
 
 

SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL 2018 JÁ CONTA COM 85% DE SEU ESPAÇO 

COMERCIALIZADO 

Após o sucesso da 27ª edição da feira, 150 expositores que representam mais de 450 

marcas já garantiram seu lugar na mais completa feira de soluções e tecnologias do setor de 

impressão e comunicação visual 

Os preparativos para a próxima edição da maior e mais completa feira de tecnologias e soluções para 

os mercados de impressão e comunicação visual, a 28ª Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, estão a todo 

vapor.  De acordo com a Informa Exhibitions, organizadora do evento, a procura dos expositores 

segue aquecida, fazendo com que 85% dos espaços disponíveis já estejam vendidos, mesmo restando 

ainda sete meses para a realização do evento.  

“A última edição da Serigrafia SIGN FutureTEXTIL se consolidou definitivamente como a mais 

importante da América Latina para o segmento. Pudemos contar com a visitação de cerca de 36 mil 

pessoas, que manifestaram-se muito satisfeitas com o que foi apresentado no pavilhão, além do 

significativo volume de negócios realizados. Esse resultado, juntamente com o trabalho de divulgação 

durante todo o ano, tem possibilitado garantir a comercialização da feira de forma acelerada”, 

comenta Liliane Bortoluci, diretora da feira. 

 A Serigrafia SIGN FutureTEXTIL 2018 ocorrerá entre os dias 25 e 28 de julho, no Expo Center Norte, 

porém as divulgações e promoções tiveram início já no término da última edição. Durante todo o 

segundo semestre de 2017 foram inúmeras ações, entre elas a presença em importantes eventos 

internacionais como Expo Sign na Argentina em setembro, SGIA Expo nos Estados Unidos em outubro 

e a KOSIGN em novembro na Coreia do Sul. 

No Brasil, a equipe de divulgação marcou presença na 33ª edição da IAF World Fashion Convention, 

que 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. Além da 3º Print Summit em São Paulo, que contou com a presença de mais de 350 

participantes entre agências de publicidade, clientes e veículos de mídia para disseminar 

informações, tendências e casos de sucesso. 

Para fechar a sequência de ações de divulgação de 2017, a Serigrafia SIGN FutureTEXTIL marcou 

presença no III Seminário Sul Brasileiro da Indústria Gráfica, 27º Prêmio Brasileiro de Excelência 

Gráfica, o Fernando Pini, considerada a maior premiação da indústria gráfica em todo o mundo, 

coquetel de encerramento do ano do Indac e participação no almoço de encerramento do ano da 

ABIGRAF.  

Como forma de engajamento no setor, a feira agora é membro do Comitê Têxtil da Fiesp e tem 

participado das reuniões bimestrais na entidade.  

SOBRE A SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL 

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. O evento apresenta soluções abrangentes nas áreas de 

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

Decoração para Interiores, Materiais promocionais, brindes e personalização, Sinalização, Sinalização 

Digital, Softwares para os segmentos de impressão e gestão empresarial. Com 28 anos de tradição, a 

feira é organizada pela Informa Exhibitions. 

SOBRE A INFORMA EXHIBITIONS 

A Informa Exhibitions é uma unidade de 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, Feimec, ExpoMafe, Plástico Brasil, High Design, entre outros, perfazendo um total 

de 23 feiras setoriais. 

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