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ZIPPY LANÇA COLEÇÃO DE CAMISOLAS DE NATAL PARAZIPPY LANÇA COLEÇÃO DE CAMISOLAS DE NATAL PARA
VESTIR TODA A FAMÍLIAVESTIR TODA A FAMÍLIA

De miúdos a graúdos, para qualquer celebração de �nal de ano, uma coleção Zippy para vestirDe miúdos a graúdos, para qualquer celebração de �nal de ano, uma coleção Zippy para vestir

todos com camisolas a condizer.todos com camisolas a condizer.

2021 traz um 2021 traz um NatalNatal cheio de novidades na  cheio de novidades na ZippyZippy . Este ano, a marca traz uma segunda coleção para. Este ano, a marca traz uma segunda coleção para

acompanhar a tradicional linha de festa que veste irmãos de igual. A seguir ao lançamento daacompanhar a tradicional linha de festa que veste irmãos de igual. A seguir ao lançamento da

Brothers & Sisters, aBrothers & Sisters, a You & Me Funny XMAS You & Me Funny XMAS chega para completar a festa e provar que o Natal é chega para completar a festa e provar que o Natal é

democrático, divertido e inclusivo – uma festa, de facto, para todos.democrático, divertido e inclusivo – uma festa, de facto, para todos.

Todas as formas de viver o �nal de ano são especiais, e nem só de folhos e xadrezes vivem osTodas as formas de viver o �nal de ano são especiais, e nem só de folhos e xadrezes vivem os

portugueses durante celebrações. A pensar nisso a portugueses durante celebrações. A pensar nisso a ZippyZippy criou um desa�o para as famílias, que criou um desa�o para as famílias, que

promete arrancar sorrisos de todas as gerações: vestirem-se de igual, com as camisolas da promete arrancar sorrisos de todas as gerações: vestirem-se de igual, com as camisolas da coleçãocoleção

You & MeYou & Me Funny XMASFunny XMAS – uma ideia divertida e perfeita para qualquer celebração natalícia. – uma ideia divertida e perfeita para qualquer celebração natalícia.

Conheça a coleção inspirada na individualidade e na diversidade, que quer comemorar com asConheça a coleção inspirada na individualidade e na diversidade, que quer comemorar com as

famílias portugueses a época mais mágica do ano. Uma das propostas da famílias portugueses a época mais mágica do ano. Uma das propostas da Zippy Zippy para aspara as

celebrações de Natal – desta vez menos tradicional e com uma boa dose de diversão. celebrações de Natal – desta vez menos tradicional e com uma boa dose de diversão. 

A marca portuguesa traz de volta a também tradicional A marca portuguesa traz de volta a também tradicional coleção Best Giftcoleção Best Gift, com peças divertidas e, com peças divertidas e

versáteis, com as quais podemos criar imensas combinações ou aproveitar as sugestões paraversáteis, com as quais podemos criar imensas combinações ou aproveitar as sugestões para

presentear as crianças.presentear as crianças.

A A Best Gift Best Gift aparece em 2021 para encantar os mais novos: entre azuis e vermelhos, com desenhos,aparece em 2021 para encantar os mais novos: entre azuis e vermelhos, com desenhos,

brilhos, lantejoulas e aplicações 3D. Há de tudo um pouco e só tem de escolher aquilo que vai parabrilhos, lantejoulas e aplicações 3D. Há de tudo um pouco e só tem de escolher aquilo que vai para

debaixo da árvore: debaixo da árvore: camisolas, pijamas, meias ou pantufascamisolas, pijamas, meias ou pantufas? ? 

PARA TODA A GENTE, UM NATAL ZIPPYPARA TODA A GENTE, UM NATAL ZIPPY

YOU & ME ZIPPY FUNNY XMAS: COLEÇÃO DE NATAL PARA ADULTOS EYOU & ME ZIPPY FUNNY XMAS: COLEÇÃO DE NATAL PARA ADULTOS E

CRIANÇASCRIANÇAS

UM NATAL COMPLETO NA ZIPPY COM A COLEÇÃO BEST GIFTUM NATAL COMPLETO NA ZIPPY COM A COLEÇÃO BEST GIFT
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