VICUNHA lança app VSpace na Febratêxtil 2018
Gigante têxtil apresenta, em primeira mão, seu catálogo digital de estampas em tecnologia 3D
Sempre conectada às novidades do mercado com foco em inovação, a Vicunha é um dos
destaques da FebraTêxtil 2018. O evento, que acontece de 23 a 25 de outubro no Parque
Anhembi, é reconhecido por reunir expositores diferenciados e alguns dos mais importantes
nomes nacionais e internacionais em torno de uma programação repleta de atrações sobre
tecnologia e tendências do setor.
Nesta edição, a Vicunha lança com exclusividade sua mais nova plataforma de estampas.
O app VSpace é um catálogo digital que permite que o usuário navegue pelos diferentes prints
criados pela fabricante, em tecnologia 3D. Trata-se de um simulador especialmente desenhado
para oferecer aos clientes mais precisão na visualização das estampas em variados shapes,
otimizando, assim, o processo de criação das coleções.
A fabricante também apresenta, em primeira mão para o mercado, as principais
novidades em printed para da temporada SS20, acompanhadas de seu amplo portfólio de
estampas. Em um stand de 110m², a marca expõe inúmeros artigos em interpretações originais
de clássicos – como camuflados, xadrezes, listrados, grafismos abstratos, animal prints e florais
– desenvolvidos a partir de processos inovadores e inspirados nas principais tendências de
moda.
A diversidade de estampas surge em um vasto leque de bases, das mais leves e fluidas ideais para peças amplas e frescas - a artigos mais pesados voltados à confecção de looks
estruturados - como os de alfaiataria. As clássicas bases do jeanswear com stretch, que
possibilitam máxima versatilidade, também marcam presença no estande em diferentes
padronagens. Ainda, mix de prints assinados por grandes estilistas e marcas, como Alexandre
Herchcovitch, Isaac Silva, Carol Funke e Maison Revolta - dentre outros - celebram a expertise
da Vicunha em traduzir a moda contemporânea em memoráveis artigos têxteis.
Promovida pelo FCEM|Febratex Group - com parceria do Grupo MJC|Textília na área
comercial e na orientação mercadológica -, a FebraTêxtil funciona suprindo uma lacuna de anos
durante os quais o Brasil está ausente do calendário de feiras têxteis latino -americanas. A
estratégia do evento é representar a cadeia de valor da moda, permitindo aos expositores e
aos visitantes um ambiente de negócios e de troca de informações, inteligência de mercado e
de relacionamento.
Curta: facebook.com/vicunhatextil
Assista: vimeo.com/vicunhatextil
Pine: pinterest.com/vicunhatextil
Siga: @vicunhatextil
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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 tecnologia 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 var ejistas.
A fabricante 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 são
características da Vicunha Têxtil, que atua há 50 anos no setor.
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