
Encerrada com sucesso a 1ª Semana Internacional de Embalagem, Impressão e 
Logística 
 
Encerrada na última sexta-feira, 14 de março, a 1ª Semana Internacional da Embalagem, 
Impressão e Logística, mesmo com os números oficiais ainda não divulgados, pode ser 
considerada um sucesso. Ponto de encontro de profissionais do setor, o estande da Abigraf no 
evento (foto) deu destaque à campanha para comemorar os 200 anos da indústria gráfica no 
Brasil.  
 
A estratégia mercadológica adotada pela organização do evento em reunir feiras de segmentos 
relacionados como a Brasilpack (Feira Internacional da Embalagem), a Fiepag (Feira 
Internacional do Papel e Indústria Gráfica), a Flexo Latino América (Feira Internacional de 
Flexografia), o Salão Embala Inovação (Convertedores e agências de design e 
desenvolvimento de embalagens) e a Brasil Screen & Digital Show (Feira Internacional de 
Serigrafia e Impressão Digital), para a realização de um evento maior surtiu efeito. 
 
Pelos movimentados corredores do pavilhão de exposições do Anhembi, no final da tarde do 
último dia de evento, podiam-se observar diversos estandes com pequenas placas com a 
palavra “vendido” grafada sobre diversas máquinas e equipamentos. “A grande maioria 
declarou que o evento foi muito positivo. Muitos disseram ainda que, pela primeira vez, 
começaram alguns negócios na feira e fecharam aqui mesmo. Todos acharam muito boa a 
idéia de unificação das feiras e isso atraiu pessoas qualificadas para o evento”, afirma o diretor 
do evento, Evaristo Nascimento. 
 
Para o vice-presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos Gráficos e diretor da 
Elenco do Brasil, Miguel Rodrigues Neto, a feira foi muito mais do que o esperado e mostrou a 
idéia da união entre a Brasilpack e a Fiepag, que são as principais feiras do evento, tem futuro. 
“A junção entre feiras é uma tendência mundial e a idéia foi boa para todos os participantes”, 
afirma. 
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