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Abicol cria selo de confiança para colchões

O lançamento do Selo Abicol será durante o Encontro Nacional das

Indústrias de Colchões (28 de junho)

Nesta sexta-feira (28), às 10 horas, será lançado pela Associação Brasileira da Indústria de Colchões, em
cerimônia durante o Encontro Nacional do setor colchoeiro, o Selo Abicol. Na ocasião, a Abicol firmará o pacto
pela conformidade e gestão de boas práticas e compromisso com os fabricantes de colchões de todo Brasil.
O selo será um prêmio de reconhecimento a fabricantes e fornecedores do setor que adotam políticas de gestão
diferenciadas, produzem colchões de confiança, e, acima de tudo, atuam no combate à propaganda enganosa e
contra todo tipo de prática desleal de concorrência.
“Estamos orgulhosos com a mobilização que a Abicol apresenta na forma do selo. Este lançamento é o primeiro
passo de um projeto grandioso. Ao visualizar o Selo Abicol todos saberão que aquele colchão, por exemplo, foi
desenvolvido por indústria que respeita às leis do mercado e que dedica-se à busca contínua pela satisfação do
consumidor. É a vez dos colchões confiáveis para todos os brasileiros. Afinal, se o colchão tem o Selo Abicol,
pode confiar”, afirma o presidente da Abicol, Alexandre Prates Pereira.
O Selo será lançado durante o Encontro Nacional das Indústrias de Colchões que está na sua quinta edição.
Além da cerimônia de apresentação do Selo Abicol, o evento contará com a presença da presidente do Inmetro,
Ângela Flores Furtado e do educador físico Marcio Atalla, o qual falará sobre a importância do repouso e do
colchão para a qualidade de vida das pessoas.

Serviço:
Encontro Nacional das Indústrias de Colchões e Lançamento do Selo Abicol
Data: 28 de junho de 2019 (sexta-feira)
Horário: das 10h às 16h
Local: Salão Copacabana – Rio Othon Palace – Rio de Janeiro – RJ
Fonte: Assessoria de Imprensa – www.abicol.org.
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