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FuturePrint é a feira para
os mercados de serigrafia,
sign e têxtil.
Conectar tecnologias, negócios e pessoas.
Essa é a proposta de valor da FuturePrint, a mais
completa feira para geração e transformação de
negócios, estímulo ao conhecimento empresarial
e profissional e apoio a evolução de mercados de
serigrafia, sign e têxtil.
Com grande volume e diversificação de marcas e
produtos, sua 29a edição atraiu mais de 40.000
visitantes qualificados em busca de novidades e
tendências e proporcionou mais de 100 horas de
conteúdo gratuito.
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NÚMEROS 2019

+40.000
profissionais
qualificados

30.000
M
de exposição
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+650
marcas
expositoras

+70
palestrantes
renomados
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PÚBLICO
QUEM VISITA

QUEM EXPÕE

Fabricantes e distribuidores de equipamentos e produtos para:
• Acabamentos e acessórios

• Impressão digital

• Agências de publicidade

• Birôs de impressão / gráficas • Indústria da moda

• Brindes e materiais promocionais • Impressão digital têxtil

• Confecções

• Comunicação visual e sinalização • Serigrafia

• Designers gráficos

• Corte e gravação

• Sinalização digital

• Designers de interiores

• Softwares

• Empresas de comunicação

• Sublimação

visual / cenografia

• Embalagens e rótulos
• Impressão 3D

• Estamparias

• Empresas de materiais
promocionais e brindes
• Serígrafos
• Signmakers
• Revendedores / distribuidores
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PERFIL DO VISITANTE
Visitantes por localização

8% SUL

83%

SUDESTE

PRESENÇA
NACIONAL

2%

CENTRO
OESTE

5 estados com maior
presença na feira:

5%

NORDESTE

2% NORTE
* Por região

MG

70,60% SP
SP

2,06% SC
5,70% RJ
5,70% MG

RJ

PR
SC

3,80% PR
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PAÍSES PRESENTES:
A FEIRA RECEBEU VISITANTES DE TODOS OS ESTADOS DO BRASIL E MAIS DE 15 PAISES:

ALEMANHA

ARGENTINA

BOLÍVIA

CHILE

CHINA

COLÔMBIA

CORÉIA DO SUL

EMIRADOS
ÁRABES UNIDOS

ESPANHA

ESTADOS
UNIDOS

ITÁLIA

MÉXICO

PARAGUAI

PERU

TAIWAN

URUGUAI
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PERFIL DO VISITANTE
Ramo de atividade

ÁREA DE ATUAÇÃO DOS VISITANTES
Impressão digital
Comunicação visual

35%
29%

Impressão digital - têxtil

20%

Serigrafia

6%

Revenda/ Distribuição
Agências de
publicidade

5%

ESTÃO ENVOLVIDOS
NA DECISÃO
DE COMPRA

4%

Outros
Impressão offset

92%

1%
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PERFIL DO VISITANTE
Interesse

O QUE OS VISITANTES PROCURAM NA FEIRA?
82%

Impressão digital
Comunicação visual

70%
53%

Sublimação
42%

Serigrafia

40%

Impressão digital têxtil
23%

Pré - impressão
Equipamentos sign

22%
20%

Brindes e materiais promocionais
16%

Embalagens e rótulos
Decoração de interiores

12%

Software

12%

Sinalização

11%
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PERFIL DO VISITANTE
EMPRESAS DE GRANDE RELEVÂNCIA NO MERCADO QUE MARCARAM PRESENÇA NA FUTUREPRINT 2019:

Alpargatas • Alphagraphics • AMC Textil (Colcci) • ARTFIX • Banestes (Banco do Estado Espirito Santo)
• Bosch • Bradesco • Buddmeyer • C&A • Camera Press • Canon • Casa da Moeda • Cásio Relógio • Cia Hering
• Copel (Companhia paranaense de energia) • Coteminas • Di Grecco Textil • EMS (ind. Famraceutica) • ETNA
• Fusão • Gol Linhas aéreas • Guararapes • Habib’s • Icone Sports • Neoband • Textil Vingi • Unicamp
• Universe • Utilpratik • Van Gogh • Vicunha • Vigor
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PORQUE VISITAR ?
“Sempre achei a melhor feira do segmento, este ano ela está bem maior, alguns estandes diferentes. Eu indico
que visitem a FuturePrint pois, vão ver muitas novidades, quem não conhece vai ficar maravilhado com as
opções de máquinas e suprimentos.”
- Emerson Nascimento – Sign Digital

