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3M patrocina 2ª edição do Campeonato Brasileiro de
Aplicação de Window Film
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Número de inscritos está próximo de ser quadriplicado
Responsável pela primeira pat ent e mundial para a película de cont role solar há 50 anos, a 3M do Brasil comemora a inovação
em Películas para Vidros pat rocinando o segundo Campeonat o Brasileiro de Aplicação de Window Film (CAMBAWF). Por meio
desse apoio, em linha com a ofert a de cursos e cert ificações para aplicadores aut orizados, a empresa busca reforçar não só
a import ância da qualidade do mat erial ut ilizado nas películas, mas t ambém a aplicação do produt o, um diferencial decisivo
para garant ir a eficácia da t ecnologia.
A compet ição, única na América Lat ina, acont ece ent re os dias 10 e 11 de dezembro no Cent ro de Convenções Rebouças,
em São Paulo (SP). Seu principal objet ivo é disseminar aos mercados aut omot ivo e de arquit et ura a import ância da ut ilização
de películas para vidro de qualidade comprovada, assim como a profissionalização na aplicação. Esses produt os foram
desenvolvidos para cont rolar o calor, os raios UV e o aument o da prot eção e segurança em aut omóveis, edifícios e casas,
assim como para prot eger cont ra o vandalismo, at endendo padrões de eficiência.
Para segunda edição da CAMBAWF se inscreveram 350 compet idores, um aument o significat ivo em relação aos 100 inscrit os
em 2015. Out ra novidade dest a edição serão os part icipant es e juízes vindos dos Est ados Unidos, Port ugal, It ália e Paraguai.
Os part icipant es serão avaliados em t rês cat egorias. Os t rês melhores em cada uma delas disput arão a grande final. Na
últ ima et apa, eles precisarão aplicar a película em t odo o veículo respeit ando um prazo pré-det erminado.
1. Catego ria PRO: os profissionais t erão 20 minut os para aplicar a película na lat eral de um carro;
2. Catego ria FAST (velo cidade X qualidade): serão apenas 15 minut os para moldar e aplicar em um vidro t raseiro
de um carro.
3. Catego ria Arquitetura: 30 minut os para a aplicação da película em um vidro plano.
A realização de ações inovadoras e promissoras junt o aos parceiros da 3M ajuda a est ender a qualidade do produt o à sua
aplicação. At ualment e, a divisão de Películas para Vidros da companhia cont a com mais de 150 aplicadores aut orizados
compromet idos com seu projet o de aperfeiçoament o e t reinament o, com o objet ivo de oferecer ao consumidor final os
benefícios do produt o. “O apoio ao CAMBAWF é mais uma das maneiras de most rar o diferencial que oferecemos aos
profissionais int eressados em desenvolver um t rabalho qualificado, lucrat ivo e de muit o sucesso”, explica Keyse Ramalho,
gerent e de produt os de Películas para Vidros da 3M.
Serviço :
Local: Cent ro de Convenções Rebouças
Endereço: Ent rada principal - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23
Dat a: 10 e 11/12
Horário: no primeiro dia, das 9h às 21h30 e no últ imo dia, das 8h às 18h30
Inscrições: At é às 12h do dia 09/12
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30 bilhões em vendas globais em 2015. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas; a Incavas, localizada no Rio
Grande do Sul, e a Capit al Safet y, que opera no Paraná. Em 2015 alcançou fat urament o brut o de R$ 3,5 bilhões no País, onde
cont a com cerca de 3.800 funcionários. Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para
receber nossas not ícias em ht t p://news.3m.com/pt -br.
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