
                                                                                                                   
 
 

 
DECOR EXPRESS 

 
PROJETO MOSTRA AS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA DECORAÇÃO 

 
A Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, maior e mais completa feira de tecnologias e soluções 
de impressão para os mercados de comunicação visual, que será realizada entre os dias 
12 e 15 de julho, no Expo Center Norte (SP), apresenta o DECOR EXPRESS, projeto 
inovador que destaca as infinitas possibilidades que a comunicação visual oferece para a 
decoração e design de interiores.  
 
Idealizado pela Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, o projeto será executado com a curadoria 
da designer de interiores Bianka Mugnatto e patrocínio das empresas Antalis e 
Imprimax. O projeto apresentará nos ambientes decorados as alternativas para a 
customização que tem se tornado um grande recurso para inovar e personalizar os 
espaços, com agilidade e grandes efeitos. 
 
“O uso de tecnologias e produtos da comunicação visual na decoração é algo que o setor já 
discute, mas que ainda está em processo de consolidação no mercado e na mentalidade 
dos profissionais de interiores (arquitetos, designers ou instaladores). Este projeto é 
importante para mostrar as possibilidades de personalização e reforçar a qualidade dos 
materiais utilizados e desta maneira, conscientizar o mercado a buscar melhores 
alternativas”, comenta a diretora da feira Liliane Bortoluci.  
 
A decoração residencial e a corporativa fazem parte de um crescente movimento de 
personalização, e a evolução dos meios digitais e da impressão em tecidos - direta ou por 
sublimação - aceleram esse processo e permitem que qualquer imagem se transforme em 
um elemento de decoração. “As possibilidades são inúmeras e dentre tantas, saliento a 
agilidade em aplicar as soluções e transformar rapidamente os espaços, sem obras. Além 
de permitir que o profissional trabalhe o contexto do espaço empregando signos, imagens 
e referências que darão personalidade ao ambiente”, explica a designer, Bianka Mugnatto. 
 
“O profissional de design de interiores encontra na comunicação visual um grande 
recurso para atender seus clientes de modo rápido e com uma relação custo x benefício 
muito interessante.  Permite, na maior parte das vezes, que seja efetuada com o morador 
em casa, evitando que haja despesas adicionais comuns quando há obra civil. Sendo 
assim, a vantagem deste sistema é a capacidade de renovar sem grandes transtornos, 
permite acompanhar a evolução da moda, dos novos hábitos, ou curtir um novo 
momento”, enfatiza Mugnatto. 
 
A Imprimax tem uma linha voltada para decoração, a Décormax, e durante a Decor 
Express estará mostrando toda a versatilidade do vinil autoadesivo. “Além do diferencial 
da variedade de texturas e efeitos, o material é antimofo, antibactéria, antiumidade, não 
propaga fogo, não rasga com facilidade e pode ser limpo. Tudo isso agregado à 
personalização de acordo com o gosto de cada cliente”.  
 
 



                                                                                                                   
 
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, maior organizador de eventos, 
conferências e treinamentos do mundo. Faça já o seu credenciamento no site: 
www.serigrafiasign.com.br  
 
Sobre a Informa Exhibitions 

A Informa Exhibitions é uma unidade negócios do Grupo Informa, maior organizador de 
eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto e papéis negociados 
na bolsa de Londres. O grupo possui 100 escritórios espalhados por 40 países, 
empregando cerca de 9000 funcionários em todo o mundo. Nos últimos quatro anos, a 
Informa Exhibitions investiu cerca de R$ 400 milhões no Brasil em aquisições de eventos, 
marcas e títulos no segmento de exposições e feiras de negócios. Com escritórios em São 
Paulo (sede) e Curitiba e cerca de 230 profissionais, a empresa possui em seu portfólio 
eventos como Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, FutureCom, 
ABF Franchising Expo, SerigrafiaSign, Feimec, ExpoMafe, Plástico Brasil, High Design, 
entre outros, perfazendo um total de 23 feiras setoriais. 
http://www.informaexhibitions.com.br/ 

 

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 
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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