Acontece em Curitiba
Expo Barigui
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28 a 30 de setembro
atualizado se gunda-fe ira, 1.10.2012 às 18h15.

Feira Expo Grandes Formatos
Curitiba vai se transformar na capital nacional
da Impressão Digital - as últimas novidades do setor de
comunicação visual e impressão digital.
A Revista Grandes Formatos promove a Expo GF 2012, que reunirá profissionais da comunicação visual de
todo o país. Além da feira, onde expositores nacionais e internacionais vão exibir as últimas novidades do
setor de comunicação visual e impressão digital; o evento contará com o 5ª Prêmio Bureau Criativo,
que premia o Bureau de impressão mais criativo do Brasil, e o 2º Congresso de Tecnologia e Gestão
em Impressão Digital, que terá a participação de 20 palestrantes renomados na área.
O evento contará com palestrantes renomados que vão trazer temas úteis para o dia-a-dia das
empresas para discussão, orientando o mercado de comunicação visual com informações precisas,
dinâmicas e comprometidas com o setor. Palestras com temas técnicos, de gestão e motivacionais serão
ministradas. Christian Barbosa, Alexandre Keese, Wilson Giglio, Nilson Caldeira e Alessandra Assad são
alguns dos palestrantes com o maior número de inscritos.

Faça sua inscrição pelo site da revista:
Clique aqui para fazer sua inscrição.
Além do Congresso, os visitantes poderão conferir as novidades do mercado na Feira de Exposições que
também conta com grandes empresas do setor como Fujifilm, Canon, Epson, Ampla entre outras.
Uma competição para eleger o adesivador mais rápido será realizada por uma das empresas expositoras,
a Plasticos Alko. A tradicional Festa do Prêmio GF Bureau Criativo, onde os trabalhos mais criativos do
Brasil são reconhecidos e premiados, também será dentro da ExpoGF.
www.grandesformatos.com
Confira a página da Feira Expo GF no Facebook

Data:

3 a 5 de outubro de 2012
Local:

Expo Renault Barigui
Rodovia do Café, km zero – BR 277 | Santo Inácio - Curitiba-PR
Fone: 41 3317-3107 (adm.) e 41 3339-0424 (pavilhão)

Ingressos:
Faça sua inscrição:
Clique aqui para fazer sua inscrição.

Horários:
10h às 22h
Horários, preços, formas de pagamento e demais informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Avise seus amigos
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