Epson é uma das empresas que apoiam o projeto “Serigrafia
em Ação” durante a Serigrafia Sign Future Têxtil
A experiência, realizada pela organização da feira, será um tour onde os
visitantes poderão conhecer os processos de serigrafia para o mercado têxtil
São Paulo, 17 de julho de 2018 – Na Serigrafia, Sign e Future Têxtil, evento
que reúne três importantes feiras que expõe principais produtos e novidades
para os segmentos de indústria têxtil e comunicação visual, a Epson vai além da
exibição de seus produtos.
Paralelamente aos estandes das empresas participantes, será realizado o
projeto “Serigrafia em Ação”. Trata-se se um tour realizado pela organização da
feira, que conta com a parceria de diversas empresas e do especialista do ramo
de

serigrafia,

Moacir

Ferreira.

Os

visitantes

serão

conduzidos

para

apresentações de processos serigráficos, desde a preparação da arte final,
fotolito, revelação, gravação de matrizes, até a impressão.
A Epson é uma das empresas que apoiam o Serigrafia em Ação e, em parceria
com a Global Química e Moda, vai disponibilizar os modelos SureColor F6200 e
o lançamento SureColor F2100 para a demonstração dos processos de
impressão. “Além da exposição dos nossos produtos no estande, também é
muito importante para a Epson estar presente neste projeto, pois reforça nossa
expertise em soluções para o mercado têxtil”, explica Evelin Wanke, gerente de
Vendas da Epson Brasil.
O Serigrafia em Ação acontece de quarta a sexta, das 14h às 18h30, sábado até
às 17h. Confira o tema de cada tour que será realizado com o especialista Moacir
Ferreira:
14h- moda esportiva/ fitness (processo de impressão sublimática à base de água
e transfer)
15h30 – moda casual (impressão plastisol à base de água com efeito)
17h- Impressão em brindes promocionais (impressão UV com tinta solvente e
sublimação pequenos formatos)
18h30 – Moda geek ou rock (impressão DTG e plastisol com foil e corrosão)

Serviço
Serigrafia Sign Future Têxil
Data: 25 a 28 de julho de 2018
Hora: quarta a sábado das 13h às 20h; Sábado das 10h às 17h.
Local: Expo Center Norte
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
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