
 
 

ZIPPY e Maria Guedes criam coleção solidária a 

favor da Make-A-Wish Portugal 

 

 
 A maior parte do lucro reverte a favor da Fundação Make-A-Wish, que contribui para a 

realização de desejos de crianças que sofrem de doenças graves 

 

 Coleção disponível este sábado, 8 de junho, no Summer Market Stylista, na Casa da 

Arquitectura em Matosinhos, e na loja online ZIPPY 

 

 

A ZIPPY juntou-se à Maria Guedes, autora do blogue Stylista, para desenvolver uma coleção de 

t-shirts em linho, de edição limitada, em que a maior parte do lucro vai reverter a favor da 

Fundação Make-a-Wish Portugal.  

 

Esta linha, com peças leves e ideias para o verão, foi desenhada pela blogger Maria Guedes e 

totalmente fabricada em Portugal. Conta com opções para mãe, rapaz e menina, nas cores cru 

e chumbo.  

 

A transparência dita o tom desta coleção. Em cada etiqueta, é visível o valor doado e quais os 

custos associados à produção de cada peça.  

 

Esta linha vai estar disponível no Summer Market Stylista, que vai decorrer este sábado, 8 de 

junho, na Casa da Arquitectura em Matosinhos, das 10h às 19h, estando também disponível em 

http://zippy.pt e nas lojas ZIPPY, através de pedido online.  

 

 

http://zippy.pt/


 
 

 https://zippyonline.com/pt/menina/novidades/maria-guedes-by-zippy/ 

Preço t-shirt para menina e rapaz: 15,99€ (custo da peça para a marca 9,64€, valor doação 4,63€) 

Preço t-shirt para mulher: 25,99€ (custo da peça para a marca 13,82€, valor de doação 8,14€) 

 

 

 

 

 

Sobre a ZIPPY:  

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.  

www.zippy.pt 

Contactos para a imprensa: 

BA&N Communications Consultancy 

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