Scrap Sampa – maior loja de scrapbooking do Brasil
reúne as principais tendências do mercado

detalhes da loja
Pioneira e precursora em sua área de atuação, a Scrap Sampa é hoje a maior
loja de produtos para scrapbooking do Brasil.
Como fomentadora de seu mercado de atuação, a Scrap Sampa reúne, num espaço
de 500 m2, as principais tendências do mercado, importando e comercializando
produtos e lançamentos nacionais e internacionais de scrapbook.
São 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.
A Scrap Sampa faz parte do grupo composto pelas empresas Repeteco
Scrapbooking – que produz material para scrapbooking e a Craft & Scrap Brasil
empresa que é a maior distribuidora de produtos para scrapbooking do 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.
SCRAPBOOKING

Scrapbooking é a arte de armazenar fotos e guardar lembranças criando um
registro para as próximas gerações.
Registrar os fatos e acontecimentos remonta aos primórdios da escrita, quando
eram meticulosamente desenhados à tinta em pergaminhos. O hábito de anotar em
diários os pensamentos e recordações é muito antigo, houve época em que se
colecionava, inclusive, tufos de cabelos. No século XVII já existia um álbum
conhecido como Commonplace Books que era uma espécie de diário feito à mão,
onde as pessoas escreviam poemas e anotações.
A origem do scarpbooking remonta a Alemanha, passando então para Inglaterra
onde existem registros dos álbuns criados pela Rainha Victoria que estão expostos
no Palácio Real.
Nos Estados Unidos, existem informações que a arte do scrapbook chegou há mais
de cem anos. O scrapbooking desenvolveu-se no norte do país nas regiões como
Salt Lake City em Utah, onde se concentram muitas famílias da religião Mórmon
conhecidos por seu precisos registros familiares.
A grande diferença entre os primeiros álbuns e os atuais é a utilização fotografias
que começaram a ser utilizadas por volta de 1880 quando a primeira câmera foi
inventada.
Apesar de muito antiga, a arte do scrapbooking chegou ao Brasil há 5 anos. Essa
arte tão especial é mais do que guardar fotografias, pois o scrapbooking permite o
registro escrito daquele momento apontado na imagem, ou seja, ao olhar uma
página, além da foto, é contada a história daquela foto, como ela foi tirada, o que
estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas, o que aquela foto e aquele
momento significou.

Hoje mais de 80 empresas, localizadas principalmente nos EUA, são especializadas
em produzir os diferentes materiais utilzados na confecção de álbuns de
scrapbooking. Esses materias são “acid free” contribuindo assim para uma duração
muito maior das fotos e lembranças.

SCRAP SAMPA
www.scrapsampa.com.br
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