Epson e Avery Dennison anunciam os ganhadores do concurso
“Impressione América Latina”
A estudante basileira Bianca Klempe foi uma das vencedoras e terá sua arte
exposta na Linha 4 Amarela do metrô de São Paulo, a partir de novembro
São Paulo, 21 de setembro de 2018 – A Epson, líder mundial em impressão digital, junto
com a Avery Dennison, empresa global de ciência em materiais para rótulos e comunicação
visual, começaram neste mês a expor as obras do concurso Impressione América Latina.
Foram mais de 700 artistas inscritos, nos 10 países participantes do continente, além de um
time composto por cinco jurados para avaliar os melhores projetos enviados.
A estudante Bianca Klempe, de Bauru, interior de São Paulo, é a criadora do projeto vencedor
no Brasil. “O que me motivou a participar do concurso foi a ideia de poder fazer parte de um
‘projeto real’, sair um pouco da minha rotina de estudos e sentir que meu trabalho pode ajudar
outras pessoas”, explicou.
A ONG beneficiada pela campanha é a Casa do Zezinho, que terá seu projeto exposto em
duas portas da plataforma da Estação Pinheiros e acesso à Estação Paulista, ambas da Linha
4 – Amarela do Metrô, em São Paulo, entre os dias 21 de novembro e 20 de dezembro.
O júri foi composto por Fernando Urteaga, gerente-geral de Impressoras de Grandes
Formatos para a Epson América Latina, Angus McGuffin, diretor criativo global da Avery
Dennison, Eva Santos, chefe de Criação da Proximity Worldwide, Hal W. Brown, chefe
Executivo da Delta Media Inc, e um convidado especial do Brasil, o publicitário César Toledo,
diretor de Mídia da Tribal Worldwide.
Impressione pela América Latina
O primeiro país a ter a campanha exposta será o Chile, entre os dias 24 de setembro e 23 de
outubro na fachada principal do GAM – Museu Gabriela Mistral. O projeto é da artista Kehity
Reyes, que beneficiará a ONG CONAC (Corporação Nacional do Câncer) e o objetivo é fazer
a conscientização da detecção precoce do câncer de mama, doença que atinge cerca de 4
mil mulheres naquele país, todos os anos.
Confira os vencedores do concurso e ONGs que serão beneficiadas:
Argentina
Vencedor: Agustin Di Luciano
ONG: LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer)
Brasil
Vencedor: Bianca Klempe
ONG: Casa do Zezinho
Chile
Vencedor: Kehity Reyes
ONG: CONAC (Corporación Nacional del Cáncer)
Colômbia

Vencedor: Andres Lemus
ONG: Un Dengo de Luz
Costa Rica
Vencedor: Juliet Lopez
ONG: Fundacíon Omar Dengo
Equador
Vencedor: Carlos Andres Cobos
ONG: Fundación la Iguana
Guatemala
Vencedor:
ONG: Pamela Arellano - Animal’s Hope
México
Vencedor: Juan Carlos Gutierrez Alvarez
ONG: AMANC (Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P)
Peru
Vencedor: Fernando Alvarez
ONG: ANIA (Asociación para la Niñez y su Ambiente)
República Dominicana
Vencedor: Anceli Rodriguez
ONG: FACCI (Fundación Amigos Contra el Cáncer)

#EpsonGrandesFormatos
Para mais informações, acesse:
Brasil

https://epson.com.br/impressione

Sobre a Epson
A Epson é uma empresa líder mundial em tecnologia dedicada a conectar pessoas, coisas e
informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. Com uma linha de
produtos que abrange desde impressoras a jato de tinta e sistemas de impressão digital até projetores
3LCD, relógios e robôs industriais, a empresa dedica-se a impulsionar a inovação e superar as
expectativas dos clientes no campo da impressão jato de tinta, comunicações visuais, dispositivos
móveis e robótica.
Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson emprega mais de 76 mil
pessoas em 87 empresas em todo o mundo e se orgulha de suas contribuições contínuas ao meio
ambiente global e às comunidades nas quais opera.
Para mais informações sobre a Epson, visite: www.epson.com.br. Você também pode se conectar com
a Epson no Facebook (http://facebook.com/EpsondoBrasil), Twitter (twitter.com/EpsondoBrasil),
YouTube (youtube.com/EpsondoBrasil), e Instagram (instagram.com/EpsondoBrasil).

Mais informações: www.epson.com.br
Sobre a Avery Dennison
Avery Dennison (NYSE: AVY) é líder global em materiais de etiquetas, envases e soluções. As
aplicações e tecnologias da empresa são parte integrante dos produtos utilizados nos principais
mercados e indústrias. Com operações em mais de 50 países e 26 mil funcionários em todo o mundo,
a Avery Dennison oferece aos clientes ideias e soluções inovadoras que ajudam que as marcas sejam
mais inspiradoras e o mundo mais inteligente. Com sede em Glendale, Califórnia, a empresa registrou
vendas por operações contínuas de US $ 6,1 bilhões em 2013. Obtenha mais informação em
www.averydennison.com
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