A Serigrafia SIGN FutureTEXTIL é o maior e mais completo evento dos mercados de impressão e comunicação visual da
América Latina. A feira reúne mais de 30 mil profissionais em busca de tendências, novidades e lançamentos. São dois pavilhões
no Expo Center Norte, com mais de 25 mil m² de área total e 4 dias de exposição.
27 anos conectando pessoas, tendências e negócios!
Existem 5 maneiras de informar seus dados para emissão da sua credencial:
Empresa
Se você trabalha em uma empresa, deverá preencher os dados da empresa onde trabalha e depois, seus dados pessoais. Caso
um colega de trabalho também queira fazer o credenciamento para a feira, terá de confirmar apenas no CNPJ da empresa (para
o sistema puxar estas informações, que já foram preenchidas anteriormente) e informar os dados pessoais dele.
Profissional Liberal/Autônomo
Se você é prestador de serviço autônomo e/ou não está contratado formalmente no momento, informamos que é necessário
comprovar atuação no setor no momento da entrada na feira.
Instituição de Ensino
Direcionado aos orientadores de Universidades e Escolas Técnicas, que primeiro devem cadastrar a instituição onde trabalham e
depois, seus dados pessoais. Haverá uma confirmação, para aí sim estar liberado para cadastrar os alunos que farão a visita com
seu acompanhamento.
Imprensa
Profissionais da imprensa devem entrar em contato com a Assessoria da Serigrafia SIGN Future TEXTIL através do e-mail:
serigrafia@informa.com

Perguntas Frequentes
1. Quando será realizada a Feira Serigrafia SIGN FutureTEXTIL 2017?
De 12 a 15 de julho de 2017, 4ª a 6ª feira das 13h às 20h | Sábado das 10h às 17h
Expo Center Norte - Pavilhões Verde e Branco - São Paulo (SP).
2. Onde será realizada a Feira Serigrafia SIGN FutureTEXTIL 2017?
Expo Center Norte – Pavilhões Verde e Branco - São Paulo
Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme
Confira abaixo as diversas opções para chegar ao pavilhão: http://www.serigrafiasign.com.br/pt/expor/quero-expor/sobre-sp-2
3. Quem pode visitar a Feira Serigrafia SIGN FutureTEXTIL 2017?
A feira é aberta aos profissionais dos setores de impressão e comunicação visual, com ênfase aos empreendedores, investidores,
consultores e proprietários.
4. Qual é o valor de entrada?
A entrada da feira é gratuita, porém exclusiva para profissionais atuantes no setor.
5. Como realizar o credenciamento antecipado para visitar a Feira Serigrafia SIGN FutureTEXTIL 2017?
O credenciamento estará disponível a partir de março de 2017. Para se credenciar, acesse: www.serigrafiasign.com.br aba
Visitar > Credenciamento.

6. Como faço para receber a credencial em casa?
Basta efetuar o seu credenciamento até o dia 23/05/2017 por meio do site que iremos enviar a credencial para o endereço
indicado no cadastro. O prazo para recebimento é de até 7 dias que antecedem o evento.
7. Como faço para retirar a credencial de acesso à Feira Serigrafia SIGN FutureTEXTIL 2017?
Se você fez seu credenciamento após dia 23/05/2017, deverá retirar sua credencial nos guichês de “Atendimento Exclusivo para
Credenciados pela Internet” na entrada da feira. Para isso, você pode apresentar um dos documentos abaixo:
- E-mail de confirmação de credenciamento antecipado impresso (com a apresentação deste comprovante o atendente
consegue encontrar seu cadastro com mais rapidez, o que agiliza sua entrada no evento)
- CPF
- Convite da feira
- Cartão de visitas
8. O que é Cartão de Visitas?
Cartão de Visitas é o seu cartão de apresentação comercial ou de sua empresa. Geralmente contém o nome do profissional, da
empresa, endereço, telefone, e-mail e demais contatos comerciais.
9. Onde posso conseguir o convite da Serigrafia SIGN?
O convite é distribuído por entidades de classe, associações, sindicatos, federações, publicações ligadas ao setor ou mesmo
pelas empresas expositoras que estão participando da feira.
10. Não possuo cartão de visitas ou convite da feira. O que faço para entrar no evento?
Para partir da feira será necessário efetuar o credenciamento online e apresentar qualquer outro documento que comprove a
sua atuação como profissional do setor.
11. Haverá palestras e workshops simultâneos à Serigrafia SIGN FutureTEXTIL ?
Sim, teremos atividades paralelas à feira. Abaixo você encontra mais informações. Acompanhe nosso site e redes sociais para
saber mais detalhes e a grade completa:
•

DECOR EXPRESS: Projeto inovador que evidencia as infinitas possibilidades que a comunicação visual oferece para a
decoração. Não perca! Rua D 003.

