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CALENDÁRIO DO ENCONTRO NACIONAL
DAS INDÚSTRIAS DE COLCHÕES
Na reunião de associados do dia 23 de junho de 2022, os associados
decidiram que o Encontro Nacional das Indústrias de Colchões - ENICOL
deverá ser realizado a cada dois anos, em anos ímpares e de forma a não
coincidir com a agenda da Formóbile
Com o objetivo de propiciar maior participação de fabricantes de colchões no ENCONTRO NACIONAL
DAS INDÚSTRIAS DE COLCHÕES, os associados da ABICOL decidiram durante a reunião do dia 23 de
junho de 2022, em Brasília, que o evento deve ser realizado de dois em dois anos, anos ímpares de
forma a não coincidir com agenda da Formóbile, feira que geralmente ocorre no mesmo período do ano
do Encontro Nacional.
Tal decisão foi motivada pela análise do perfil dos participantes do ENICOL 2022. Em que pese ter sido o
primeiro evento presencial aberto ao público não associado desde o início da pandemia, participaram 41
empresas associadas (sendo 22 fabricantes e 19 fornecedores) e 44 empresas e instituições não
associadas (sendo 6 fabricantes e 38 outros, formados por fornecedores, ocps, laboratórios, consultores,
lojistas, órgãos públicos e imprensa especializada).
Como na ocasião não houve consenso em relação à definição da cidade que sediará os próximos
Encontros, ficou acordado que na reunião de associados do mês de agosto haverá uma votação,
considerando as seguintes possibilidades:

1

O ENCONTRO NACIONAL DEVE ACONTECER EM SÃO PAULO, BRASÍLIA OU RIO DE JANEIRO,
NO MÊS 07, DE ANOS ÍMPARES

O ENICOL (1 dia) deve ser realizado em São Paulo capital, Brasília ou Rio de Janeiro, na
mesma semana da EXPOABICOL (4 dias), em dias distintos, sem conflito de agendas entre os
dois eventos.
O ENCONTRO NACIONAL DEVE ACONTECER EM SÃO PAULO, NO MÊS 11, DE ANOS ÍMPARES

(1 dia) deve ser realizado e São Paulo, capital, no mês de novembro de ano ímpar,
2 OparaENICOL
não coincidir com a Formóbile e nem com a Convenção de Associados da ABICOL,
ocasião em que ocorre a posse de nova diretoria.

O ENCONTRO NACIONAL DEVE ACONTECER EM SÃO PAULO, NO MÊS 06, DE ANOS ÍMPARES

3 O ENICOL (1 dia) deve ser realizado em São Paulo, capital, no mês de junho, de ano ímpar.

O ENCONTRO NACIONAL DEVE ACONTECER EM BRASÍLIA, NO MÊS 06, DE ANOS ÍMPARES

4 O ENICOL (1 dia) deve ser realizado em Brasília - DF, no mês de junho, de ano ímpar.

Vale ressaltar que será realizada votação até que se tenha uma das quatro propostas com aprovação de
50% mais 1 dos votos dos presentes, estando a primeira votação programada para o da 02 de agosto.
Para confirmar presença na reunião de agosto e consultar a pauta completa acesse: https://bit.ly/3ycMEXf
Dúvidas, críticas e ou sugestões, entre em contato conosco por email ou whatsapp.
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