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ATP E SPRINGKODE ASSINAM PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

Dando seguimento à estratégia da ATP de estimular o desenvolvimento da economia digital no sector têxtil e vestuário português, de que o projeto
Fashion From Portugal 4.0 é maior expressão, procurando novos canais de promoção e comercialização, a ATP e a Springkode assinaram no
passado dia 6 do corrente um protocolo de colaboração, destinado a facilitar às empresas associadas a adesão a este projeto.

www.springkode.com assume-se como a primeira plataforma de e-commerce que liga a indústria têxtil diretamente ao consumidor final. A roupa
exclusiva, concebida nas fábricas parceiras oferece ao consumidor a oportunidade de adquirir moda de qualidade a preços acessíveis. A Springkode
nasce em Portugal com o objetivo de se expandir rapidamente para os mercados europeus.

É objetivo da Springkode abrir as portas das fábricas ao consumidor aproveitando as suas fortes competências, a capacidade de conceção e
desenvolvimento de produto, e o seu know-how.
Pretende democratizar o acesso à qualidade: o que hoje é vendido a um nicho, aqui está a um preço mais acessível. A exclusividade, o carimbo de
qualidade da indústria têxtil e o carácter socialmente responsável da Springkode, ao privilegiar a produção de fábricas e produtos certificados, são os
valores que a Springkode deseja tornar num canal de venda diferenciado.  

A Springkode arrancou em agosto de 2018 pelas mãos de Reinaldo Moreira, Francisco Pimentel, Miguel Pinto, três sócios empreendedores, fortemente
envolvidos pelo sector, seja na perspetiva industrial como de retalho, e com vontade de contribuir para uma mudança de paradigmas na indústria têxtil e
vestuário.

Atualmente a plataforma apresenta exclusivamente roupa feminina, mas a expectativa é de que, já nos próximos meses, seja incluída a venda de roupa
masculina.
As empresas associadas da ATP têm ao abrigo deste protocolo um desconto na prestação dos nossos serviços e podem juntar-se ao projeto através do
site www.springkode.com  ou enviando um e-mail para springkode@springkode.com.

Vila Nova de Famalicão, 26 de fevereiro de 2019
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