•

FUTURE TÊXTIL: Circuito de impressão digital têxtil que apresentará as principais etapas do processo de impressão
digital em tecidos. Rua E 147.

•

ARENA DO CONHECIMENTO BY SID: Espaço reservado para a apresentação de novos produtos, ferramentas, dicas e
técnicas de aplicação ligadas ao mundo do envelopamento. Rua H 007.

•

SERIGRAFIA EM AÇÃO: Oficina criativa com demonstrações práticas de todo processo serigráfico. Rua A 001.

•

ARENA TÉCNICA: Oportunidade de atualização e conhecimento das novas tecnologias, lançamentos e soluções que os
expositores levarão até você. Rua F 010.

•

FÓRUM SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL: Palestrantes conceituados, temas inovadores e cases de sucesso, com o
objetivo de aprimorar seu conhecimento no setor. Rua F 020.

SEBRAE MÓVEL: Diagnóstico empresarial (check-up) com um plano de ação para melhoria dos seus negócios. Orientação nas
áreas de marketing, finanças, gestão de pessoas e administração geral. Rua J 089.
12. Qual o valor de inscrição para participar dos eventos simultâneos?
As atrações que acontecem durante a Serigrafia SIGN FutureTEXTIL 2017 são gratuitas. Acompanhe nosso site e redes sociais
para mais informações.
13. Qual é idade mínima permitida para entrar na Serigrafia SIGN FutureTEXTIL?
*Proibida a entrada de menores de 16 anos desacompanhados e de pessoas trajando bermuda, camiseta regata ou chinelo.
14. Haverá transporte gratuito para a Serigrafia SIGN FutureTEXTIL ?
Sim. Teremos transporte gratuito da estação de metrô portuguesa tietê >> expo center norte / expo center norte >> estação de
metrô portuguesa tietê. Acompanhe nosso site para mais informações sobre horários.
15. Os visitantes têm descontos em passagens aéreas e hospedagem? Qual é a Agência de Turismo Oficial?
Sim. A Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, em parceria com a LATAM e DE PASSAPORTE, oferece pacotes exclusivos para trazer todo o
conforto e comodidade para a sua estadia durante a feira.
- Hospedagem com tarifas especiais negociadas;
- Aluguel de veículo online com preços promocionais;
- Serviço transfer privado;
Acesse: http://serigrafiasign.depassaporte.com.br/
16. Qual é o aeroporto mais próximo à feira?
O aeroporto de Congonhas Guarulhos é mais próximo do Pavilhão Expo Center Norte .
Endereço do Aeroporto:
Av. Washington Luís, s/nº- Vila Congonhas, São Paulo - SP, 04626-911
Telefone: +55 (11) 5090-9000-Horário de atendimento das 9h às 17h, de segunda a sexta.
Para mais informações sobre o aeroporto acesse o site: www.aeroportocongonhas.net

Instituição de ensino
1. Como realizar o credenciamento de Instituição de Ensino?
Para credenciar a Instituição de Ensino para a qual você trabalha, é preciso acessar o
site http://www.serigrafiasign.com.br/pt/visitar/credenciamento. Somente após a inscrição da Instituição, os alunos e
professores poderão ser cadastrados.
2. A Instituição de Ensino poderá visitar a feira todos os dias?
Sim, a visitação pode ser qualquer dia de realização da feira.
3. Quais são os procedimentos para a visita da Instituição de Ensino?
No dia da visita, somente o coordenador ou o professor que realizou o cadastro da instituição poderá retirar as credenciais dos
alunos e professores cadastrados. Para isso, é necessário apresentar, nos guichês de atendimento da feira, o comprovante de
credenciamento impresso, juntamente com um documento que comprove sua atuação como professor ou coordenador do
curso.
4.

Qual é o limite máximo de estudantes e professores permitido por Instituição de Ensino?

São permitidos até 100 cadastros, entre estudantes e professores, por Instituição de Ensino. O prazo máximo para o
credenciamento é até 30/06/2017. Após esta data, não será possível realizar o cadastro.
Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com nossa central de atendimento: visitante.fsr@informa.com
Ao participar da feira, visitantes e expositores estão cientes e concordam que fotografias e filmagens feitas durante o evento
poderão ser utilizadas pelos organizadores para promoção do setor e do evento.
Para garantir a segurança dos visitantes e bom aproveitamento da feira pelos profissionais, recomendamos que:
- Fica proibida a entrada de menores de 16 anos.
- Por se tratar de um evento de negócios, não é permitida a entrada de pessoas trajando bermudas, camisetas regata e/ou
chinelos.

