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Feira FESPA  

São Paulo, Brasil 

Março, 20 - 23 2019                 15 de Fevereiro de 2019 

 

A Trelleborg Organiza Três Workshops Exclusivos Sobre Blanquetas para 

Impressão e Visitas ao Setor Fabril Durante o Período da Feira FESPA 

A fábrica da Trelleborg Printing Solutions está oferecendo este ano aos visitantes da 

feira FESPA em São Paulo, Brasil, a oportunidade de sair do espaço da feira e visitar 

uma das instalações mais avançadas em produção de blanquetas para impressão 

offset.  

Situada somente a 40 minutos do Expo Center Norte, a planta da Trelleborg, fabricante 

da marca Printec, em Barueri, está abrindo suas portas para três exclusivos workshops 

técnicos e visitas ao setor fabril nas manhãs dos dias 20, 21 e 22 de Março. 

“Os visitantes poderão utilizar o serviço de transporte especialmente disponibilizado na 

feira, conhecer os últimos desenvolvimentos em tecnologia de impressão, fazer um tour 

na fábrica em Barueri e desfrutar de um almoço VIP antes de retornar para a feira, à 

tarde.”, explica Ernesto Rukopf, Diretor Comercial da Trelleborg Printing Solutions 

Brasil. 

“Esta é uma ótima oportunidade para as pessoas que participam da feira FESPA 

adicionarem uma nova dimensão ao seu itinerário, vendo em primeira mão como a 

Trelleborg está desenvolvendo as tecnologias das blanquetas para impressão, 

entendendo como os produtos são fabricados e testados, além de conversarem com os 

especialistas da empresa sobre suas necessidades. 

A Trelleborg é a maior fabricante mundial de blanquetas para impressão e reconhecida 

como líder em tecnologia, com uma reputação inigualável de alta qualidade, 

comprometimento, e com suporte ao cliente e inovação de produtos. 

Nossas marcas de Blanquetas Vulcan, Rollin, Printec e Sava são reconhecidas por 

grandes gráficas ao redor do mundo, oferecendo soluções para as diversas tecnologias 

em impressão offset (SFO, HSWO, CSWO e Dry-offset). 

Também temos nossa nova tecnologia Unitex, que oferece uma solução de alta 

qualidade para processos de serigrafia. 
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A Trelleborg é atualmente líder no mercado de blanquetas para impressão offset no 

Brasil, com a maior parte da produção de Barueri exportada para regiões como a 

América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.” explica Ernesto.  

“Nossas vendas cresceram consideravelmente no Brasil e América Latina nos últimos 

anos, pois as empresas de impressão reconhecem os benefícios da combinação única 

da Trelleborg em ter tecnologia global, produção local e intenso suporte técnico.   

Nós não apenas fabricamos e fornecemos as blanquetas de impressão de melhor 

qualidade, como também trabalhamos com distribuição local especializada para garantir 

instalações de conversão ideais às necessidades individuais, além de fornecermos aos 

clientes todo suporte necessário para que tirem o melhor proveito deles. 

Este é um conceito que funcionou mundialmente para a Trelleborg e agora está 

resultando em uma tendência crescente no Brasil e América do Sul. Nós trabalhamos 

muito para entender as necessidades do mercado de impressão na região, resultando 

em um crescimento de dois dígitos somente no Brasil ano passado.  

É de interesse particular a taxa de expansão da indústria de embalagens no Brasil à 

medida que a população do país cresce e as exigências de seus consumidores se 

desenvolvem”, acrescenta. 

“Felizmente, a impressão para embalagem é uma área na qual a Trelleborg investiu 

recursos consideráveis e desenvolveu uma especialidade particular. Hoje, nós 

fornecemos para grandes e sofisticadas empresas de filmes, cartões, plásticos e metal 

ao redor do mundo.  

Nossas blanquetas estão por trás das maiores tiragens de produção e dos resultados 

mais precisos através de um vasto range de processos de impressão, e isso é algo que 

todos os participantes do nosso workshop poderão conhecer na planta de Barueri”. 

Durante os 3 dias do evento, os visitantes que participarem do workshop da Trelleborg 

FESPA, poderão utilizar o translado exclusivo da Trelleborg no Expo Center Norte, com 

saída prevista para as 9:00h e retorno/saída da planta de Barueri previsto para as 13h. 

As vagas serão limitadas, e qualquer pessoa interessada em participar deverá efetuar 

reserva, contatando Mariana Zulli até 15 de Março. 
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Trelleborg FESPA workshops – 20, 21 e 22 de Março de 2019 

09.00 – Translado privativo na Expo Centre Norte 

10.00 – Café da manhã de Boas Vindas na Trelleborg Barueri 

10.30 – Workshop – Tecnologia de Blanquetas para Impressão 

11.30  - Tour na Fábrica 

12.00 – Almoço VIP 

13.00 – Retorno para a Feira FESPA 

 

Para maiores informações, Mariana Zulli 

mariana.zulli@trelleborg.com, Telefone +5511-4772-8812 Celular: +5511-95784-2374 
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