Epson e Global Química & Moda marcam presença no Focus Fashion
Summit 2019
Empresas apresentarão soluções no evento voltado para o mercado de moda, confecção e
varejo
São Paulo, 31 de outubro de 2019. Nos dias 5 e 6 de novembro, a Epson estará junto com a
Global Química & Moda no Focus Fashion Summit 2019, que acontecerá na Bienal de São Paulo.
Além da exposição da sua linha equipamentos de impressão digital têxtil, a Epson também
marca presença com a palestra internacional de Gerardo Gordon, gerente sênior de produtos e
marketing para a América Latina.
Voltado para diversos agentes da cadeia de moda, o Focus Fashion Summit, realizado pela Focus
Têxtil, tem como objetivo fomentar uma troca de experiências e soluções inovadoras. O evento
é gratuito e contará com palestras, apresentação de cases, debates sobre tendências, estandes
de soluções, vitrines inspiracionais, fórum de direções criativas e exposições. Tudo voltado para
o mercado de moda, confecção e varejo.
Com forte atuação no setor têxtil, a Epson desenvolve tecnologias de impressão digital, que
geram economia de energia e água, pois possibilitam imprimir pequenos lotes, evitando o
desperdício de matéria prima e reduzindo os impactos ambientais. Entre os equipamentos que
estarão expostos estão a SureColor F2100, projetada para impressão direta em tecidos de
algodão, e as impressoras sublimáticas F6370, de 44”, e a F9370, de 64” e com duas cabeças de
impressão - que imprime em até 108m²/h.
“A impressão digital traz três benefícios que indústria precisa: Economia, qualidade e agilidade.
Essa tecnologia rompeu as barreiras tecnológicas do setor, pois é capaz de reproduzir imagem
nos tecidos com alta definição, permitindo que designers e estilistas explorem ainda mais a sua
criatividade”, comenta Fábio Tolosa, gerente de produtos da Epson.
Além da demonstração dos equipamentos, a Epson contará com a participação do seu gerente
sênior de Produtos e Marketing para a América Latina, Gerardo Gordon, que dará uma palestra
na plenária sobre Inovação em Estamparia no dia 5/11 às 14h.
Felipe Sanchez, CEO da Global Química & Moda, participa do painel Perspectivas para o Varejo
de Moda, mediado por Luiz Antonio Secco (Azov), Fabio Fadel (Pernambucanas), Fernanda Feijó
(Renner), Andréa Sanches (Marisa) e Marcella Kanner (Riachuelo). O painel ocorre no dia 6/11
às 9h30, na plenária.

Serviço
Focus Fashion Summit 2019
Data: 5 e 6 de Novembro de 2019
Horário: Das 9h30 às 19h
Local: Pavilhão da Bienal
Endereço: Parque Ibirapuera – Portão 03 - Av. Pedro Álvares Cabral S/N - São Paulo
Programação e Inscrições: summit.focustextil.com.br
Entrada gratuira.

Sobre a Epson
A Epson é uma líder global de tecnologia dedicada a tornar-se indispensável para a sociedade
ao conectar pessoas, coisas e informações com suas tecnologias originais, eficientes, compactas
e de precisão. A empresa está focada em impulsionar inovações e exceder as expectativas dos
clientes em jato de tinta, comunicações visuais, wearables e robótica. A Epson orgulha-se de
suas contribuições para a realização de uma sociedade sustentável e seus esforços contínuos
para cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Liderado pela Seiko Epson Corporation e sediado no Japão, o Grupo Epson gera em todo o
mundo vendas anuais de mais de US$ 10 bilhões.
Para mais informações sobre a Epson, visite: epson.com.br. Você também pode se conectar
com a Epson do Brasil no Facebook (facebook.com/EpsonDoBrasil), Twitter
(twitter.com/EpsonDoBrasil), YouTube (youtube.com/EpsonDoBrasil), e Instagram
(instagram.com/EpsonDoBrasil).
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