Epson marca presença no Digipixday Online
junto com grandes nomes da fotografia
Evento realizado há 10 anos terá a sua primeira edição online na quarta-feira 4/11
No próximo dia 4, quarta-feira, acontecerá o Digipixday Online, um evento que irá
promover uma imersão no universo da fotografia. A Epson, empresa líder em impressão
e imagem digital, é uma das empresas apoiadoras e marca presença com a palestra do
fotografo Millard Wesley Long Schisler sobre Fine Arts.
Esta é a primeira edição online do Digipixday, evento que desde 2010 era realizado uma
vez por ano de maneira presencial. A programação conta com palestras, histórias de
sucesso de profissionais do mercado, conteúdos técnicos para fotógrafos iniciantes e
profissionais, entre outros assuntos como design, pós-produção, marketing e vendas.
Com o apoio da Epson, Millard Wesley Long Schislerestará presente entre os
palestrantes do Digipixday. Mestre em Artes Visuais pela Visual Studies Workshop
(EUA), Millard foi um dos responsáveis pela implantação da fotografia digital no currículo
da School of Photographic Arts and Sciences, do RIT, e hoje trabalha como Gestor de
Acervos do Instituto Moreira Salles.
“Estamos muito felizes em poder participar deste evento ao lado de grandes players do
setor, contribuindo com tecnologias e conteúdo de qualidade para apoiar o
desenvolvimento de profissionais e do mercado como um todo”, comenta Cinthia Araujo,
gerente regional de Marketing da Epson.
A Epson possui uma linha completa de soluções impressão fotográfica para atender
desde as pequenas lojas até estúdios profissionais. Siga a Epson no Instagram,
www.instagram.com/epsondobrasil, para saber mais sobre os novos lançamentos.

Sobre
a
Epson
A Epson é líder mundial em tecnologia, dedicada a se tornar uma empresa indispensável para a sociedade,
conectando pessoas, coisas e informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. A empresa
tem como objetivo impulsionar as inovações e exceder as expectativas dos clientes no campo da impressão de injeção
de tinta, comunicações visuais, dispositivos móveis e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições para
conquistar uma sociedade sustentável e de seus esforços constantes para atingir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas. Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson gera
vendas anuais mundiais de valor superior a JPY 1 trilhão. global.epson.com/
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