CRAFT & SCRAP BRASIL PARTICIPA DA CHA WINTER
2010 TRADE SHOW - MAIOR FEIRA MUNDIAL DO
SETOR DE ARTE E SCRAPBOOKING
A Craft & Scrap Brasil, através de seus diretores, participará de mais uma edição da
CHA – maior feira mundial de arte e scrapbooking que será realizada pela Craft and
Hobby Association entre os dias 24 e 27 de janeiro de 2010, em Anaheim, CA, USA.
Durante os quatro dias do evento, a empresa terá um contato mais próximo com as
mais de 60 empresas que representa no Brasil, estreitando o relacionamento de
negócios com seus parceiros comerciais.
Também irá conhecer as novas coleções e lançamentos, além de procurar novos
nichos de negócios e parceiros para incrementar ainda mais o setor de
scrapbooking no Brasil.
Esta visão de novos negócios é vocação da empresa que através de seu trabalho e
posicionamento é responsável pelo crescimento do mercado de scrapbooking no
país nos últimos anos.
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 anual da ordem de 20% ao ano e tem como meta
difundir a arte do scrapbooking, tornando o país referência nesse mercado.
Para 2009, a empresa prevê o fechamento do ano com crescimento de 25%, 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
Disney, EK Successs, 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.
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

