INFORME ABICOL
VOL.8

EDIÇÃO 97

06.04.2022

I FEIRA ABICOL DE COLCHÕES
Assembleia de Associados autoriza a organização de Feira de Colchões a
ser realizada em julho de 2022
Durante a reunião de associados da ABICOL que aconteceu no dia 05 de abril de
2022, as empresas associadas autorizaram a criação do comitê de organização da
primeira feira de colchões, a ser realizada no mês de julho deste ano.
A I Feira Abicol de Colchões será um marco para entidade que terá à disposição a
expertise da ABIMAD, cuja 34.a edição ocorrerá no mesmo centro de exposições e
nas mesmas datas (pavilhão distinto).
O pavilhão reservado para a I Feira Abicol de Colchões, conta com uma área total
de 2800 m2, sendo que a área de credenciamento e os serviços de apoio serão
compartilhados (ABIMAD e ABICOL), ou seja, estão fora da área total citada.
O associado ABICOL, além do custo de instalação e de manutenção de seu
estande, pagará o valor de R$ 400,00 por metro quadrado mais taxa de energia
elétrica (previsão).
O mapa da feira será desenhado à medida em que os associados formalizem a sua
participação como expositor, sendo que:

1.

As empresas associadas que formalizarem a participação até às 18h de sexta- feira, dia
08 de abril de 2022, terão a oportunidade de participar de sorteio para ocupação dos
primeiros estandes.

2.

As empresas associadas que formalizarem a participação após às 18h de sexta-feira,
dia 08 de abril de 2022, ocuparão os espaços em sequência e enquanto houver área
disponível.

3.

Para a reserva de espaço, a empresa associada deverá depositar, até 08/04/022, na
conta da Associação Brasileira da Indústria de Colchões, o valor de R$ 20.000,00 (Vinte
Mil Reais), quantia essa que não será reembolsada em caso de desistência do expositor.
Dados para depósito: Banco Itaú, Agência 2980, Conta 18826-8 CNPJ 14.897.871/0001-64

O PRAZO PARA RESERVA DE ESTANDES ENCERRA-SE EM 11 DE ABRIL DE 2022.

Dúvidas, críticas e ou sugestões, entre em contato conosco por email ou whatsapp.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE COLCHÕES - ABICOL
Av. Dr. Yojiro Takaoka, 4384 Sala 705 Cj 5109 - Alphaville Santana de Parnaíba/SP
secretaria@abicol.org
www.abicol.org
Telefone: (11) 4152-1847

