
 

 

 

Marca de moda infantil reforça presença na região Norte 

ZIPPY ABRE LOJA DE RUA NA PÓVOA DE 

VARZIM 

 

A Zippy acaba de abrir ao público a sua primeira loja na Póvoa de Varzim, localizada na 

Praça da República daquela cidade. Esta abertura reforça a presença da Zippy em 

território nacional, onde conta atualmente com mais de 50 lojas.  

Esta loja de rua conta com uma área de vendas de cerca de 180m2, disponibilizando uma 

ampla gama de produtos para crianças, dos 0 aos 14 anos de idade, que contempla uma forte 

oferta de vestuário, calçado e puericultura, com a melhor relação qualidade-preço no mercado.  

Com esta nova abertura, a Zippy passa a contar com cerca de 20 lojas em toda a região Norte.  

A estratégia da Zippy passa pela expansão nacional e internacional, tendo mais de 120 lojas 

em cerca de 20 países, para servir pais e filhos de todo o mundo. Portugal é o principal país e o 

alargado número de pontos de venda Zippy permite que seja a marca de infantil líder em 

Portugal. 

 

Campanha de promoção de abertura 

Para celebrar esta abertura, a Zippy terá promoções até aos 60%. Esta campanha promocional 

contempla toda a oferta da loja, incluindo produtos de puericultura.  

Zippy Póvoa de Varzim:  

 Morada: Praça da República, N.º 5; 4490-437 Póvoa do Varzim 

Horário de funcionamento da loja Zippy: Todos os dias, das 10h00 às 20h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Zippy:  

http://www.zippy.pt/


 

 

A Zippy é uma marca portuguesa com mais de duas décadas de experiência consolidada no setor 

do retalho Fundada em 1996, no Porto, beneficiamos do reconhecido know-how especializado da 

indústria têxtil portuguesa, no norte de Portugal. O nosso ADN é otimista. Vemos a vida de forma 

descontraída e descomplicada. Tudo se resume a um espírito prático aliado a um design funcional 

e acessível. Nós vestimos bebés e crianças que veem os dias repletos de possibilidades e que 

procuram aproveitar ao máximo cada momento e oportunidade. Um lugar onde cada membro da 

família é convidado. Os nossos produtos estão disponíveis em mais de 40 países por todo o 

mundo e continuamos a crescer cheios de confiança.  

zippyonline.com 

 

 

 

 

Contactos para a imprensa: 
BA&N Communications Consultancy 

Gonçalo Nobre | gn@ban.pt | 93 740 51 04 
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