Scrap Sampa participa da 1º Scrapbooking Rio
Com um estande de 198m², a Scrap Sampa maior e mais tradicional loja de artigos para
scrapbooking do mercado nacional, é uma das idealizadoras e âncora da 1º edição da Scrap
Brasil Rio – feira de scrapbooking que acontecerá no Clube Monte Líbano do Rio de Janeiro
de 13 a 15 de maio de 2010.
A empresa ao participar do evento visa à promoção e disseminação da arte do scrapbooking
e terá em seu estande produtos das principais empresas produtoras mundiais para
scrapbooking, como a EK Successs, American Crafts, Fiskars, K&Company e Provo Craft,
além dos principais lançamentos da edição Winter 2010 da CHA – maior feira mundial de
arte e scrapbooking.
Durante os três dias do evento, a empresa oferecerá aulas com novas técnicas, ferramentas
e materiais para incrementar ainda mais este mercado no Brasil. Também serão realizados
make & take (aulas rápidas gratuitas para a divulgação do scrapbooking) durante o evento.
Na feira, os consumidores serão recebidos pela equipe Scrap Sampa, conhecida pela
excelência no atendimento ao seu consumidor. Para ministrar os cursos, o participante
poderá contar com a presença da altamente qualificada equipe de designers Scrap Sampa
que estão sempre aprimorando seus conhecimentos em eventos no Brasil e no exterior e
que estão aptos a administrar aulas e cursos ensinando o consumidor a montar projetos
atuais e diferenciados, criando recordações únicas e personalizadas.
O Evento
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 Scrapbooking Rio oferecerá paralelamente às áreas/estandes destinados às
empresas, espaços especiais para cursos, mostras de trabalhos artísticos e entrega de
prêmios.
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 na Era Vitoriana (Século XIX), 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.
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.
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
SCRAP SAMPA
www.scrapsampa.com.br
Av. Vereador José Diniz, 3226 Campo Belo – SP
Horário de funcionamento: de segunda à 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@dcccomuniccao.com.br
Denise L M Sassarrão - 11. 88771938
Claudia Diomede – 11. 91610024