“A feira veio ao encontro das nossas expectativas, porque vimos muitas opções para atender desde pequenas
produções até para ampliarmos a produção que temos hoje. Com tantos expositores, muito diversificados e
essa gama de produtos tão variada, conseguimos também pensar em novas ideias para aplicarmos.”
- Fabio Silva – Latitude Roupas Esportiva

“Participar de um evento como esse dá um up, pois entramos com uma visão e saímos renovados. Estou muito
empolgado com as inovações que conheci aqui e com a possibilidade de aplicar no meu negócio, com a certeza
de que o cliente vai gostar. Para a edição do ano que vem quero trazer meus amigos e parceiros do ramo para
conhecer essas novidades e levar para nossa região!”
- Bianor Teles – Iluarte Metal
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PORQUE EXPOR ?
“Percebemos uma feira com alta qualidade de visitantes, que chegaram ao estande sabendo o que queriam,
entendendo de processos, produtos, aplicações e, principalmente, sabendo que não necessariamente os produtos
mais baratos estão aqui, mas sim os mais importantes do mercado. Os melhores players e soluções estão aqui.”
Danilo Ribeiro – Gerente de Marketing e Produtos da Mimaki Brasil

“Os clientes já sabem que a feira ocorre em julho, por isso se programam para vir à São Paulo e conhecer as
novidades. É muito importante fazer parte desse evento, pois é aqui que o setor conhece as tendências e tem a
possibilidade de entender para onde o mercado está indo.”
Marcelo Souss – Diretor Alltak

“A FuturePrint é hoje a principal feira do mercado nacional e, por isso, cada vez mais temos a certeza que precisamos
estar aqui. Pela primeira vez na Epson, a empresa trouxe produtos que ainda não foram apresentados ao mundo, mas
que estão na FuturePrint, tamanha a importância da feira. Optamos por lançar o produto primeiramente no Brasil e
depois para o mundo.”
Fábio Tolosa – Especialista em Produtos da Epson.
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ATRAÇÕES EM 2019
Em 4 dias de conteúdo intenso, mais de 40.000 mil visitantes
tiveram a oportunidade de acompanhar as atrações promovidas
em paralelo à feira, que ofereceram uma programação de palestras,
debates e cursos práticos que contribuem para atualização
profissional dos participantes.
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ATRAÇÕES EM 2019
SERIGRAFIA

EM AÇÃO

A Serigrafia em Ação levou aos visitantes demonstrações
práticas do processo serigráfico, desde a preparação da arte final,
fotolito, revelação, gravação de matrizes e impressão de diversos
efeitos diferenciados em serigrafia têxtil e comunicação visual.
Entre o público participante da atração, estavam profissionais que
já atuam na área e que buscam atualização e conhecimento de
novas técnicas de aplicação a diversos nichos de mercado, além
das pessoas interessadas em ingressar no segmento.
Parceiros:
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ATRAÇÕES EM 2019
SUBLIMAÇÃO
EM AÇÃO

A Sublimação em Ação aconteceu pela 1a vez na
FuturePrint e apresentou palestras e workshops
sobre o mundo da sublimação, da moda aos
brindes personalizados, para o público que
pretende ou já está inserido no segmento.
Parceiros:
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ATRAÇÕES EM 2019

FÓRUM
FuturePrint

O Fórum FuturePrint é uma agenda de palestras gratuitas
especialmente desenvolvida para oferecer ao visitante o
conhecimento e a informação para fortalecer seus negócios na área
de impressão. Se reuniram neste espaço profissionais reconhecidos
em seus nichos de atuação que compartilharam suas experiências,
conhecimento de mercado e estratégias de sucesso.
Parceiros:
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ATRAÇÕES EM 2019

é um espaço interativo e destinado a todos aqueles que desejam aprender
mais como funciona o processo da confecção de produtos têxteis que utilizam
a impressão digital, através de um tour guiado os visitantes tiveram acesso a
conhecimento e ferramentas utilizadas nas diferentes tecnologias de impressão
digital têxtil disponíveis e suas respectivas aplicações.
Em paralelo ao Circuito aconteceu o Fórum Future Têxtil, um ciclo de palestras
100% gratuitas que abordou quatro importantes macro temas: Design de
Estampas voltado para a Produção, Tendências e Tecnologias para a Indústria
Têxtil, Estamparia Digital e Diversificação de Negócios no têxtil.
Parceiros:
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ATRAÇÕES EM 2019

