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Dear Partners and Colleagues, 

                      ............Association of Producers and Importers of 
Promotional Gifts of Ukraine (“AVІRSU”) is happy to 
welcome you to the Second specialized trade fair 
of promotional and souvenir industry B2B Show. At 

the first B2B Show exhibition most of you had a chance to make sure that the event is 
clearly focused on the industry of promotional gifts and business gifts. There are no 
casual visitors there and comfortable environment for the efficient partnership devel-
opment is guaranteed. An original slogan of the fair is “Leaders unite here!”. Having 
opened the catalogue and seen the list of participants, you’ll notice that the leaders of 
promo-souvenir industry are presented here, and not only from Ukraine. The quality of 
participants makes it possible to concentrate on the main point, and here you’ll be able 
to get everything you need in the field of business gifts. 

          The Show is being developed. We have done our best to make it most efficient. 
There is a series of interesting events scheduled in this year’s B2B Show: International 
Conference, Effect PROMO Awards, exhibition of creative gifts, explosion of fakes, pri-
vate industry showcase of new products, fashion show of corporate and promotional 
clothing - PROMO Defile, and lots of other pleasant surprises. 

         The leaders forming the opinion of the world promo-souvenir industry have 
been invited to the Conference especially for you, as well as the professionals in the 
field of efficient business communication development from Ukraine and Russia. 
This year’s conference will be held for all three days: the International Day, the Day of 
useful knowledge, and the Effect PROMO Day. 

         During the exhibition, all the exhibitors and visitors will be able to vote for the 
contest works, exhibited at a special stand of creative gifts. Winners will be awarded 
on the third day of the fair.  You can find all the information regarding the novelties, 
fashion shows, contest winners and their projects from a special review of the Asso-
ciation “AVІRSU” after the fair at the website: WWW.AVIRSU.COM.UA. 

          We wish you an efficient communication strategy, a good choice of effective 
gifts, new and long-term contacts, fruitful negotiations and efficacious ideas! 
 
Sincerely,

Irina Milenko, President of the Association of Producers and Importers of Promotion-
al Gifts of Ukraine (“AVIRSU”),

Alexey Filimonov, AVIRSU Chairman of the Board.

Шановні Партнери та Колеги! 

           Асоціація виробників та імпортерів 
рекламних сувенірів України (“АВІРСУ”) рада 
вітати Вас на Другій спеціалізованій виставці 
рекламно-сувенірної індустрії B2B Show. Багато 
з Вас вже на першій виставці B2B Show змогли переконатися, що захід чітко 
сконцентровано на галузі рекламних сувенірів і бізнес-подарунків, тут немає 
випадкових відвідувачів і створені комфортні умови для побудови ефективних 
партнерських відносин. Своєрідний девіз виставки – “Лідери об’єднуються тут”. 
Відкривши каталог і побачивши список учасників, Ви переконаєтесь, що тут 
дійсно присутні лідери рекламно-сувенірної індустрії, і не лише України. Якісний 
склад учасників дозволяє сконцентруватися на головному, і тут Ви знайдете все 
те, що Вам потрібно в області бізнес-подарунків. 

             Виставка розвивається. Ми постаралися зробити її максимально корисною. 
У цьому році в рамках B2B Show запланована серія цікавих заходів: Міжнародна 
Конференція, Конкурс Effect PROMO, експозиція креативних сувенірів, 
експозиція підробок, окрема вітрина новинок галузі, показ мод корпоративного 
та промо-одягу PROMO Defile і багато приємних сюрпризів. 

         На Конференцію ми запросили для Вас лідерів думки світової рекламно-
сувенірної індустрії, а також фахівців у галузі побудови ефективних бізнес-
комунікацій з України та Росії. У цьому році Конференція буде проходити всі три 
дні: Міжнародний день, День корисних знань, і День Effect PROMO. 

       Під час виставки всі учасники та відвідувачі зможуть проголосувати за 
конкурсні роботи, виставлені в спеціальній експозиції креативних сувенірів. 
Переможці будуть нагороджені в третій день виставки. Про всі новинки, покази 
мод, конкурсні роботи і переможців Ви зможете дізнатися у спеціальних оглядах 
Асоціації  “АВІРСУ”  після виставки на сайті  WWW.AVIRSU.COM.UA. 

