APAS Show 2019
Pautas de Utensílios para a Casa
Prezado,
Separamos os principais destaques do segmento de utensílios para a casa que serão
apresentados durante a APAS Show 2019, 35ª edição do maior evento de
supermercados do mundo e maior de alimentos e bebidas da América Latina, que
ocorre de 06 a 09 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.
Plasútil
A Plasútil retorna em seu
segundo ano consecutivo
na participação na APAS
SHOW 2019, por entender
que boa parte de seu
público consumidor, acaba
por adquirir os produtos no
supermercado,
no
atacado, no varejo e a
APAS SHOW é o maior
evento
dedicado
aos
lojistas
que
estarão
vendendo estes materiais
no PDV.
É notável que nos últimos anos, tem crescido as áreas dedicadas a utilidades
domésticas nos espaços dos supermercadistas e a Plasútil quer estar presente,
mostrando seus mais de 1.800 produtos em linha, mostrar que é diferente, que é
inovadora, que não para no tempo e sempre busca atender os anseios e as
necessidades de seus consumidores.

Jolitex
Nossa participação na APAS Show é uma
importante vitrine para capitalizar novas
oportunidades de negócios e para estreitar o
relacionamento com nossos clientes. Valorizar a
troca de experiência dentro do “universo” APAS
Show se faz uma importante ferramenta de
divulgação das novas marcas da empresa;
HomePet e MEK.

Paramount Plásticos
A Paramount Plásticos traz novidades
em diferentes linhas para a APAS
Show 2019. A nova linha Elegance já
chegou fazendo um enorme sucesso
com os clientes. Perfeito para
organizar cosméticos e maquiagens,
possui design diferenciado e muita
beleza, as peças são empilháveis, para
o consumidor comprar e montar de
acordo com a sua necessidade.
A linha Diamond traz toda a resistência e beleza para a organização de residências e
empresas. Possui organizadores de diferentes tamanhos e formatos, organizadores
com alças, divisórias e organizadores de armários e gavetas.
A nossa linha de limpeza recebeu a inclusão de vários produtos que vão facilitar muito
a limpeza. São diversos itens, como Mop de diversos modelos, Rodo 3 em 1, Rodo
Spray, Luva Multiuso, Espanador, Limpa Persiana, Rolo Adesivo, luvas, esponjas e
panos de limpeza diversos.
Já a linha Pratic Chef trouxe utensílios funcionais e modernos, como o Triturador com
Dispenser, Processador Semiautomático, Cortador Multiuso, Mandolin e dois

modelos de organizadores de temperos. Todos os produtos estão disponíveis em
cores diversas e com design prático e bonito.
A linha de brinquedos também vários lançamentos que fazem a alegria das crianças,
como Triciclo Toy Kids, Quadriciclo Toy Kids, Carro Toy Kids, Caçambinha
Organizadora, Caminhão Super Big e novas cores do Baldinho Didático.
A linha de organizadores Quadratta é completa para atender todas as necessidades
dos clientes, com organizadores empilháveis, cestos com tampas, organizadores com
alças e divisórias, organizadores com ventosas, organizadores de gavetas, cestos
organizadores com alça, todos resistentes, com design moderno e prático.
Os organizadores da linha Rattan são lindos, funcionais e deixam qualquer ambiente
mais charmoso. Você encontra cestas organizadoras com tampas, cestos diversos,
porta talheres, bolsa, bule térmico, cesto de roupas, lixeira, organizadores com 4 e 5
divisórias e muito mais.
Interbrilho
A PrimeGrill chegou com a missão de proporcionar segurança, praticidade e
qualidade para os apreciadores de uma boa churrascada, a marca oferece soluções
para tornar o momento à frente da churrasqueira ainda mais especial e conta com
acendedores gel e sólido, kit para limpeza de grelhas e churrasqueiras, esponja ultra
abrasiva e pedra de afiar todos com máxima qualidade e eficiência.
Sobre a APAS Show 2019
Em 2019, a APAS Show ocorre de 06 a 09 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo, com
a área de exposições ampliada – serão agora cinco pavilhões frente aos quatro até então
ocupados, garantindo ainda mais espaço para expositores internacionais, salas de reunião
de negócios e atendimento exclusivo ao público estrangeiro.
No Congresso de Gestão Internacional do evento, as mais de 60 palestras girarão em torno
da temática “SuperHack: Hackeando os Supermercados” e buscarão proporcionar ao
congressista formas de se repensar a maneira de existir do supermercado: reimaginar,
reinventar e reconstruir a operação, a gestão, os processos e as tecnologias.
“A ideia com os debates no Congresso deste ano é encontrar formas de inovar, buscar
alternativas e modelos para facilitar o dia a dia das lojas, atender as novas necessidades dos
consumidores e maximizar negócios. Não importa mais se a loja é online ou física, o que
importa para o cliente é fazer as compras de forma conveniente. Ele quer ter acesso fácil a

qualquer produto, pelo menor custo, na melhor hora e lugar”, explicou o diretor Erlon
Ortega.
Números da APAS Show
A grandiosidade da APAS Show pode ser comprovada pelos números da edição de 2018:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Inscritos Pessoa Física total do evento: 71.931
Inscritos Pessoa Jurídica total do evento: 13.105 (4% superior à edição de 2017)
Total de visitação acumulada nos quatro dias de evento:
o Público alvo PF: 34.036 (13% superior ao total da edição anterior)
o Público alvo PJ: 18.640 (15% superior ao total da edição anterior)
Expositores: 738 no total, sendo 200 internacionais, de 19 países
Congressistas: 4.073, recorde de todas as edições
Conexões de Negócios: 252 reuniões / 137 expositores / 49 compradores
SuperVarejo: a edição da revista oficial do evento saiu com 276 páginas. Foram
vendidas 123,6 páginas, segundo melhor desempenho dos últimos 10 anos
Autoridades: presença de 94 autoridades, 67,9% a mais do que a edição anterior.
Sendo: 13 autoridades Federais / 18 autoridades Estaduais / 63 autoridades
Municipais. Pela 1ª vez, presença do Presidente da República
Rodadas de Negócios: 1.423 reuniões / 185 empresas / 50 compradores
internacionais, de 23 países / US$ 100 Milhões em geração de negócios

Sobre a APAS – A Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de
São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem em torno de 1.500 associados,
que somam mais de quatro mil lojas.
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