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o evento
Grande volume de negócios gerados, diversas atrações e lançamento da nova marca
A 28ª edição da Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, realizada de 25 a 28 de julho, no Expo
Center Norte, em São Paulo (SP), se consolidou ainda mais uma vez como o maior e mais
completo evento de tecnologias de impressão para os mercados de comunicação visual,
serigrafia e têxtil, além de apresentar conteúdo técnico qualificado para os segmentos.
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MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS
PRODUTOS
ACESSÓRIOS
SUBSTRATOS
CONSUMÍVEIS / INSUMOS
MATÉRIAS-PRIMAS
FABRICANTES
DISTRIBUIDORES
SOFTWARES

PARA:

O QUE VOCÊ
ENCONTRA NA FEIRA:
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ACABAMENTO
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS
COMUNICAÇÃO VISUAL
DECORAÇÃO DE INTERIORES
EMBALAGENS E RÓTULOS
IMPRESSÃO DIGITAL
IMPRESSÃO DIGITAL EM GRANDES FORMATOS
IMPRESSÃO DIGITAL TÊXTIL
IMPRESSÃO 3D
PRÉ-IMPRESSÃO
SERIGRAFIA
SUBLIMAÇÃO
SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO DIGITAL

o evento
Serigrafia SIGN FutureTEXTIL
agora é FuturePrint: a
mais completa feira para
geração e transformação
de negócios, estímulo ao
conhecimento empresarial
e profissional e apoio a
evolução dos mercados
de serigrafia, sign e têxtil.
Somos uma plataforma
de geração de negócios,
conhecimento, capacitação
e relacionamento para
impulsionar o setor gerando
valor, sustentabilidade e
competitividade.

números
36.800

profissionais
qualificados

Mais de

100
horas

de conteúdo
para o visitante

Mais de

600

marcas
expositoras

25.000

de exposição

M2

parcerias

44

parcerias fechadas com mídias/entidades
nacionais e internacionais

O SUCESSO
DA 28º EDIÇÃO DA SERIGRAFIA
SIGN FUTURETEXTIL FOI
COMPROVADA PELOS
EXPOSITORES

“Nós participamos da feira
desde a primeira edição
e, este ano, o evento nos
surpreendeu mais do que
nunca, tanto em quantidade
como em qualidade.
Gostamos muito também
da oportunidade de apoiar
a atração Serigrafia em
Ação, já que acreditamos
que esse mercado merece
destaque”, ressalta
Leonardo Ishii, Gerente de
Marketing da Gênesis

“Esse é o nosso 11º ano na Serigrafia SIGN FutureTEXTIL e nossa
participação foi incrível. Recebemos visitantes todo o tempo,
um público bem qualificado e interessado no nosso produto.
Notamos uma evolução continua na feira, tanto em relação ao
público quanto na nossa participação. Esse é o nosso principal
investimento em marketing do ano.”, conta Flávio Alencar,
Supervisor de Marketing da Arte Nobre Letras

VISITANTES DA 28º EDIÇÃO DA SERIGRAFIA
SIGN FUTURETEXTIL TAMBÉM COMPROVARAM

O SUCESSO

DA FEIRA

“Participamos todos os anos sempre
em busca de novas tecnologias, novos
produtos no mercado que nossos
clientes costumam pedir e sempre
aqui na feira é onde a gente encontra.
A feira reúne todo mundo de todas
áreas, de todas as regiões do país, é um
intercâmbio bem bacana para descobrir
novas opções para oferecer para o
mercado, para os nossos clientes.”

“Desde 2005 a gente vem na feira porque
aqui, encontramos uma diversidade
de produtos, companheiros, amigos e
parceiros. Fechamos uma router laser para
a nossa empresa que tenho certeza que
vai fazer uma grande diferença no nosso
trabalho. Sem dúvida nenhuma, aqui é
onde a gente encontra o melhor preço e
também com uma qualidade muito boa
nos produtos.

