Epson leva soluções para rótulos e etiquetas para feira para o setor couro-calçadista
Fimec será realizada entre os dias 26 e 28 de fevereiro, na Fenac, em Novo Hamburgo
(RS), e contará com empresas de diferentes segmentos
Realizada pela primeira vez em 1974, a Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos
Químicos, Componentes, Equipamentos e Máquinas para Calçados e Curtumes) se
consolidou como uma das mais tradicionais feiras do setor couro-calçadista do Brasil. Neste
ano, em sua 43ª edição, o evento ocorre entre os dias 26 e 28 de fevereiro, na Fenac, em
Novo Hamburgo (RS), e contará com importantes nomes do segmento. E a Epson, líder em
imagem, é presença confirmada, levando soluções inovadoras para rótulos e etiquetas
focadas nesta indústria.
“A troca do método analógico pelo digital é um ponto fundamental do mercado na atualidade,
pois a dinâmica do comércio mudou, havendo maior velocidade em alterações e produção de
novos itens. Com a impressão digital, é possível produzir baixas tiragens, maior segmentação
de produtos, customização massiva, criação de edições limitadas, otimização de custos,
redução de estoques e personalização”, afirmou Evelin Wanke, gerente de negócios da
Epson.
No evento em território gaúcho, a Epson demonstrará a impressora ColorWorks C7500G,
em parceria com a Vinilsul e Automatech, e participará da Fábrica Conceito, um ambiente
real da indústria calçadista, que tem como objetivo apresentar as tecnologias disponíveis e
a integração entre elas no conceito da indústria 4.0.
A Fábrica Conceito retratará um ambiente industrial real, onde o equipamento C7500G
entra no final da linha de produção calçadista, para a identificação das caixas com a
impressão de etiquetas que trazem a imagem do calçado em alta resolução e código de
barras. “Também haverá um modelo trabalhando na aplicação de RFID que irá compor todo
este conceito”, explica Evelin Wanke.
Desenvolvida para imprimir rótulos e embalagens em pequenos formatos, a C7500G conta
com PrecisionCore, a tecnologia da cabeça de impressão mais avançada da empresa. “A
ColorWorks C7500G proporciona três fatores fundamentais: confiabilidade, qualidade e
versatilidade de tipos de materiais para impressão, como filmes, papéis não revestidos,
papéis gloss e semi-gloss”, completou Evelin Wanke.
Também estará exposta a Epson SureColor S40600, impressora digital de grandes formatos
com tinta base solvente, demonstrando soluções de impressão em materiais PVC utilizados
pelo setor calçadista na produção de calçados com estampas. O processo traz inúmeras
possibilidades de personalização e dá aos usuários flexibilidade para produção de mock-up
e prova de cores de novas coleções.
Além da Epson, a Fimec reunirá toda a operação do setor coureiro-calçadista, da produção à
logística: couros e peles, produtos químicos, componentes, máquinas, tecnologia e inovação.
Em 2018, cerca de 700 marcas apresentaram seus produtos e serviços através de mais de
500 expositores.
Serviço:

FIMEC - 43ª Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes,
Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes
Datas: 26 a 28 de fevereiro
Horário: das 13h às 20h
Local: Fenac - Av. Nações Unidas, 3825 - Bairro Ideal - Novo Hamburgo/RS
Endereço do Estande: Espaço 6026 | Corredor M | Pavilhão 6
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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