Com sala exclusiva de negociação, Epson cria evento próprio,
100% digital para lançamento de produtos
Na próxima terça-feira, dia 23, a Epson realizará o primeiro Large Format Printing
Experience, um evento 100% online e gratuito que contará com palestras, apresentação
de portfólio e lançamentos, além sala exclusivas para reuniões e geração de novos
negócios. Com o cancelamento dos eventos presenciais, esta foi a forma que a Epson
encontrou de se aproximar de seu público e apresentar os produtos da linha de grandes
formatos previstos para serem lançados este ano, oferecendo condições comerciais
especiais para os participantes.
O evento começará às 9h e acontecerá em duas salas, com momentos de apresentação
simultâneos e outros separados. A parte da tarde está reservada para a rodada de
negócios, com salas virtuais individuais que poderão ser reservadas na hora. “Estamos
lançando um novo formato para promover uma experiência diferente com os produtos
Epson, na qual os clientes poderão conversar com nossos especialistas num ambiente
totalmente exclusivo”, explica Cinthia Araujo, gerente regional de Marketing da Epson.
Durante toda a manhã, serão apresentados equipamentos para impressão direta em
tecido, sublimação, comunicação visual, rótulos e etiquetas, fotografia e provas de cor,
além de arquitetura e engenharia. O Large Format Printing Experience contará ainda
com a palestra do consultor e autor do livro "Caçador de Negócios", Roberto Vilela.
“Sabemos que este é um momento desafiador, por isso, mais do que apresentar
produtos, queremos ajudar nossos clientes e parceiros a manter e seguir os negócios”,
disse Evelin Wanke, gerente regional de Negócios da Epson.
Serviço:
Large Format Printing Experience
Data: 23 de junho, a partir das 9h
Local: online
Inscrições gratuitas: https://eventoepson.kpages.online/geral

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 trillion. global.epson.com/
Sobre o Palestrante e Palestra
Roberto Vilela: Especialista nas áreas de gestão e estratégias comerciais. Atua em todo o país, em empresas de médio
e grande porte, com serviços de consultoria empresarial e mentoria de executivos. Realiza palestras sobre negócios,
vendas, empreendedorismo e liderança, além de treinamentos presenciais e online. Iniciou a carreira de quase três

décadas atuando em gerenciamento de processos industriais e gestão de mercado. É diretor da
Mega Empresarial, empresa que conduz há duas décadas. É autor dos livros Em Busca do Ritmo Perfeito, em que
traça um paralelo entre as lições do universo das corridas para a rotina de trabalho, e Caçador de Negócios, com dicas
para performances de excelência profissional.
Palestra Caçador de Negócios: O momento é muito desafiador e exige acima de tudo capacidade de adaptação,
criatividade e velocidade de resposta. Entender os movimentos constantes do mercado, ajustar a estratégia e buscar
diariamente os melhores resultados, será um novo hábito para incorporarmos ao nosso cotidiano. Com uma
abordagem direta, objetiva e impactante, vamos discutir alguns pontos cruciais para mantermos os nossos negócios
em alta performance.
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