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Evento oferece Espaço do Empreendedor aos visitantes
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Visando trazer mais um benefício aos visitantes, a FESPA Brasil 2013 anuncia o
Espaço do Empreendedor. Durante os quatro dias da FESPA Brasil, que
acontece de 13 a 16 de março no Expo Center Norte, em São Paulo, os visitantes
poderão conhecer o local em que será possível tirar dúvidas sobre negócios e,
mais do que isso, conhecer novas oportunidades para otimizar seu trabalho. O
consultor empresarial Wilson Giglio estará no Espaço do Empreendedor para
auxiliar tanto quem planeja ingressar no mercado gráfico como os atuais
empresários que buscam por novas ideias e conceitos.
Além do Espaço do Empreendedor, Giglio ministrará palestras no Congresso
Internacional de Comunicação Visual e Impressão Digital. E há muito mais
atrações na FESPA Brasil, como o Wrap Cup, campeonato de envelopamento de
carros, o Application Village.
Inscrições para a FESPA Brasil: http://www.fespabrasil.com.br/pt/visitar/cadastro.
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A revista Graphprint é
especializada no mercado
gráfico, tem circulação
nacional e se posiciona como a
revista de negócios do setor. Com
periodicidade mensal, publica reportagens
de análise, artigos técnicos, notícias
nacionais e internacionais, além de
entrevistas com personalidades influentes do
meio e dados estatísticos do mercado.
Graphprint possui um serviço de consultas
pelo qual o interessado se comunica, por
intermédio da revista, com o anunciante,
obtendo informações sobre os produtos ou
serviços anunciados. Gerando um grande
volume de consultas, Graphprint promove
negócios para seus anunciantes. A tiragem e
circulação da Graphprint atinge 7.000 nomes
estratégicos no mercado gráfico.
Considerando-se a média de quatro leitores
por exemplar, Graphprint, alcança 28.000
profissionais do setor em todo o território
nacional.
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