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A YKZ está no mercado desde 1989, atuando com moda corporativa, uniforme escolar e 

produtos licenciados, atendendo a grandes marcas, como: 

Sobre a YKZ



Da linha escolar atendemos renomados colégios, como: 

Sobre a YKZ

Serviços

Certificações:

Criamos soluções completas conforme necessidade e expectativa de cada cliente. 

Contamos com uma equipe de estilo que estuda a sua empresa e, desta forma,  o resultado 

final reflete o DNA da sua Marca por meio de produtos exclusivos e de excelente qualidade. 
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Nossa equipe de desenvolvimento de produto está preparada para 

criar uniformes personalizados de acordo com a necessidade da 

sua empresa, destacando a identidade visual no seu segmento de 

atuação.

Definição 
de tecidos

Criação de
etiquetas

personalizadas

Definição da 
paleta de cores

Sua marca pode oferecer ainda mais aos seus fiéis 

clientes e obter receita extra para sua empresa. 

Desenvolvemos coleções e produzimos peças de 

vestuário com sua logomarca para venda no 

e-commerce. Em parceria com  fornecedores 

especializados podemos oferecer uma  grande 

diversidade de  produtos como itens de decoração, 

mobiliário e acessórios.

Em nossos canais de comunicação você 
encontra alguns modelos de peças que fizemos 
para inspirar nossos clientes.

Garanta a qualidade do seu negócio em todas as etapas! 

Ofereça a personalização de seus uniformes para parceiros da 

sua marca. Seu parceiro tem a  oportunidade de utilizar a sua 

própria logomarca e fazer pedidos de uniformes através do 

e-commerce.
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Desenvolvimento de vestuário para 
atendimento na lojas, com solução para 
maior durabilidade e melhor desempenho 
dos profissionais. 

Acesse o link abaixo e confira modelo de 
e-commerce para linha de vestuário. Ideal 
para grandes redes e franquias, já que
otimiza o estoque, agiliza o pedido e se 
mantém a padronização.  

Projeto de vestuário para profissionais do 
PDV que acompanhasse o estilo da Marca 
que tranformou o chinelo em artigo de moda. 

Desafio aceito pela equipe de estilo da YKZ 
e que superou as expectativas da Marca, já 
que as peças se encaixaram no life style da 
empresa proporcionando mais elegância e 
conforto aos profissionais. Confira em: 

Faça como o Grupo Petrópolis e tenha a sua boutique 
virtual! 
Projeto contempla a solução completa da YKZ, pois foi
desenvolvido o vestuário para equipes do Grupo, 
distribuidores e representantes, mais as peças para 
comercialização na loja virtual o que proporciona uma renda 
extra e mais valor agregado para as Marcas do Grupo. 

Acesse:  

https://www.boutiquepetropolis.com.br

https://www.uniformehavaianas.com.br/

https://www.uniformegraoespresso.com.br/
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Utilize os banners 
para comunicar

novidades da marca!


