
 

 

Craft & Scrap Brasil é empresa âncora da 1º 
Scrap & Arte Rio 

  
Distribuidora atenderá lojistas e comerciantes 
cariocas interessados em conhecer ou adquirir 

produtos para scrapbooking 
                                 

  
Com expertise em promoção de grandes eventos focados no setor de scrapbooking 
como o Extravagance e Scrap Tour, e identificando o Rio de Janeiro como um novo 
pólo na arte do scrapbooking, a Craft & Scrap Brasil, maior distribuidora de artigos 
para scrapbooking do mercado nacional, é idealizadora e uma das empresas âncora 
da Scrap & Arte Rio – 1º feira de scrapbooking que acontecerá no Clube Monte 
Líbano do Rio de Janeiro de 13 a 15 de maio de 2010. 
  
A Craft & Scrap Brasil atenderá em seu estande lojistas e empresas do setor 
papeleiro interessadas em conhecer ou adquirir produtos de scrapbooking.  
  
Acompanhando de forma interativa e pró-ativa às tendências e necessidades de seu 
público alvo, a Craft & Scrap Brasil possui uma grande diversidade de acessórios 
para os serviços de scrapbooking, abastecendo o mercado brasileiro com os 
principais lançamentos mundiais do setor. 
  
A empresa vem ao longo de seus cinco anos de atuação criando excelentes 
oportunidades de negócios para seus parceiros e consumidores e atualmente 
atende lojistas, escolas e empresas do setor papeleiro  em todo Brasil. 
  
O Evento 
  
Além da promoção do scrapbooking no Rio de Janeiro o evento tem como objetivo 
promover e fomentar o mercado de produtos e serviços de scrapbooking no Rio de 
Janeiro e região. 
  
Para isso, a Scrap Brasil Rio oferecerá paralelamente às áreas/estandes destinados 
às empresas, espaços especiais para cursos. 
  
Para maiores informações sobre como participar do evento, os interessados devem 
entrar em contato com a WR São Paulo Feiras e Congressos, promotora do evento. 
  
A WR já é a empresa responsável pela realização da Brazil Scrapbooking Show, 
maior feira nacional voltada exclusivamente para técnica de scrapbooking no país. 
Este evento está em sua oitava edição e garante aos expositores a qualidade do 
público presente.  
  
  
 



 

 

Scrapbooking 
  
A arte do Scrapbooking teve início há mais de 100 anos, onde as pessoas usavam 
os álbuns para anotar viagens, descrever espetáculos assistidos ou mesmo, contar 
sobre amores escondidos.  
  
A partir de 1839 com a descoberta da fotografia os álbuns passaram a ser 
ilustrados, dando início à arte do Scrapbooking como é conhecido hoje.  
  
O processo foi se modernizando, câmeras, filmes e revelação passaram a ser mais 
acessíveis, despertando ainda mais o interesse do público pela arte.  
  
Hoje adolescentes usam a técnica para contar seu dia a dia em diários, mães 
registram o nascimento do bebê em álbuns personalizados e, aventureiros lembram 
detalhes das viagens, eternizando histórias e momentos. 
  
  
CRAFT & SCRAP BRASIL 
  
Fundada há cinco anos, a Craft & Scrap Brasil é hoje a maior distribuidora de 
produtos para scrapbooking do Brasil. Desde que começou a atuar, a Scrap Brasil 
vem apresentando crescimento médio anual da ordem de 20% e tem como meta 
difundir a arte do scrapbooking, tornando o país referência nesse mercado.  
  
Em 2009, a empresa obteve crescimento acima do esperado, o que mostra o 
grande potencial desse setor que nos Estados Unidos comercializou em 2009 
(junho/08 a jun/09) cerca de 2, 554 milhões de dólares.  
  
Atuando junto a empresas como escolas, lojas de fotografia, papelarias, lojas de 
presentes e demais ramos empresariais do setor papeleiro, a empresa vem se 
consolidando como líder e fomentadora em sua área de atuação, distribuindo os 
mais variados materiais com um portfólio de mais de 30.000 produtos para pronta 
entrega das 60 principais marcas internacionais e nacionais. 
  
Apostando num nicho de negócios inédito, a empresa através de sua vocação para 
novos negócios, se tornou líder e fomentadora de seu mercado de atuação e hoje 
representa marcas e produtos licenciados de grande sucesso internacional como EK 
Success (licenciado Disney), American Crafts, Fiskars, Imaginisce, We R Memory 
Keepers, Zutter, K&Company, Provo Craft, Quickutz e Repeteco Scrapbooking, 
entre outras. 
  
Atendendo com excelência a crescente demanda por empresas e lojistas que 
queiram introduzir em suas lojas os produtos e serviços de scrapbooking e arte em 
papel, entre outros, a empresa possui uma equipe altamente capacitada e treinada, 
oferecendo suporte ao lojista desde o primeiro pedido, ajudando a posicionar o 
produto e, com isso, intensificar as vendas do material.  
  
A Craft & Scrap Brasil faz parte do grupo composto pelas empresas Repeteco 
Scrapbooking – que produz material para scrapbooking e da Scrap Sampa empresa 
varejista que possui a maior loja para scrapbooking no país.   



 

 

  
O grupo é responsável ainda pelos maiores eventos de scrapbooking que ocorrem 
no Brasil como o Extravagance – considerado o maior evento mundial de 
scrapbooking já realizado e o Scrap Tour - evento que percorre as principais 
cidades brasileiras divulgando a arte do scrapbooking.  
  
  
  
Ficha Técnica 
Data de Realização: De 13 a 15 de maio de 2010 
Local – Clube Monte Líbano – Rio de Janeiro/RJ. 
Público Alvo: Empresas que comercializam produtos e serviços para scrapbooking e 
para o setor papeleiro. 
Site – www.scrapbookingrio.com.br 
  
  
Comercialização de estande: www.wrsaopaulo.com.br ou pelo fone departamento 
comercial WR: fone: 37223344 
  
Craft & Scrap Brasil 
  
http://www.scrapbrasil.com.br 
  

Para mais informações e contatos imprensa: 
DCC Comunicação 

Telefone – (11) 37913000/55334967 
dcccomunicacao@gmail.com 

redacao@dcccomuniccao.com.br 
Denise L M Sassarrão - 11. 88771938 

Claudia Diomede – 11. 91610024 
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