Nota imprensa

Scrap Sampa realiza promoção de livros importados
para scrapbooking
A Scrap Sampa – maior loja de produtos para scrapbooking do país está com uma
promoção especial de 50% de desconto em livros importados com temas
relacionados à decoração de álbuns, fotografia e scrapbooking.
Alguns dos títulos são:
- Our Family Scarpbooks by Lisa Bearnson & Becky Higgins - Keepsakes Scrapbook
Magazine – Primedia Inc.
O livro ensina como montar sua história familiar em páginas e álbuns de scrapbook
Preço: de R$ 114,90 por R$ 57,45
- A photos-first approach to Designing Layouts by Donna Downey – Simple
Scrapbooks
O livro dá dicas de como escolher e posicionar fotos na página de scrapbooking
Preço: de R$ 84,90 por R$ 42,45
- Photo Freedom by Stacy Julian - Simple Scrapbooks – CK Media
Preço: de R$ 82,90 por R$ 41,45
- Family History Scrapbooking by Becky Higgins - Keepsakes Scrapbook Magazine –
Primedia Inc.
Preço: de R$ 82,90 por R$ 41,45
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 de scrapbook, 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
Cartões de crédito: XXXXX
Pagamento a vista: 10% de desconto ( favor confirmar se vale para os itens em
promoção)
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