Kadu Mori, Decaltech

Valdinéia e Cleber Diniz, Algi Visual

visitação
VISITANTES POR RAMO
DE ATIVIDADE

10

ÁREA DE ATUAÇÃO
DOS VISITANTES

PRINCIPAIS
CARGOS

IMPRESSÃO DIGITAL COMUNICAÇÃO
VISUAL

35%

29%

PROPRIETÁRIO

IMPRESSÃO DIGITAL TÊXTIL

25%

18%

DIRETOR

16%

AUTÔNOMO

11%

GERENTE

SERIGRAFIA

OUTROS

22%
7%

AGÊNCIAS DE
PUBLICIDADE

5%

REVENDA /
DISTRIBUIÇÃO

5%

IMPRESSÃO OFFSET

1%

8%

VENDEDOR

7%

DESIGNER
GRÁFICO

6% ASSISTENTE
5%

OUTROS

visitação
VISITANTES POR LOCALIZAÇÃO
PRESENÇA GEOGRÁFICA NACIONAL
3% CENTRO-OESTE
5% NORDESTE
8% SUL

5 ESTADOS COM
MAIOR PRESENÇA
NA FEIRA

1% NORTE
81% SUDESTE
6%

MG
69%

SP

6%

RJ

4%

PR
3%

SC

PAÍSES PRESENTES
ALEMANHA | ARGENTINA | BOLÍVIA | CANADÁ | CHILE | CHINA | COLÔMBIA | COREIA DO SUL | EQUADOR |
ESPANHA | ESTADOS UNIDOS | JAPÃO | MÉXICO | PARAGUAI | PERU | REINO UNIDO | URUGUAI | ENTRE OUTROS |

visitação
O QUE OS VISITANTES PROCURAM NA FEIRA?
SERIGRAFIA

77%

IMPRESSÃO DIGITAL

76%

COMUNICAÇÃO VISUAL

63%

IMPRESSÃO DIGITAL EM
GRANDES FORMATOS

57%

SUBLIMAÇÃO

50%

BRINDES E MATERIAIS
PROMOCIONAIS

40%

IMPRESSÃO DIGITAL TÊXTIL

32%

DECORAÇÃO DE INTERIORES

20%

EMBALAGENS E RÓTULOS

20%

SINALIZAÇÃO /
SINALIZAÇÃO DIGITAL

15%

ACABAMENTO

13%

PRÉ-IMPRESSÃO

12%

SOFTWARE

12%

OUTROS

2%

91%
DOS VISITANTES TÊM
ENVOLVIMENTO NO PROCESSO
DE DECISÃO DE COMPRA

63% 37%

DOS VISITANTES
BUSCAM POR NOVOS
FORNECEDORES,
COMPRAM PRODUTOS
E SERVIÇOS E
PESQUISAM POR
NOVAS TECNOLOGIAS,
SOLUÇÕES E
LANÇAMENTOS DE
MERCADO

97%

DOS VISITANTES
TEM INTERESSE EM
SE QUALIFICAR
PROFISSIONALMENTE
E TROCAR
EXPERIÊNCIAS
COM FABRICANTES E
ESPECIALISTAS

DOS VISITANTES PRETENDEM
VOLTAR EM 2019

visitação
EMPRESAS DE GRANDE RELEVÂNCIA
NO MERCADO QUE VISITARAM A
FEIRA EM 2018

ACRÍLICOS BRASCRIL • AGÊNCIA 360 • GRAUS • ALPARGATAS •
ALPHAGRAPHICS • AMARO • AMAZON • CAMERA PRESS • CAPEZIO •
CATAGUASES • CONSULADO DO ROCK • DECA | HYDRA • DECATHLON •
ELO BRINDES • FUSÃO IMPRESSÃO DIGITAL • GORDON SMITH • GUAJAJARAS •
ÍCONE • IMAGEM • IMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL •
INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL • INSIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL • NEOBAND •
NEW COM • NEW IDEA • COMUNICAÇÃO VISUAL • NOVAPLAST •
PELICAN TÊXTIL • PIGMENTUM • PIMENTA BRASIL • COMUNICAÇÕES •
PRINT MIDIA • PUBLICIADE SUPERLUX LTDA. • RIHAPPY • SANTA EDWIGES •
SANTACONSTANCIA • SANTHER • SANTIL • SANTORINI • SASAZAKI •
SEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL • SOMA COMUNICAÇÃO VISUAL • STICKERS! •
TILIBRA • TOTVS • TRACK&FIELD • UZY CONFECÇÕES • VISUAL PRINT • VISUALLAB •
VIU PAINÉIS • WON COMUNICACAO • INSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL

rodada de
negócios
A Rodada de Negócios
é uma iniciativa que visa
aquecer o mercado nacional,
ampliando o fornecimento
e a aquisição de produtos,
insumos e tecnologias para
o desenvolvimento dos
segmentos de impressão e
comunicação visual. Em duas
horas, a Rodada de Negócios
movimentou R$ 7,8 milhões,
e contou com a presença de
34 compradores
interessados em adquirir
máquinas e equipamentos.

