PERFIL DA EMPRESA
Nome da Empresa

Abotoa Lda.

Morada
Sede:

Rua de Fundões,151, 3700-121 São João da Madeira, Portugal

Escritório:

Rua Aníbal Bettencourt nº15 escritório A 2790-225 Carnaxide, Portugal

Contactos
Telefone

+351 21 418 76 74

Fax:

+351 21 418 65 25

Email:

info@buyskypro.com

Loja on-line

http://www.byskypro.com

CEO

Jorge Pinto- jpinto@skyproshoes.com

Marcas

SKYPRO Walk/In/Heaven

Produtos

Sapatos de Senhora/Homem para tribulações de Cabina, Malas de
Senhora

Missão

SKYPRO está empenhada em desenvolver os melhores produtos para
profissionais de companhias aéreas, de forma a melhorar o seu bemestar e a produtividade da indústria aeronáutica.

Descrição geral da empresa
SKYPRO shoes – Walk/In/Heaven é a primeira marca global a desenvolver sapatos
desenhados especificamente para profissionais da aviação.
O calçado profissional é um suporte indispensável para a tripulação de cabina. Os sapatos
SKYPRO têm como objetivo proporcionar um conforto profundo, segurança e bem-estar a
todos os membros de tripulações de cabina e trabalhadores de aeroporto. O calçado para
profissionais de aviação SKYPRO é um suporte indispensável. É uma ferramenta de trabalho
essencial, pois é um sapato preparado para trabalhar o ano inteiro no máximo conforto,
segurança e proteção.
O Portfólio SKYPRO oferece aos nossos clientes sapatos airport-friendly, com conforto
absoluto e com a mais avançada tecnologia - anti- estática, anti- skid, ambicork e alarmfree. A coleção foi baseada em longos anos de R&D com a colaboração de companhias
aéreas e profissionais da aviação. Esta relação próxima com os nossos clientes permitiu à
SKYPRO desenvolver, projetar e produzir sapatos únicos para estes profissionais.
A SKYPRO tem o único calçado de aviação no mundo certificado pela International
Organization for Standardization - ISO 20347 EN para profissionais da aviação e foi
recentemente premiado com o GAPI pela inovação tecnológica, prémio para o melhor
calçado para profissionais da aviação em 2012.

Para alguma questão, por favor contacte: fmariano@skyproshoes.com

