
                                                                                   

 
 

ESTANDE EXCLUSIVO PARA LOJISTAS DE TODO BRASIL É 
UM DOS DESTAQUES DA CRAFT & SCRAP BRASIL NA 8º 

BRAZIL SCRAPBOOKING SHOW 
 

Distribuidora atenderá lojistas e comerciantes interessados em 
conhecer ou adquirir produtos para scrapbooking e decoração de bolo 

A Craft & Scrap Brasil, maior distribuidora de scrapbooking do mercado nacional, estará com 
um estande exclusivo para lojistas durante a 8º Brazil Scrapbooking Show que acontece de 
06 a 09 de outubro de 2010, das 13 às 20h, no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo. 

A empresa apresenta nos quatro dias do evento diversos lançamentos e tendências tanto 
para scrapbooking como para decoração de bolos – a nova aposta da empresa. 

Com expertise em promoção de grandes eventos focados no setor de scrapbooking, como o 
Scrap Tour que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro no São Paulo Center e o 
Extravagance que acontecerá de 31 de maio a 3  de junho de 2011, recebe em seu estande 
lojistas e empresas do setor papeleiro, de decoração e artesanato  interessadas em conhecer 
ou adquirir produtos de seu catálogo.  
 
A Craft & Scrap Brasil vem ao longo de seus cinco anos de atuação criando excelentes 
oportunidades de negócios para seus parceiros e consumidores de todo o Brasil. 
 

Estande Scrap Brasil 

Num estande de 76 m2, a Craft Brasil trará novas coleções e inúmeros lançamentos para a 8º 
Scrapbooking Show. São mais de 30 mil itens que vão desde máquinas para corte e 
decoração de papel.  
 
Com uma equipe altamente especializada a empresa atenderá com excelência aos lojistas e 
empresas interessadas em conhecer ou adquirir produtos exclusivos e diferenciados tanto de 
scrapbooking como de decoração de bolos.  
  
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 e produtos, 
abastecendo o mercado brasileiro com os principais lançamentos mundiais do setor. 
 
 
Tendências e novas linhas  
 
A Scrap Brasil começou a trabalhar com a linha de scrapbooking em 2005 e em 5 anos se 
tornou a principal referência desta atividade para o público varejista do país. 
 
A empresa vem a cada ano diversificando e aprimorando as linhas que representa e, mais do 
que comercializar produtos, hoje dita e apresenta as tendências que serão utilizadas tanto em 
decoração de álbum como também se tornarão tendência na moda e na decoração. 
 
 
 
 



                                                                                   

 
Estampas alegres e divertidas com personagens que prometem encantar o consumidor são 
uma das tendências do scrapbooking para o ano que vem.  
 

As novas coleções devem também 
absorver as 10 cores para a Primavera 
2011 - que corresponde ao outono 
brasileiro - em suas novas coleções. 
Essas mesmas cores (visualizadas ao 
lado), Honeysuckle, Coral Rose, 
Peapod, Beewax, Silver, Russet, 
Regatta, Blue Curacao, Lavender e 
Silver Cloud, serão usadas em várias 
outras áreas como moda, decoração, 
graphic design, entre outros.  
 
Papéis com recortes especiais, bordas, 
relevo e brilho também estarão muito 
na moda, bem como os papéis com o 
tema “culinária” que vem ganhando 
força no último ano.  

 
O estilo vintage deve continuar em alta. Mais “alegre” e “suave” ele compõe atualmente a 
coleção de várias empresas. Muitas delas trazem ainda objetos representando cenas antigas e 
bucólicas, num complemento perfeito aos papéis que nos remetem aos anos 40 e 50. 

Decoração de bolos – um novo nicho de negócios  

Através de sua vocação para alavancar novos negócios e com isso, criar novas oportunidades 
para clientes e empresas, a Craft & Scrap Brasil começou no mês de março a atuar num novo 
nicho de negócios – o de decoração de bolos.   
 
A empresa é responsável pela distribuição dos produtos da consagrada marca Wilton – 
empresa líder no setor de confeitaria e decoração de bolos nos Estados Unidos. No estande 
estão expostos produtos da marca: formas de diversos modelos e tamanhos para bolo, 
brownies, cupcakes e cookies; livros sobre decoração de bolos; forminhas de cupcakes e 
ferrramentas. 
 
Também estará à disposição dos clientes na feira a nova maquina da Provo craft que promete 
revolucionar a arte da decoração de bolo. Elétrica e com cartuchos, a nova Cricut Cake corta 
com precisão diferentes elementos de pasta americana, permitindo decorações diferenciadas 
e belas.  
 
 
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.  
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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 
 
Craft & Scrap Brasil na 8º Brazil Scrapbooking Show 
Local: Centro de Eventos São Luís 
Endereço: Rua Luís Coelho, 323 - Cerqueira César - São Paulo 
Data: 06/10/2010 até 09/10/2010  
Horário: Das 13h às 20h  
 
 
 
Craft & Scrap Brasil - http://www.scrapbrasil.com.br 
 

 
 
 
 

Para mais informações e contatos imprensa: 
DCC Comunicação 

Telefone – (11) 37913000 
dcccomunicacao@gmail.com 

Denise L M Sassarrão - 11. 88771938 
Claudia Diomede – 11. 91610024 
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