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* Compromissos do Cliente: ter no mínimo 30 dias de estoque de 
5 a 7 itens, sendo o ideal 10, que necessariamente precisam estar 
nesta lista: manta liquida, rodapé, transparente, parede, chapisco, 
piscina, veda-calha, acaba trinca, cola-tudo, mega, topmono, 
Bautech 1, adesivo ep, adesivo ep tix, Bautech Bam, fita trinca, fita 
multi-uso, teto banheiro, tinta zero mancha, tinta premium, tinta 
standart, tinta extra econômica (a única para uso interno e 
externo), massa corrida, massa acrílica, selante pu1, rejunte liquido, 
recristal, argamassas, emulsão asfáltica.

Entenda a Campanha de Descontos Exclusiva para o 
Lojista Associado Acomac Jundiaí

Tabela de preço diferenciada aos associados (8% tabela diamante + 12,4% – nos primeiros 180 dias ou seja 20%. 
Esta tabela será mantida ou alterada conforme a tabela base da Bautech. 

Solicite uma visita do 
representante Ricardo Silveira: 


fone/whatsapp: 

(11) 99652-2999 / (19) 99748-0999   


Escritorio: (11) 4267-0824
id/nextel:  55*80*209534

	 A 4ª edição da feira China Homelife Brazil,  acontecerá   
de 19 a 21 de Setembro de 2017,  com a presença de mais de  
400 expositores,  divididos entre os setores de Material de  
Construção, Móveis, Decoração, I luminação, Eletrodomésticos, 
Utensílios para o lar e Têxtil & Vestuário.  dddddddddddddddd 
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	 Distribuídos em 15 mil m² de área no São Paulo Expo 
Exhibition Center, os principais fabricantes chineses dos 
setores acima mencionados irão expor sua linha de produtos 
Premium para  lojistas brasileiros. A feira, bem como o 
programa de comprador VIP (Pessoa Muito Importante) é  
patrocinada pelo governo chinês e visa o aprimoramento das 
relações comerciais entre lojistas  e fabricantes chineses.

ACOMAC JUNDIAÍ ANUNCIA
Lojistas associados podem participar da China Home 

Life Brazil. Feira reúne os principais fabricantes 
chineses do segmento da construção civil

Mais informações, entre em contato com Rita ou Gabi na Acomac 
Jundiaí pelo telefone: (11) 4521-8236.

Os lojistas de material de construção, que se enquadram nas características do programa, 
deverão estar atentos aos procedimentos abaixo: 

INFORMATIVO 
Associaç ão d os Com ercia nte s de  Ma teri al de  Constr ução 
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