Atrações
atrações

2018

Passaram pelos quatro dias de evento 36.800 mil visitantes, que
conferiram mais de 100 horas de conteúdo técnico distribuídos em
palestras, workshops, atendimentos e visitas guiadas que contribuíram
para a profissionalização dos participantes.

Atrações
atrações
2018

SERIGRAFIA
EM

O Serigrafia em Ação é uma das atrações mais procuradas da
Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, e levou aos visitantes apresentações
com demonstrações práticas do processo serigráfico aplicado a
diversos nichos de mercado, como moda, brindes promocionais,
calçados, estamparia 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, além de pessoas interessadas em ingressar no segmento
que lotaram os quatro tours realizados diariamente.
PATROCÍNIO

Atrações
atrações
2018

Apresentamos a 2º edição do Circuito de Impressão Digital Têxtil que
trouxe aos visitantes os sete pilares mais importantes do processo
fabril digital têxtil que, quando executados de forma assertiva, fazem
toda diferença no produto final e no resultado de vendas: pesquisa
e mercado, tendência, criação de produto e imagem, teste, prétratamento, impressão e pós-tratamento.
CURADORIA

PATROCÍNIO

design, produtos e estamparia têxtil digital

Atrações
atrações
2018

O DecorExpress mostrou as infinitas possibilidades que a
comunicação visual oferece para o design de ambientes através do
projeto de uma hamburgueria com a temática dos anos 50.
CURADORIA

PATROCÍNIO

APOIO

Atrações
atrações
2018

O Fórum Serigrafia SIGN FutureTEXTIL ofereceu muito conteúdo
gratuito com palestrantes renomados para os visitantes com uma
programação dividida em quatro temas distintos, que abordou a
sublimação, a impressão digital têxtil, comunicação visual e a gestão
dos negócios.
PATROCÍNIO

Atrações
atrações
2018

A Sala de Crédito reuniu a FIESP, ABIGRAF e SINDIGRAF e ofereceu
programas especiais de financiamentos para a aquisição de
equipamentos, compra de matéria-prima, construção ou reformas de
instalações produtivas, entre outros investimentos. Juntamente com o
SEBRAE, essas entidades organizaram o Ciclo de Palestras Temáticas,
que tratou de 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
checkup empresarial.

caravanas
A Serigrafia SIGN
FutureTEXTIL recebeu
grupos e caravanas
de várias regiões
do país como, por
exemplo: Marília, Franca,
Sacramento, Uberlândia,
Bauru e Rio de Janeiro.

REDES
redes
SOCIAIS
sociais
A feira está presente durante o ano inteiro através do site oficial, canal digital e redes sociais.
Você pode ter acesso, todos os dias, a conteúdos exclusivos, inéditos e com foco na indústria de
máquinas e equipamentos, além de informações gerenciais, tendências e novas tecnologias.

Número de
seguidores nas
redes sociais:
53.077
Visitantes únicos:
143.829
Page Views:
481.069

A SERIGRAFIA
SIGN FUTURETEXTIL
AGORA É FUTUREPRINT
Durante a 28ª Serigrafia SIGN
FutureTEXTIL, os organizadores da feira
anunciaram o posicionamento da nova
marca. A partir de 2019, a maior e mais
completa feira para os mercados de
impressão e comunicação visual passa
a se chamar FuturePrint.
“A marca FuturePrint reflete a
transformação dos setores que
representamos, que passam por
constantes inovações. Dessa forma,
conseguimos adotar uma linguagem
única para diferentes mercados, além
de agregar novos segmentos que serão
criados ao longo dos anos”, comenta
Liliane Bortoluci, diretora da feira.

A SERIGRAFIA SIGN
FUTURETEXTIL
QUE AGORA É
29a FUTUREPRINT
JÁ TEM DATA MARCADA,
AGENDE-SE!

10 a 13 de julho
Contato Comercial

Yeda Monteiro
E-mail: comercial.futureprint@informa.com
Telefone: +55 (11) 3598 7806
Cel/WhatsApp: +55 (11) 98918 2593
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www.feirafutureprint.com.br

