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De olho no mercado infantil, Alpargatas firma parceria com a
Disney para criação de Havaianas exclusivas
Líder no mercado de modelos infantis, Havaianas Kids deve alavancar as vendas da
linha com a nova parceria

São Paulo, 29 de junho de 2011 – A Alpargatas (BM&FBOVESPA: ALPA3 e ALPA4),
maior empresa de calçados da América Latina e dona da marca Havaianas, firmou, no
início de junho, parceria com a Disney para a fabricação de produtos licenciados. Com
mais esta iniciativa, a Havaianas, marca líder do mercado de sandálias no Brasil, une-se
a um amplo universo de personagens para criar produtos para todas as idades com
estampas variadas do Mickey, Minnie, Ursinho Pooh, Princesas, Tinker Bell, entre
outras.
A Havaianas, sempre desenvolveu estampas exclusivas para o seu portfólio. Mas em
2009, a marca iniciou seu trabalho com personagens licenciados, que passaram a ser
estampados nos modelos infantis de sandálias, trazendo um incremento de 46% nas
vendas dos produtos. De olho nessa oportunidade, esta “mágica” parceria deverá,
mais uma vez, aumentar consideravelmente o volume de vendas da linha Havaianas
Kids. Esta união reforça o vínculo emocional do consumidor com as sandálias mais
desejadas do planeta e com os personagens que criaram a melhores histórias e
fantasias.
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Sobre a Alpargatas
Líder no setor de calçados na América Latina, dona das marcas Havaianas, Topper, Dupé, Rainha,
MIzuno, Timberland, Sete Léguas, Meggashop e Flecha, a Alpargatas atua ainda nos segmentos de
vestuário e acessórios. A Companhia oferece produtos inovadores com tecnologia, design e utilidade e
possui a competência na construção e gestão de marcas desejadas, que possibilitou a criação de forte
relação com os consumidores,. Com receita líquida de R$ 2,2 bilhões em 2010 e volume de 244 milhões
de pares/peças vendidos no Brasil e no exterior, a Alpargatas possui 13 fábricas no Brasil e na Argentina
e exporta para mais de 80 países.

