BEE

organic clothing

PROBLEMA

- Fast fashion, padrão de produção e consumo no qual os produtos são fabricados,
consumidos e descartados, para atender a novos estilos a baixo custo;
- Em Portugal, deita-se para o lixo 200 mil toneladas de têxteis por ano, dados da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA);
- A Indústria têxtil é uma das mais poluentes do mundo;
- A maioria da roupa é sintética e provém do petróleo;
- Para produzir uma t-shirt de algodão, por exemplo, são necessários 2700 litros de
água. Já numas calças de ganga, o consumo de água pode chegar aos 10 000 litros;
- As tintas utilizadas acabam muitas vezes por contaminar os rios;
- Cada vez mais há pessoas com alergias de pele, pelo uso de roupa barata e feita
sem qualquer tipo de controlo.

A MARCA

A BEEING COTTON - marca de roupa orgânica feita de algodão natural, logótipo bordado e/ou
impressão direta com tintas à base de água certificadas e sem plástico.
Roupa certificada pela:
- Ecocert Greenlife, esta certifica processos de produção ecológica, uso de ingredientes naturais e
orgânicos, gestão responsável de recursos naturais, proibição de ingredientes petroquímicos;
- Fair Wear, organização que trabalha em conjunto com as empresas produtoras de têxtil no sentido
de as orientar para as boas práticas e condições de trabalho.
Logótipo - a abelha, é um dos seres mais importantes do planeta, são essenciais para o equilíbrio
dos ecossistemas. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há
animais, sem animais, não haverá raça humana.
Para além de tentar sensibilizar as pessoas para o uso de roupa de matéria orgânica, a Beeing
Cotton, irá transmitir a importância em diminuir os pesticidas utilizados na agricultura que estão a
matar as abelhas.

CONCEITO

Menos toxinas - as roupas são feitas com materiais orgânicos e não são
utilizados químicos na sua produção, ao contrário da roupa convencional;
Menos alergias - como não são utilizados herbicidas nem pesticidas na
sua composição nem no tingimento, não existe uma reação quando a roupa
está em contato com o corpo;
Mais durabilidade - a roupa orgânica dura mais tempo e não se desgasta
com facilidade ao contrário da inorgânica, para além disso a qualidade e
textura também mantêm-se por muito mais tempo;
Menos impacto na natureza - a matéria-prima da roupa orgânica não
polui o subsolo, a água e ar. Necessita de menos água e como não utiliza
químicos na sua produção não prejudica a natureza, nem as pessoas que
estão a confecionar as peças.

CONSUMIDOR

- Pessoas que levam um estilo ecológico;
- Vegans;
- Preocupados com a sustentabilidade e
responsabilidade ética;
- Amigas dos animais e da natureza;
- Pessoas que procuram roupa de qualidade
e que nunca sai de moda;
- Faixa etária, 16-45 anos;
- Classe média e média alta;

CONCONRRÊNCIA

Marcas portuguesas, todas com loja online e loja física em Lisboa:
- Sapato Verde
- Isto
- Earthings Clothes, (não tem loja própria, encontra-se na Green Beans
um café/mercearia 100% Vegan, em Lisboa)
- Couve
- Flávia Aranha
- Stró
- Cleonice
- Näz

DISTRIBUIÇÃO

A BEEING COTTON terá os seus
produtos à venda numa loja online,
nas redes sociais (facebook, instagram).
Venda em sítios estratégicos, como em
feiras alternativas e em lojas de vertente
orgânica.
Divulgação da marca passa pelas
redes sociais mencionadas
anteriormente, no pinterest e youtube.
Escolher uma influencer que venha ao
encontro da Beeing Cotton.
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