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Novos workshops CIN já têm data marcada 

CIN lança nova edição de workshops para “mudar 

de casa sem mudar de casa” 

 

A CIN, marca portuguesa líder no mercado ibérico de tintas e vernizes, volta a incentivar os 

portugueses a transformarem as suas casas com mais uma série de workshops gratuitos de norte 

a sul do país.  

Entre Setembro e Novembro, a CIN partilha o seu conhecimento centenário através de 

workshops de transformação dos espaços com três formações distintas: Pintura de paredes, 

Aconselhamento de cor e Pintura de móveis.  

Estes workshops CIN têm como 

objetivo potenciar o 

desenvolvimento das 

competências individuais de cada 

participante, para que consigam 

tornar as suas pequenas obras 

dignas de um resultado profissional. 

Agenda dos Workshops CIN 2019: 

• 21 de Setembro – Workshop Pintura de Paredes na Loja Vetejo, em Lisboa 

• 28 de Setembro – Workshop de Aconselhamento de cor na Loja Vetejo , em Lisboa 

• 19 de Outubro – Workshop de Pintura de Móveis na Loja Vetejo, em Lisboa 

• 16 de Novembro – Workshop de Pintura de Móveis na Loja de Leça da Palmeira, no 

Porto 
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Pintura de Paredes – Dicas essenciais 

• Com este workshop gratuito, os participantes vão aprender a preparar adequadamente 

a parede (reparar, lixar, aplicar primário antes de pintar), assim como dicas e sugestões 

para personalizar a parede ao seu gosto. 

Aconselhamento de cor 

•  A CIN oferece um exclusivo e inovador serviço de consultoria de cor, disponibilizando 

um Colour Advisor qualificado (profissional especialista em cor) que, durante a sessão, 

aconselhará sobre a escolha das cores indicadas a cada projecto. Estas sessões têm um 

custo associado de 50€, integralmente rebatíveis em compras nas lojas CIN. Além desta 

recomendação personalizada, todos os participantes recebem as ferramentas de cor 

necessárias à concretização dos seus projectos de sonho: Take Home Chips (cartões de 

cor com aplicação real para testar em casa), 2 TESTITs (testers de tinta com as cores 

sugeridas durante a sessão) e ainda catálogos para inspiração adicional.  

 

Pintura de móveis – Dicas essenciais 

• Preparar móveis antes de pintar, selecionar o primário adequado, conhecer diferentes 

tipos de acabamento e descobrir dicas e sugestões para personalizar móveis são apenas 

algumas das valências que os participantes deste workshop poderão adquirir. De forma 

simples e rápida, este workshop oferece a possibilidade dos portugueses passarem da 

sua imaginação à concretização de uma nova vida para os seus móveis sem graça.  

 

Todos os workshops CIN são de inscrição obrigatória em deco.cin.com, válidas apenas após e-

mail de confirmação da CIN, e com vagas limitadas. Os participantes devem inscrever-se nas 

datas e horários que lhes forem mais convenientes.  

Mais uma iniciativa CIN para ajudar os portugueses a “mudar de casa, sem mudar de casa”. 

Para saber mais informações consulte deco.cin.com ou https://www.facebook.com/TintasCIN/ 
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Sobre a CIN: 

Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado na 
Península Ibérica. Apresenta um volume de negócios consolidado de 238 milhões de euros, em 2018, é o 
16º maior fabricante europeu de tintas* e o 47º a nível mundial**. 
A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado (Construção Civil, Indústria e Protecção 
Anticorrosiva), contando com cerca de 1.400 colaboradores em mais de 15 países, com presença directa 
em Portugal, Espanha, França, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do Sul e México; e 
exportando para vários mercados da Europa Central, América Latina e África. 
 
Para mais informações: www.cin.com / deco.cin.com 
 
* European Coatings Journal, Maio de 2019 
** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2019 
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