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Leveza, Inovação, confecção, calçados e acessórios.
INSPIRAMAIS é o principal evento do gênero na
América Latina!
Em busca de uma identidade genuinamente brasileira o Inspiramais reúne toda a indústria da
moda do país: em um mesmo espaço visitantes e expositores do vestuário, componentes,
mobiliário, joias e calçados, pesquisadores e profissionais de moda, designers e as principais
empresas e marcas do Brasil, América Latina e Europa.
E chega a mais uma edição levando as principais inspirações do Inverno 2018 para a cadeia
produtiva da moda brasileira. O momento que a indústria entra em contato com as inspirações
e as matérias primas desenvolvidas para a estação mais fria de 2018 e também com as
novidades em componentes, tecidos, sintéticos, couros, saltos, enfeites, aviamentos e outros
itens que estarão disponíveis na estação. Além de antecipar o Verão 2019 por meio dos
projetos Preview do Couro, Referências Brasileiras e + Estampa.
Mas porque profissionais de toda a cadeia de moda do Brasil, da América Latina e países da
Europa se deslocam para São Paulo exclusivamente para o Inspiramais? A resposta é que o
INSPIRAMAIS se tornou referência como o principal salão de design e inovação de
componentes da América Latina.
São 800 lançamentos inovadores para o mercado de confecção, calçados, bolsas e acessórios.
Quase 150 estandes das principais empresas de matéria prima, projetos de estampas únicas,
exposição de materiais, palestras sobre inovação e tecnologia têxtil e calçadista, a presença
dos principais designer e estilistas do país, imprensa nacional e internacional, visita das
principais grifes e de redes varejistas do país e do exterior... A lista de lançamentos exclusivos,
inovações antecipadas e que rodarão o mundo, além do número de ações é enorme.
Entre os projetos, durante o Inspiramais, o público poderá conhecer o resultado final do

intenso trabalho de pesquisa do Conexão Inspiramais, orientado pelo estilista Walter
Rodrigues e seus consultores do Núcleo de Design da Assintecal para a produção de
uma moda com identidade brasileira. A pesquisa, elaborada ao longo de um ano, foi
disseminada por todas as regiões do Brasil por meio das palestras, passando por 20
polos produtivos de confecções e calçados e por um polo varejista.

Sobre o Inspiramais
O Inspiramais – Salão de Design e Inovação de Componentes chega a mais uma edição,
levando as principais inspirações da próxima temporada para a cadeia produtiva da
moda brasileira. Considerado um dos principais salões do gênero da América Latina,
promove o contato entre a indústria e as inspirações e as matérias primas para o
Inverno 2018, além de apresentar também novidades em componentes, tecidos,
sintéticos, couros, saltos, enfeites, aviamentos e outros itens que estarão disponíveis
na estação.
Realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro,
Calçados e Artefatos (Assintecal); By Brasil Components and Chemical, Centro das
Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e Brazilian Leather. Conta com a promoção da
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) e parceria com a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Também tem o apoio da Abest, Abiacav, Abicalçados, Global Fair, In-Mod, BenefícioSP,
IBB, IBGM e Texbrasil, Prefeitura de São Paulo e patrocínio da Altero, Bertex, Brisa
Intexco, Britânnia Têxtil, Caimi & Liaison, Cipatex, Cofrag, Colorgraf, Componarte,
Diamond, Sappi Dinaco, Tecnoblu, Vicunha Têxtil, Wolfsore e York.

SERVIÇO
INSPIRAMAIS – Salão de Design e Inovação de Componentes
03 e 04 de julho de 2017
Centro de Eventos Pro-Magno – São Paulo
Entrada gratuita para profissionais do setor
Inscreva-se: http://assintecal.sigevent.com/visitantes/formularios.php?id_edicao=11
Site: www.inspiramais.com.br
Redes Sociais - @inspiramais
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