ELLUS se une à tecnologia da Epson em ação com estampas exclusivas
São Paulo, 04 de abril de 2018 – A ELLUS, grife reconhecida pelo seu DNA jovem e
contemporâneo, se uniu à multinacional japonesa Epson que oferece, entre diversas de suas
soluções tecnológicas, a expertise em impressão têxtil, para estampar camisetas exclusivas. A
ação acontece na convenção para franqueados e multimarcas de todo o Brasil, entre os dias 03
e 06 de abril, na fábrica da Inbrands, em São Paulo.
As camisetas serão impressas diretamente pelo modelo Epson SureColor F2000, para os mais
de 180 convidados.
Para celebrar essa ação, na sexta-feria (06), acontecerá um pocket show do Felipe Pezzoni,
cantor da Banda Eva, e também contará com a presença das influencers Lalá Noleto e Carolina
Jannini.
Sobre a Epson
A Epson do Brasil é subsidiária do grupo japonês Seiko-Epson Corporation, líder mundial em produtos
de imagem e alta precisão. O grupo possui mais de 75 mil colaboradores em 97 empresas localizadas
em todo o mundo. Por conta de suas tecnologias proprietárias, mundialmente, está entre as 10
companhias que mais registram patentes.

No Brasil, a Epson iniciou suas operações em 1982, em 1997 inaugurou sua fábrica em Barueri (Grande
São Paulo), ocupando uma área de 19 mil m², certificada internacionalmente pela ISO 14001 e em 2014
ampliou a produção de produtos no Brasil, instalando uma fábrica no Polo Industrial de Manaus.

Pioneira no desenvolvimento de impressoras tanque de tinta comercializadas sob a marca EcoTank; a
subsidiária brasileira tem como estratégia fortalecer também sua atuação no mercado B2B, por meio de
seus

produtos

profissionais,

entre

eles,

vídeo

projetores,

impressoras

de

grande

formato,

scanners, rotuladoras, mini impressoras para automação comercial e robôs para automação industrial,
além de projetos especiais para aeroportos e área têxtil.

Mais informações: www.epson.com.br
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