
 

 

SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL FOCA EM ATRAÇÕES PRÁTICAS PARA O 

MERCADO TÊXTIL 

A próxima edição será de 25 a 28 de julho de 2018 e já está 85% vendida 

A 28ª edição da Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, maior e mais completa feira de tecnologias e soluções 

para os mercados de impressão e comunicação visual, acontece no Expo Center Norte, de 25 a 28 de 

julho de 2018. A feira que se firma como a mais completa da América Latina para o setor foca suas 

ações também no segmento têxtil. 

“A impressão digital têxtil, sublimática ou direta, e a própria serigrafia são técnicas de impressão que 

estão sendo muito procuradas no mercado atualmente. Sendo assim, muitas das atrações que 

formatamos para o evento em 2018 vão tratar destas técnicas e apresentar diferentes aplicações e 

possibilidades de mercado para os visitantes”, comenta Liliane Bortoluci, diretora da feira. 

Em 2017, passaram pelos quatro dias de evento 36 mil visitantes, que conferiram atrações como a 

Serigrafia em Ação, uma oficina criativa com demonstrações práticas de todo processo serigráfico: 

preparação da arte final, fotolito, revelação e gravação de matrizes com efeitos diferenciados; o 

DecorExpress, projeto inovador que evidencia as muitas possibilidades que a comunicação visual 

oferece para a decoração; a Arena do Conhecimento by SID, com a apresentação de novos produtos, 

ferramentas, dicas e técnicas de aplicação em Envelopamento, Troca de Cor, Comunicação Visual e 

Proteção de Pintura automotiva. O conteúdo técnico do evento foi compartilhado no Fórum 

Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, com palestrantes conceituados, temas inovadores e cases de sucesso, 

além da Arena Técnica, com palestras sobre novas tecnologias, lançamentos e soluções oferecidas 

pelos expositores aos profissionais. 

Um dos grandes destaques de 2017, que será ampliado para 2018, foi o Circuito de Impressão Digital 

Têxtil. O projeto teve seis estações que mostraram todo o fluxograma de pesquisa, desenvolvimento 

e produção de uma estamparia digital têxtil aplicada em moda e/ou decoração.  

Segundo a diretora da feira, Liliane Bortoluci, o circuito foi pensado para ser o ponto de convergência 

de informações tecnológicas de impressão digital do mercado têxtil. “Um evento referencial de 

aprendizado tecnológico, aquisição de informações de alto valor técnico e de atualização do mercado 

de estamparia digital têxtil. Além de um canal de conexão de ciência, para o networking profissional 

e de visibilidade dos expositores e seus produtos”, explica. 

A feira que atende ao mercado impressão e comunicação visual traz tecnologias e soluções em 

Serigrafia, Sublimação, Impressão em grandes formatos, Impressão digital têxtil (estamparia), 

Materiais promocionais, Sinalização, Sinalização Digital, Softwares para os segmentos de impressão 

e gestão empresarial, espera reunir mais de 36 mil visitantes qualificados e com intenção de compra 

e volume de negócios. 

Sobre a Informa Exhibitions  



 
A Informa Exhibitions é uma unidade negócios do Grupo Informa, um dos maiores organizadores 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 9 mil 

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 200 profissionais, a empresa possui 

em seu portfólio eventos como Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, Futurecom, 

ABF Franchising Expo, Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, Feimec, Expomafe, Plástico Brasil, High Design - 

Home & Office Expo, entre outros, perfazendo um total de 22 eventos setoriais.   

  

Mais informações: www.informaexhibitions.com.br   

 

SERVIÇO 

Serigrafia SIGN FutureTEXTIL  

Data: de 25 a 28 de julho de 2018 

Horário: Quarta a sexta-feira - das 13h às 20h / Sábado – das 10h às 17h 

Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP 

Contato: serigrafia@informa.com  

www.serigrafiasign.com.br   
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