Com 4 pré-lançamentos, Epson exibe soluções para diferentes segmentos na FuturePrint
Empresa apresentará 17 produtos para áreas têxtil, comunicação visual, engenharia/arquitetura,
fotografia/prova de cor e rótulos e etiquetas durante evento que ocorre em São Paulo (SP)
Líder mundial em impressão, projeção e imagem digital, a Epson tem investido em soluções para
diferentes setores do mercado. E, entre os dias 10 e 13 de julho, a empresa exibirá seu amplo portfólio
de produtos na feira FuturePrint, evento que ocorre no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), e tem
como foco destacar as principais tecnologias de impressão para os segmentos de serigrafia, sign
(sinalização) e têxtil.
“O Brasil é um país fundamental para nossa estratégia de negócios e, cada vez mais, temos
concentrado nossos esforços em desenvolver produtos que auxiliem na transformação de diferentes
mercados. Acreditamos que a FuturePrint seja palco ideal para destacarmos como os equipamentos
que criamos são capazes de ajudar na otimização da operação das empresas por meio de três fatores:
qualidade, velocidade e economia”, afirmou Evelin Wanke, gerente de negócios da Epson.
Durante os quatro dias de evento, a Epson exibirá produtos focados em cinco áreas: têxtil,
comunicação visual, fotografia/prova de cor, engenharia/arquitetura/cartaz e rótulos/etiquetas. Ao
todo, serão 17 equipamentos expostos, com destaque para soluções recém-chegadas ao mercado,
como as impressoras SureColor T3170 e SureColor T5470 (engenharia/arquitetura). Voltados para
impressão de arquivos CAD (desenho assistido por computador), mapas e cartazes de promoção e
precificação, os novos produtos têm como trunfo a conectividade wireless, podendo imprimir por
meio de tablets e smartphones, a velocidade de impressão e a segurança.
“A principal novidade para o segmento têxtil será o pré-lançamento da SureColor F570, a primeira
impressora Epson sublimática com tanque de tinta. Com suporte para rolo e folhas soltas até tamanho
A1, tinta sublimática original Epson e baixo custo, é a impressora ideal para pequenas empresas e
novos empreendedores na produção de brindes. Outros pré-lançamentos apresentados são a
SureColor F6370, para impressão sublimática até 1,1m de largura, e duas impressoras solvente
voltadas para comunicação visual, os modelos SureColor S60600L e SureColor S80600L.” encerrou
Evelin Wanke.
A FuturePrint surge como uma evolução da Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, feira criada em 1990 com
foco em máquinas e produtos para serigrafia. Agora, o foco passa a ser em pessoas, inovações, entrega
de valor, diálogo com novas ideias e gerações, relações comerciais estratégicas e atuação ativa do
desenvolvimento dos mercados.
Serviço
Feira FuturePrint
Dias e Horários: 10 a 12 de Julho das 13h às 20h; 13 de Julho das 10h às 17h.
Local: Expo Center Norte – São Paulo, SP
Credenciamento: https://www.feirafutureprint.com.br/

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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