
 
 

SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL INICIA SUA DIVULGAÇÃO 2018 EM 

TRADICIONAIS EVENTOS DO SETOR GRÁFICO E TÊXTIL 

Ações reforçam a posição da feira como o evento mais abrangente do segmento  

 

O último trimestre de 2017 marca o início das ações de divulgação da próxima edição da Serigrafia 

SIGN FutureTEXTIL, que participa ativamente dos principais eventos da indústria gráfica e têxtil, com 

novidades e atualizações sobre estes mercados. 

 

A feira esteve presente na 33ª edição da IAF World Fashion Convention, realizada no Brasil pela 

primeira vez, entre os dias 16 e 18 de outubro, no Rio de Janeiro (RJ). O evento reuniu representantes 

das principais empresas do setor têxtil, confecção e varejo das diversas entidades representativas, 

além de autoridades, academias, estudantes, pesquisadores de toda a parte do mundo. O evento 

reforça a parceria da feira com a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), uma 

das mais importantes entidades de classe do Brasil. 

 

Na mesma semana, a feira esteve presente e apoiando o 3º Print Summit em São Paulo, que 

aconteceu no dia 19 de outubro e reuniu mais de 350 participantes entre agências de publicidade, 

clientes e veículos de mídia para disseminar informações, tendências e casos de sucesso. O evento, 

foi realizado pela PROPMARK e idealizado pelo Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São 

Paulo (SINDIGRAF-SP) e Associação Brasileira de Empresas com Rotativa OffSet (ABRO), foi concebido 

para as áreas de criação, mídia, produção gráfica de agências de publicidade e profissionais de 

marketing.   

 

Para fechar o mês, o dia 21 foi palco do III Seminário Sul Brasileiro da Indústria Gráfica, em 

Curitiba/PR. Realizado Pelo Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná (SIGEP) e pela 

Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), o encontro aconteceu com um dia inteiro de 

debates para discutir, fortalecer e direcionar o mercado gráfico sul brasileiro.  

 

O segundo semestre de 2017 ainda foi marcado pela presença da equipe da Serigrafia SIGN 

FutureTEXTIL em eventos internacionais como a Expo Sign na Argentina em setembro, SGIA Expo nos 

Estados Unidos em outubro e a KOSIGN que acontece esse mês de novembro na Coreia do Sul. 

 

A Serigrafia SIGN FutureTEXTIL participa ainda do 27º Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica, o 

Fernando Pini, considerada a maior festa da indústria gráfica em todo o mundo, que será realizada 

no dia 28 de novembro, em São Paulo.  

 

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 28 anos de tradição, a feira é organizada pela Informa 

Exhibitions, maior organizador de eventos, conferências e treinamentos do mundo.  

 

Sobre a Informa Exhibitions 

 

A Informa Exhibitions acredita que eventos são plataformas de conhecimento e de relacionamento, 

que auxiliam a impulsionar a economia brasileira. A empresa é filial do Informa Group, maior 

organizador de eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto e papéis 

negociados na bolsa de Londres. Dentre os eventos realizados pela Informa Exhibitions no Brasil 

estão: Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, Futurecom, ABF Franchising Expo 

e Feimec, num total de 20 feiras setoriais. A Informa Exhibitions possui escritórios em São Paulo 

(sede) e Curitiba, com cerca de 200 profissionais.  Nos últimos quatro anos, a empresa investiu cerca 

de R$ 400 milhões no Brasil em aquisições de eventos e marcas, o que levou a decisão estratégica de 

alterar o nome da empresa no Brasil de BTS Informa para Informa Exhibitions.  

 

Para mais informações, acesse: www.informaexhibitions.com.br  

 

http://www.informaexhibitions.com.br/

