cremeira gota, bowl flowers, prato square, taça caribe, sopeira cheff, travessa cheff, 
bandeja square, jarra fresc, copo fresc, copo long drink, copo long drink slim, taça 
champanhe, taça gin e estará disponível em policarbonato, nas cores coral e fumê, e 
em polipropileno, em tons pastel. 

Localizada na Zona Leste de São Paulo a empresa desenvolve diversos utensílio de 
cozinha, com design diferenciado aliado à inovação, tecnologia e originalidade. Entre 
seus clientes estão cozinhas industriais, hotéis, redes de restaurantes, hospitais, 
escolas e bares. Em 2016 passou a investir no consumidor final com uma linha de 
produtos que visa atender as novas tendências e anseios do mercado. 

Renata Oliveira, diretora administrativa da Vemplast revela que “Esse é nosso segundo 
ano como participante da feira e estamos muito empolgados para mostrar nossas 
novidades. Ano passado foi um completo sucesso e gostaríamos de, cada vez mais, 
nos posicionarmos no mercado, construindo novas relações e conquistando novos 
clientes”. 

 Para conhecer mais sobre a empresa, acesse: www.vemplast.com.br. 

 

 

 

http://www.vemplast.com.br/


Serviço: 

ABUP 2020 

Data: 14 a 17 de fevereiro de 2020 

Horário: 14 a 16 de fevereiro: Das 10 às 19 horas e 17 de fevereiro,das 10 às 17 horas. 

Local: São Paulo Expo 

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1.5 – Vila Água Funda – São Paulo (SP) 

Informações: www.abup.com.br 

Estande: Avenida E. Rua 12. Número 677 
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Tudo em Pauta 

Telefones: +55 11 5044-5558 
http://www.tudoempauta.com.br  

 

 

 

 

Informações imprensa: 

Atendimento | Heloisa Paulenas- (11) 9 9371-4091- heloisa@tudoempauta.com.br 
Coordenação de Atendimento | Ana Paula Giorgetti- (11) 9 9200-5404- 
anapaula@tudoempauta.com.br 
Diretora de operação | Patrícia Saraiva – patricia@tudoempauta.com.br 
Direção Executiva | Erika Digon - erika@tudoempauta.com.br 
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