
 
 
 

 
 

PERCEPÇÃO INTERNACIONAL MOSTRA QUE A SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL É O 
PONTO DE ENCONTRO DO SEGMENTO NO BRASIL 

 
Equipe comercial da feira participou da ISA SIGN EXPO 2017 onde se reuniu com mais 

de 150 marcas  

 
A equipe comercial da Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, feira de tecnologias e soluções para 
os mercados de impressão e comunicação visual, a ser realizada entre os dias 12 e 15 de 
julho, no Expo Center Norte em São Paulo, participou da ISA SIGN EXPO, evento com 
quase 70 anos, que reúne expositores de mais de 100 países em Las Vegas, nos Estados 
Unidos, onde são lançadas as tendências e novidades do setor. 
 
De acordo com a diretora do evento, Liliane Bortoluci, a presença da equipe na ISA SIGN 
EXPO comprovou que a visão internacional é a de que no Brasil, o evento que representa 
este mercado é a Serigrafia SIGN FutureTEXTIL. “Nossa equipe esteve em contato direto 
com cerca de 180 expositores durante a feira e ficou evidente que expositores e 
visitantes consideram a Serigrafia SIGN FutureTEXTIL o principal ponto de encontro do 
mercado”, afirma.  
 
Para o Executivo de Vendas Internacionais da Informa Exhibitions, Manuel Niggli, o 
mercado internacional também já está mais otimista com o Brasil. “Foi de extrema 
importância a nossa participação na ISA SIGN EXPO, pois além de estarmos próximos aos 
nossos expositores já confirmados, tivemos a oportunidade de nos aproximar de novos 
players que mostraram grande interesse no Brasil. Estamos otimistas na recuperação da 
economia e o resultado comercial da Serigrafia SIGN FutureTEXTIL mostra sinais claros 
de que a confiança do mercado está voltando. Já temos 90% da planta vendida e várias 
solicitações de participação estão sendo feitas”, conclui.  
 
Para saber mais sobre a ISA SIGN EXPO acesse http://signexpo.org/. 
 
A Serigrafia SIGN FutureTEXTIL oferece soluções integradas para os segmentos de 
comunicação visual e impressão digital e é considerada o principal canal de realização 
de negócios, visibilidade e networking dos expositores e visitantes. Com 27 anos de 
tradição, a feira é organizada pela Informa Exhibitions, filial do Informa Group, maior 
organizador de eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto e 
papéis negociados na bolsa de Londres. 
 
SERVIÇO 
Serigrafia SIGN FutureTEXTIL 2017 
Site da feira: www.serigrafiasign.com.br 
Data: de 12 a 15 de julho de 2017 
Horário: De 12 a 14 - Das 13h às 20h / Dia 15 – Das 10h às 17h 

http://signexpo.org/
http://www.serigrafiasign.com.br/


Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP 
Contato: serigrafia@informa.com 
 
Informações para a imprensa 
Attuale Comunicação – (11) 4022-6824 
Mariele Previdi – mariele@attualecomunicacao.com.br 
Juliana Bonassa – juliana@attualecomunicacao.com.br 
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