
23/7/2014 |  Móveis Total - Ziphome lança nova coleção durante Salão de Gr |

http://www.moveistotal.com.br/noticia.php?id=27309 1/3

Olá Visitante, faça seu login:

esqueceu a senha? | cadastre-se

Busca Notícias

Categorias Notícias

Arquitetura

Artesanato em Madeira

Artigos de Opinião

Banheiros

Bom exemplo

Capacitação

Coberturas

Comércio Eletrônico

Conforto

Construção

Consumidor

Cozinha

Cultura

Curiosidade

Cursos

Datas especiais

Decoração

Denúncias

Desafio

Design

Designers

Destaque

Dicas

Ecológico

Economia

Economia e Negócios

Eletroeletrônicos

Empregos

Empresas

Empresas Tributos

Estudantes

‹‹ VoltarNotícias - Ziphome lança nova coleção durante Salão de Gr...

Empresas · Ziphome lança nova coleção durante Salão de Gramado
(21/07/2014)

Mistura de cores, formas, estilo e design são características que definem

bem a nova coleção da Ziphome, a Fusion. Nas peças que a empresa lança com

exclusividade na segunda edição do Salão de Gramado, que acontece entre os

dias 21 e 24 de julho, no Serra Park, em Gramado (RS), o destaque fica por

conta dos inusitados encontros de referências clássicas e modernas; étnicas

e tradicionais que resultaram em móveis marcantes e que farão a diferença

em qualquer ambientação. A feira é referência no Brasil para o setor

moveleiro e costuma reunir os principais formadores de opinião do meio. O

evento estará aberto das 10h às 19h.

Com estampas multicoloridas, aposta dos principais especialistas em

decoração do mundo, a nova coleção da Ziphome tem, além das cores

marcantes, diferenciais no design e no acabamento. “Todos os produtos da

nova coleção foram escolhidos por contemplarem características que, para

nós da Ziphome, são fundamentais: beleza, funcionalidade e design arrojado”, garante a diretora executiva da empresa,

Tássia Przewodowski.

A coleção é composta por oito peças que vão do moderno ao retrô. Entre as peças, destaque para a poltrona

Vancouver, feita em madeira e forrada com mix de estampas floral e arabescos. Seguindo a tendência de trazer

memória à decoração através de elementos inspirados nas linhas dos móveis clássicos, o recamier Calgary é outra

aposta da Ziphome. O da coleção Fusion vem estampado em tons de azul e branco, o que lhe confere, ao mesmo tempo,

um ar contemporâneo.

Negócios

A expectativa para esse ano, segundo Tássia, é aumentar as vendas em 15% em relação à edição anterior da feira.

“Estamos com excelentes perspectivas de negócios e acreditamos muito na boa aceitação não só dos nossos produtos

novos, mas de todas as peças da nossa coleção 2014”, afirma a empresária.

Com a participação de empresas de todo o Brasil, a organização do Salão de Gramado estima receber mais de 5.000

visitantes durante os dias de evento. Ao todo participam 110 expositores, dispostos em uma área de 15 mil m²,

apresentando as tendências do segmento. Dentro das opções que contemplam a feira estão móveis de alta decoração,

estofados, móveis importados, almofadas, tapetes e ambientes montados como dormitório e salas. Além disso, o Salão

também destaca móveis individuais e peças de decoração.

x
x
x

Conheça perfil e setores da
Movinter

A Movinter - 10ª Feira de Móveis do
Estado de São Paulo é o principal
evento do setor moveleiro do
interior de São Paulo. Saiba mais:
http://www.movinter.com.br/o-evento...

Visite a Top Móvel 2014!

A Top Móvel Brasil é reconhecida
como a primeira feira profissional da
região Norte e Nordeste. Em sua
13ª edição, a feira vem mantendo
seu compromisso de fortalecer a
indústria regional e de permitir
acesso de fabricantes de outras
regiões ao mercado que mais cresce
no Brasil.Saiba mais:
http://www.feiratopmovel.com.br/
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