SCRAP SAMPA INAUGURA NOVO ESPAÇO
Loja amplia portfólio com produtos para Decoração de
bolos, Estúdio Fotográfico e Fotopresentes.
A Scrap Sampa inaugura na próxima segunda-feira, 08 de março, um novo espaço no bairro do
Campo Belo em São Paulo.
Consagrada como a maior e mais tradicional loja de produtos para scrapbooking do país, a
empresa além da ampliação do espaço destinado ao scrapbooking oferecerá também um estúdio
fotográfico comandado pela fotógrafa Priscila Azul, fotopresentes em parceria com a Digipix e o
Espaço Goodies onde poderão ser encontrados todos os produtos como carimbos e chipboards da
marca.
Também será inaugurada no local uma área destinada à comercialização de produtos para
decoração de bolos onde poderão ser encontrados vários itens da consagrada marca Wilton –
empresa líder no setor de confeitaria e decoração de bolos nos Estados Unidos. Este espaço tem
parceria com a Cake Design que também desenvolverá uma grade de cursos que serão
ministrados no local.
Entre os cerca de 300 produtos selecionados estão formas de diversos modelos e tamanhos para
bolo, brownies, cupcakes e cookies; livros sobre decoração de bolos; forminhas de cupcakes e
ferrramentas.
Para Tarcisio Casaes, o novo espaço oferecerá o que há de melhor para o mercado de cake
decorating, fotografia e scrapbooking. “Com essa iniciativa esperamos proporcionar a nossos
clientes e ao mercado um ambiente único que reúne marcas consagradas em nossa área de
atuação” comenta o empresário.

NOVO ESPAÇO SCRAP SAMPA


Espaço para Decoração de Bolos – oferecerá produtos da consagrada
marca americana Wilton como formas para bolos e cupcakes, livros e ferramentas


Scrapbooking – ampliação do espaço que passa a oferecer mais de 20.000
mil itens para scrapbooking e decoração de álbuns

Estúdio fotográfico – Priscila Azul é a fotógrafa escolhida como parceira
desse projeto que oferecerá fotos e produções no próprio estúdio bem como
produções externas.


Espaço Fotopresentes – em parceria com a Digipix este espaço oferecerá
uma gama completa de fotopresentes como calendários, cartões comemorativos,
mouse pads, entre outros.



Espaço Goodies - oferecerá toda a linha da já conhecida marca brasileira de
carimbos e chipboards

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 país.
Reunindo num espaço de 500 m2 as principais tendências do mercado, comercializando
produtos e lançamentos nacionais e internacionais, a loja oferece cerca de 20.000 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
Promoção de Inauguração do novo espaço
- Presente especial para o Dia da Mulher
- Uma bolsa exclusiva Scrap Sampa nas compras acima de R$ 300,00
- Uma sessão de 3 fotos no estúdio entregues em cd para compras acima de R$ 500,00

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

