


01
LAZULI

A marca LAZULI foi lançada em 2014. A missão foi conjugar calçado 
feminino com o azulejo português e a sua riqueza histórica!

Nas suas primeiras coleções a LAZULI apostou numa grande variadade 
de modelos, e o conceito dos azulejos estava bastante patente nos seus 
modelos.  Com o evoluir da marca a reinterpretação do azulejos passou 
a estar identificada de uma maneira mais subtil.

A partir de 2018 com a sensibilização mundial para questões ambientais, 
e também com maior conhecimento dos seus clientes, a marca começa a 
incorporar na coleção alguns modelos com materiais “Vegan”.
Essa mudança foi crescendo e desde 2020 nenhuma colecção utiliza 
qualquer material de origem animal, procurando utilizar soluções 
sustentáveis.

A apresentação das coleções sofreu alterações, havendo apenas lança-
mentos pontuais e mantendo modelos intemporais disponíveis durante 
todo o ano.

HISTÓRIA



A palavra LAZULI, provém de uma cor azul muito forte, que é a cor de 
uma pedra semipreciosa conhecida como lápis-lazúli.

Posteriormente essa palavra deu também origem à palavra Azulejo.
A escolha foi simples por toda a sua associação com o azulejo e sua cor.

É uma nome curto, fácil de pronunciar, ler, escrever e memorizar.

O NOME
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MARCA QUE CONTA HISTÓRIAS
O azulejo e a sua riqueza histórica na cultura Portuguesa, é o ponto de 
partida para a inspiração dos modelos da marca.
Esses elementos decorativos dão personalidade e tornam os sapatos 
únicos.

MATERIAIS VEGAN E SUSTENTÁVEIS 
Aproveitar o que a natureza nos dá e reaproveitar reciclando sempre que 
for possível, é o nosso desafio diário em busca de produtos sustentáveis, 
de qualidade, durabilidade e com preços justos.
A pegada ecológica dos nossos produtos é também baixa uma vez que 
grande parte dos nossos fornecedores são nossos “vizinhos”.

PRODUÇÃO 1OO% PORTUGUESA
A nossa fabricação é toda feita localmente. Na nossa fábrica e em 
subcontratadas, temos sempre em consideração valores éticos e justos 
para com os trabalhados.
Os sapatos são feitos por artesãos experientes uma vez que estamos 
localizados na zona de Portugal, com maior tradição no calçado, permi-
tindo-nos uma garantia constante de qualidade.

IDENTIDADE
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Aliando a tradição à modernidade e a história à sofisticação, a marca 
LAZULI pretende espelhar a essência dos azulejos, através dos sapatos.

Os objetivos da marca LAZULI são:

- Produtos sustentáveis, preços justos e uma fabricação ética. 

- Os modelos práticos e intemporais.

- Eterniza a tradição de Portugal através dos azulejos.

MISSÃO 



05
LAZULI

As coleções LAZULI são direcionadas para pessoas com sentido de 
humor e espírito livre de influências.

Essencialmente hoje os consumidores esperam das marcas verdadeiros 
parceiros. É isso que queremos ser, é isso que queremos DAR.

DAR toda a dedicação e acompanhamento personalizado.

DAR conforto sem nunca descurar o lado estético.

DAR soluções com preocupações ambientais e sociais.

Queremos clientes que se sintam parte do grupo, que sintam paixão dos 
seus LAZULI nos pés, que tenham orgulho de ser #myLAZULI.

CONSUMIDOR DA MARCA



OS MATERIAIS
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pineapple
FIBRES

FOLHAS PALMEIRA

BIODEGRADÁVELCELULOSEMICROFIBRA
SUSTENTÁVEL

TECIDOPLÁSTICO
RECICLADO

PAPEL
RECICLADO

CORTIÇACEREAISCORDA JUTAMADEIRAALGODÃO BAMBOO
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