Sustentabilidade é foco da Vicunha durante Munich Fabric Start
Fabricante marcou presença na mais antiga feira de produtos têxteis da Europa destacando
seu compromisso com meio ambiente.

A Vicunha, maior produtora mundial de índigos e brins, reforçou seu DNA de inovação e
sustentabilidade durante a Munich Fabric Start, realizada na semana passada na Alemanha. O
evento, que reúne a cada semestre mais de 20 mil visitantes de todo o continente, recebeu
compradores e designers de grandes varejistas e marcas de moda.
Despertaram a atenção do mercado europeu artigos com foco em sustentabilidade, como os
denins da linha Eco Recycle, pautados pelo conceito de desperdício zero. O tema também foi
destaque do stand montado pela fabricante no evento, que trouxe uma instalação em que o
jeans simulava uma cascata de água. “Com a iniciativa, provocamos nossos clientes a olhar
para nossa preocupação com o meio ambiente, reafirmando nosso compromisso em ‘Reduzir,
Reutilizar e Reciclar’”, afirma Deborah Turner, gerente de marketing da Vicunha
Europa.
As sarjas Ever White, com tecnologia aplicada ao tecido que repele líquidos, e as linhas de alta
performance Bi-Stretch, com stretch multidirecional, e Perfect Fit, com excelente recuperação,
também atraíram o público pelo alto valor agregado e qualidade dos produtos.

Sobre a Vicunha Têxtil
Líder mundial na produção de índigos e brins, a Vicunha Têxtil está sempre antenada com o que há de
mais inovador no setor, trazendo a mais alta qualidade e tec nologia às suas coleções. Baseados em
constantes pesquisas que apontam as principais tendências de moda e comportamento no mundo, os
índigos e brins Vicunha visam não apenas atender à demanda, mas surpreender um mercado em
constante transformação. Os tecidos Vicunha estão presentes nas passarelas nacionais e internacionais
das principais semanas de moda do mundo. Sua versatilidade também pode ser conferida nas mais
variadas peças de coleções de marcas renomadas, de grifes famosas a grandes redes varejistas.
A fabricante também marca presença anualmente em feiras mundiais do ramo têxtil e participa dos
maiores eventos de moda do país, apoiando desfiles de estilistas conceituados e novos designers. O
suporte a profissionais que trabalham em prol de propostas inclusivas e o incentivo a jovens talentos
também são características da Vicunha Têxtil, que atua há 50 anos no setor.
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