        Ми бажаємо Вам ефективних комунікацій, вибору ефектних подарунків, 
нових та перспективних контактів, плідних переговорів і результативних ідей! 

З повагою, 

Ірина Міленко, Президент Асоціації виробників та імпортерів рекламних 
сувенірів України (“АВIРСУ”), 

Олексій Філімонов, голова правління “АВIРСУ”. 
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Dear colleagues,

       Exhibitions are the universal tool for the development of the 
promotional products industry as they give us the possibility both to 
look over the exposition and to receive the useful information at the 

same place and time.

          Promotional products are the means of marketing communica-
tions whose tactile influence creates the main effect on the audience 
that’s why the choice of articles for advertising campaigns should be 
based on the real samples. I’m sure that the variety and wide range of 
exposed products will help the exhibitors and visitors to enlarge their 
cooperation and to find new business partners.

       It’s very important that the exhibition is accompanied by the 
conference. Such form of the big industrial event helps the market 
community to develop its professionalism.

           B2B Show is held in the beginning of the year when we traditio-
nally review the results and make plans. This event gives the advertis-
ing community a good opportunity to make the best choice of promo-
tional products for the further activity.

         I will you successful work and good results!

Victor Levchenko
Executive Director
RAPPS Association

Шановні колеги! 

    Для галузі рекламних сувенірів 
виставка є універсальним інструментом 
розвитку ринку, оскільки в одному 
місці і в один час всі учасники ринку 
можуть і ознайомитися з експозицією, і 
обмінятися корисною інформацією. 

                 Рекламно-сувенірна продукція - один з небагатьох інструментів 
маркетингових комунікацій, в якому тактильний ефект впливу на 
цільову групу має вирішальне значення, тому вибір промопродукції 
для проведення рекламних кампаній необхідно робити “живцем”. 
Впевнений, що експозиція виставки, яка демонструє широту 
і різноманітність рекламно-сувенірної продукції, дозволить 
експонентам та відвідувачам розширити співпрацю і встановити 
нові ділові відносини. 

        Надзвичайно важливо, що в дні роботи виставки відбудеться 
галузева конференція. Саме такий формат проведення великого 
галузевого заходу, коли демонстрація продукції поєднується з 
насиченою інформаційною програмою, дає максимальний ефект і, 
безсумнівно, допомагає працівникам сувенірної галузі підвищити 
свій професіоналізм. 

          Проведення B2B Show на початку нового календарного року, 
коли підведені підсумки минулого і намічені плани подальшого 
розвитку, надає рекламній спільноті прекрасну можливість зробити 
правильний вибір сувенірної продукції для її використання у своїй 
діяльності. 

           Успішної роботи і хороших результатів! 

В.М. Левченко 
Виконавчий директор 
Асоціації РАППС 
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Dear participants, organizers and visitors of the 
exhibition В2В Show 2011 

         I am glad to congratulate everybody on the occasion of opening 
of the specialized exhibition of advertising and souvenir industry В2В 
Show 2011! 

          It is difficult to imagine our world without souvenirs and gifts, 
they tend to evoke memories and create moods. Moreover, souvenir and 
presentation products are one of the most important means of promot-
ing goods and services. These things introduce emotion into business 
and at the same time are effective information mediums. 

        Gift market is constantly expanding together with the develop-
ment of new technologies and that allows you to find original, and at 
the same time reasonably priced solution for the realization of complex 
advertising challenges. 

         The main aims of the exhibition are to inform the market about 
events that happen in the advertising and souvenir industry, to intro-
duce the advanced world experience of using these products, to form 
the domestic demand for them. 

           The active promoter of these ideas and processes is the Association 
of Producers and Importers of Promotional Gifts of Ukraine (AVIRSU) - the 
main initiator of the В2В Show exhibition. This year, AVIRSU prepared a 
number of events, which will facilitate the development of industry in 
general and also professional development of its operators: here belong 
the International conference in which participate the leaders of European 
souvenir industry, contests of advertising photography and creative gifts 
Effect PROMO, and show of promotional clothing collections PROMO Defile. 

