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As certificações garantem um processo fabril de
qualidade além de regularizar, preservar a livre
concorrência e defender a ética nas negociações e
responsabilidade social.



A partir do estudo do conceito da Marca

e pesquisa da necessidade de uso, de

acordo com a função de cada colaborador,

apresentamos croquis com sugestões de

modelos e tecidos adequados, visando,

segurança, conforto e durabilidade, assim

como a melhor técnica de personalização.

Criação de Coleção



A partir dos modelos escolhidos, após apresentação para o cliente, produzimos os

protótipos (peça piloto) para aprovação visual e prova de vestibilidade, com os

responsáveis dos setores, se necessário.

Para o desenvolvimento do produto é analisado:

• Escolha adequada de tecidos / aviamentos e fornecedores

• Tingimento em cores especiais / tecidos especiais (Requer grandes quantidades.

Acima de 10.000 peças )

• Definição de técnica de personalização ( Bordado / Silkscreen / Filme de Recorte /

Transfer sublimático ou serigráfico / sublimação / impressão digital ou outros ).

• Modelagem e Pilotagem ( com teste de corpo ).

Desenvolvimento do Produto



E-commerce

Exclusivo para sua Marca e de uso restrito aos seus

franqueados, com acesso único a Relatórios da

Plataforma como Administrador.

A loja virtual é personalizada seguindo o Manual da

Marca e diretrizes conversadas em reunião de briefing.

Ambiente totalmente seguro para compra.

Forma de pagamento e entrega apresentados conforme necessidade de cada cliente, sendo possível trabalhar com valor de

cupom pré determinado por perfil de usuário.



Gestão de Estoque
Realizamos a gestão do estoque, planejando por meio da

previsibilidade de inaugurações, eventos, sazonalidades,

porte do negócio / lojas, entre outros indicadores que nos

ajudem na otimização do modelo.

A comercialização junto ao público-alvo também é estruturada com base no planejamento para

mais assertividade para o modelo do seu negócio, podendo variar por:

• Janela de Vendas

• Pedido Centralizado

• Venda por cupom

• Estoque Mínimo



Logística

Trabalhamos para atender entregas em todo o território nacional. Desta forma contamos com parcerias

com os Correios e principais Transportadoras do Brasil.

Após a emissão do pedido é possível o acompanhamento do mesmo pelo nº de rastreio gerado.

Em caso de defeitos de peças o cliente conta com a logística reversa.



Back office

Contamos com uma estrutura interna para oferecer todo o suporte necessário aos

nossos clientes. Desde a geração do pedido até a entrega.

E se, por ventura, ocorrer algum problema no pedido ou tenha dúvidas em alguma etapa do pedido 

disponibilizamos canais de atendimento:

• Exclusivo pela Loja Virtual e e-mail 

• WhatsApp (11)  9 5396.0805

• Telefone (11) 2318.2210 – SP Capital

• 0800 702 5622 - Demais localidades

SAC



Agradecemos a atenção.

www.ykz.com.br
11 2318.2210


