
Sobre as apresentações OUTLOOK ™ Plus América Latina

os organizadores do da OUTLOOK™ Plus América Latina 2017 o convidam a enviar resumos relativos a 
apresentações sobre os mais recentes processos, pesquisas, desenvolvimento de tendências, químicas e 
estudos de caso a propósito da higiene absorvente de não-tecidos e produtos de cuidados pessoais, materiais 
médicos e lenços umedecidos. 

Será dada preferência às apresentações focadas em mercados, consumidores e/ou indústrias e produção 

INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS  
Para obter maiores informações a propósito das apresentações da OUTLOOK™ Plus América Latina, favor 
entrar em contato com Deanna Lovell pelo e-mail dlovell@inda.org ou ligar para 919 459 3719, ou, ainda, 
acessar o site EDANA.org ou INDA.org.

CHAMADA PARA 
APRESENTAÇÕES

ORIENTAÇÕES PARA O RESUMO:

Autores interessados em fazer uma 
apresentação na OUTLOOK ™ Plus 
América Latina devem enviar de 1 a 2 
parágrafos, incluindo informações de 
contato (telefone e e-mail) e contendo 
informações sobre a relação da 
apresentação à higiene de não-tecidos e 
produtos de cuidados pessoais, tecidos 
de materiais médicos e indústrias de 
lenços umedecidos. 

Os resumos devem estar em inglês e 
apresentados nao mais tarde do que 
segunda-feira, 12 de setembro de 2016, 
para Deanna Lovell (dlovell@inda.org).

+  Produtos de higiene absorvente não-tecidos
+  Produtos de cuidados pessoais não-tecidos
+ Materiais médicos não-tecidos
+  Lenços Umedecidos

RESUMO DE TÓPICOS 
 
O Comitê OUTLOOK ™ Plus da América Latina está aberta 
ao recebimento de resumos da indústria a propósito de 
tendências de mercado e novas tecnologias em:

DATAS PARA RECORDAR

Prazo abstract submissão: 
12 de setembro de 2016.

A conferência de três dias é organizada pela INDA e EDANA e apoiada pena pela  ABINT, a Associação Brasileira de 
Têxteis Técnicos e Não-Tecidos. 
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