Epson destaca tendências de sublimação e estamparia digital na Agreste Tex
Líder em imagem, a empresa exibirá os produtos das linhas F e S no evento que ocorre no
Polo Comercial de Caruaru (PE), entre os dias 19 e 22 de março
Dono de um dos principais polos da indústria têxtil brasileira, Pernambuco será palco da
quarta edição da Agreste Tex, feira que ocorre entre os dias 19 e 22 de março, no Polo
Comercial de Caruaru, e tem como foco principal destacar as principais máquinas, insumos
e serviços especializados deste setor. A Epson, líder em imagem, levará ao evento seu
portfólio de produtos das linhas F e S, com equipamentos voltados aos mercados de
sublimação e estamparia digital.
“Pernambuco é uma região estratégica para a Epson no Brasil, principalmente em cidades
como Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Acreditamos que, com nossa
tecnologia, podemos contribuir para que haja um desenvolvimento ainda maior nestes
locais. Queremos mostrar que, na era digital, a personalização pode ser um grande trunfo
para o setor”, afirmou Evelin Wanke, gerente de negócios da Epson.
Entre os produtos apresentados na Agreste Tex estão a SureColor F6200 e SureColor
F2100, impressoras ideais para estamparia e que desvinculam o custo por item do volume
produzido, possibilitando, assim, a criação de peças únicas a um preço acessível. Ambas
têm tecnologia de cabeças de impressão PrecisionCore, com tintas de qualidade superior,
imagem e cores consistentes e alta resolução.
“A impressão sublimática já é uma realidade no mercado têxtil e deve ganhar ainda mais
destaque nos próximos anos, pois proporciona um fator fundamental para a indústria:
otimização de custos. A impressão digital, por sua vez, também tem sido bem vista pelo
mercado, permitindo a combinação com acessórios como bordados, rendas, pedras e
brilhos. Fizemos ações de personalização com marcas como Calvin Klein, Hering e Malwee,
e queremos mostrar ao polo têxtil de Pernambuco todas as possibilidades proporcionadas
por estas tecnologias”, encerrou Evelin Wanke.
Ao todo, aproximadamente 200 marcas serão representadas na Agreste Tex, expondo os
últimos lançamentos em máquinas, equipamentos, denim, malha, tecidos e aviamentos.
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 por injeção de
tinta, comunicações visuais, dispositivos móveis e robótica.
Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson emprega mais
de 81 mil pessoas em 85 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: https://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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