DECOR
PRINT

O Decor Print demonstrou as infinitas possibilidades
que a impressão digital e seus substratos oferecem
para a decoração de interiores.
Este ano apresentamos um boulevar, com três
fachadas comerciais, ultilizando diversos materiais
e técnicas de impressão.
Parceiros:
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ATRAÇÕES EM 2019
FÓRUM

ACRÍLICO

O Fórum Acrílico apresentou conteúdos
relacionados diretamente ao setor
de comunicação visual em acrílico e seus
avanços tecnológicos.
Parceiro:
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ATRAÇÕES EM 2019

O SENAI-SP ofereceu um tour virtual pela
sua planta piloto de confecção totalmente
automatizada, que contemplou os conceitos
da Indústria 4.0.
Parceiros:
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ATRAÇÕES EM 2019
SALA DE

CRÉDITO

SEBRAE
MÓVEL

A Sala de Crédito foi coordenada pela FIESP, SINDIGRAF e ABIGRAF, que
juntos convidaram os visitantes a se relacionarem com os bancos, cooperativas,
fintechs e agentes de desenvolvimento em um único espaço, para que
as empresas pudessem construir a melhor estratégia de financiamento.
Juntamente com o SEBRAE, essas entidades organizaram o Ciclo de Palestras
Temáticas, que apresentou assuntos importantes, como gestão, marketing,
recursos humanos, finanças, vendas, impressão, inovação e Indústria 4.0.
Já o Sebrae Móvel atendeu diariamente interessados na realização de um
diagnóstico empresarial gratuito, com plano de ação para melhoria de negócios.
Parceiros:
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CARAVANAS
A FuturePrint recebeu
grupos de caravanas de
diversas regiões: Franca,
Sacramento, Uberlândia,
Londrina, Lages, Porto
Alegre, entre outras.
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PROMOÇÃO DO EVENTO

Retargeting e Mídia
Programática

Parceria com
importantes entidades e
mídias do setor

40.235 seguidores

+23.000 seguidores

Mensagens no WhatsApp
para visitantes prospects

134 inserções em rádios
de SP e Campinas

Banner online em
diversos sites

+ de 32 anúncios em
revistas do setor

App FuturePrint 2019
1418 downloads
disponível em Androide e IOS

Influencers digitais

+ de 20 mil SMS enviados
aos pré-credenciados

E-mail marketing

Assessoria de Imprensa
92 jornalistas presentes
425 matérias publicadas
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MÍDIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
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ENTIDADES APOIADORAS
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SITE E REDES SOCIAIS
Fique por dentro de tudo que acontece na
nossa comunidade FuturePrint, seja pelo site
ou nas redes sociais durante todo o ano.
Números de seguidores nas redes sociais:
Visitantes Únicos:
Page Views:

64.595

138.755*

713.126*

*período de julho/2018 a julho/2019
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A feira também está presente durante os 365 dias do
ano através do nosso Canal Digital FuturePrint.
Você pode acessar conteúdos exclusivos com foco
nos setores de serigrafia, sign e têxtil, além de ficar por
dentro das tendências e novas tecnologias.
+ de 62.300 usuários ultilizam do Canal Digital
FuturePrint com o total de 107.407 visualizações
de páginas no período de 29/07/18 a 14/07/19.
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PESQUISA COM VISITANTE
QUAIS OS MOTIVOS PARA PARTICIPAR DA FUTUREPRINT 2019?

79%

do público visitou a feira para obter
novas tecnologias e produtos

79%

afirmaram que a FuturePrint
é o melhor evento do setor

85%

DOS VISITANTES
PRETENDEM
RETORNAR EM 2020
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FuturePrint é

A FEIRA PARA OS MERCADOS DE
SERIGRAFIA, SIGN E TÊXTIL

NOS VEMOS EM

2021!

CONTATO COMERCIAL
E-mail: comercial.futureprint@informa.com
Telefone: +55 (11) 3598 7806
Cel/WhatsApp: +55 (11) 98918 2593

/FeiraFuturePrint

www.feirafutureprint.com.br

