
 

SCRAP SAMPA PARTICIPA DA CHA WINTER 2010 TRADE 
SHOW - MAIOR FEIRA MUNDIAL DO SETOR DE ARTE E 

SCRAPBOOKING 
 
A Scrap Sampa, maior e mais tradicional loja de scrapbooking do país, estará em Anaheim, 
CA, USA entre os dias 24 e 27 de janeiro de 2010 participando de mais uma edição da CHA 
– maior feira mundial de arte e scrapbooking. 
 
Durante os quatro dias do evento, os sócios da empresa irão conhecer as novas coleções e 
lançamentos das maiores empresas produtoras de material para este setor no mundo e 
escolher os itens que estarão à disposição das consumidoras brasileiras já em março de 
2010. 
 
Durante a participação no evento, a empresa também conhecerá as novas técnicas, 
ferramentas e materiais desenvolvidos para incrementar ainda mais este mercado no Brasil.  
 
 
SOBRE A SCRAP SAMPA 
 
Consagrada pela sua vocação como fomentadora do mercado de scrapbooking no Brasil, a 
Scrap Sampa é hoje a maior e mais tradicional loja de produtos para scrapbooking 
do Brasil.  
 
Reunindo num espaço de 500 m2 as principais tendências do mercado, comercializando 
produtos e lançamentos nacionais e internacionais, a loja oferece cerca de 15.000 itens das 
principais marcas mundiais e nacionais como plotters de corte digital, furadores, papéis, 
adesivos, ferramentas, álbuns, acessórios e organizadores ideais para o desenvolvimento 
dos mais variados projetos e álbuns decorados.  
 
Atendendo com excelência seu consumidor, a loja conta com uma equipe altamente 
qualificada de designers que estão sempre aprimorando seus conhecimentos em eventos no 
Brasil e no exterior. Com o compromisso de oferecer projetos exclusivos e diferenciados 
com o que há demais moderno e atual, esses profissionais administram aulas e cursos 
ensinando o consumidor a montar o seu projeto, criando recordações personalizadas.  
 
SCRAP SAMPA  
www.scrapsampa.com.br 
Av. Vereador José Diniz, 3226 Campo Belo – SP 
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00  
                                        sábado das 9h00 às 14h00 
 
 

Para mais informações e contatos imprensa: 
DCC Comunicação 

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

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

Claudia Diomede – 11. 91610024 

 

http://www.scrapsampa.com.br/
mailto:dcccomunicacao@gmail.com