         Thanks to this organization, В2В Show has become an effective 
platform for professional communication and a major event in the ad-
vertising and souvenir industry of Ukraine. 

            I wish all the participants, organizers and visitors fruitful work, 
successful trade deals and useful business contacts. 

Director General of “ACCO International” 
Ihor Melnyk 

Учасникам, організаторам та 
відвідувачам виставки 
В2В Show 2011

           Радий вітати всіх  з відкриттям другої 
спеціалізованої виставки рекламно-
сувенірної індустрії  В2В Show 2011! 

         Важко уявити наш світ без сувенірів та подарунків, вони мають 
властивість пробуджувати спогади і створювати настрій.  Крім того, 
сувенірно-презентаційна продукція є одним з важливіших засобів 
просування товарів та послуг. Ці речі привносять емоційність у 
бізнес і, водночас,  можуть бути ефективним інформаційним носієм.  

      Сувенірний ринок постійно розвивається разом із розвитком 
нових технологій,  що дозволяє знаходити оригінальні, і в той же час 
недорогі рішення для реалізації складних рекламних завдань.

      Мета виставки –  інформувати ринок про події в рекламно-
сувенірній галузі, знайомити з передовим світовим досвідом 
застосування цієї продукції, формувати попит на неї у вітчизняного 
бізнесу.   

         Активним провідником цих ідей і процесів виступає  Асоціація 
вироб-ників та імпортерів рекламних сувенірів України (АВІРСУ) - 
головний ініціатор виставки В2В Show. Цього року АВІРСУ підготувала 
низку заходів, які неодмінно сприятимуть  розвитку галузі в цілому та 
підвищенню професійного рівня його операторів: це і Міжнародна 
конференція за участю лідерів сувенірної індустрії Європи, і конкурси 
рекламної фотографії та креативних сувенірів Effect PROMO,  і показ 
колекцій промо-одягу PROMO Defile.  

           Завдяки  такій організації, В2В Show має стати дієвим майданчиком 
для професійного спілкування і  головною подією в житті рекламно-
сувенірної індустрії України.

      Бажаю всім учасникам, організаторам та відвідувачам плідної 
праці, вдалих комерційних угод та корисних ділових контактів.

Генеральний директор “АККО Интернешнл“
Ігор Мельник
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          It is difficult to imagine our world without souvenirs and gifts, 
they tend to evoke memories and create moods. Moreover, souvenir and 
presentation products are one of the most important means of promot-
ing goods and services. These things introduce emotion into business 
and at the same time are effective information mediums. 
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duce the advanced world experience of using these products, to form 
the domestic demand for them. 
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vertising and souvenir industry of Ukraine. 

            I wish all the participants, organizers and visitors fruitful work, 
successful trade deals and useful business contacts. 

Director General of “ACCO International” 
Ihor Melnyk 

Учасникам, організаторам та 
відвідувачам виставки 
В2В Show 2011

           Радий вітати всіх  з відкриттям другої 
спеціалізованої виставки рекламно-
сувенірної індустрії  В2В Show 2011! 

         Важко уявити наш світ без сувенірів та подарунків, вони мають 
властивість пробуджувати спогади і створювати настрій.  Крім того, 
сувенірно-презентаційна продукція є одним з важливіших засобів 
просування товарів та послуг. Ці речі привносять емоційність у 
бізнес і, водночас,  можуть бути ефективним інформаційним носієм.  
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конференція за участю лідерів сувенірної індустрії Європи, і конкурси 
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сувенірної індустрії України.

      Бажаю всім учасникам, організаторам та відвідувачам плідної 
праці, вдалих комерційних угод та корисних ділових контактів.

Генеральний директор “АККО Интернешнл“
Ігор Мельник
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проГраМа виставки

16 лютого
            11:00
Урочисте відкриття виставки

            12:00, 14:00, 16:00
PROMO Defile. Показ колекцій корпоративного та промо-одягу
Місце проведення: Зона урочистих подій

            13:00
Міжнародна конференція «Світова індустрія рекламно-сувенірної 
продукції: масштаби, перспективи, тренди, статистика»
Місце проведення: Синій конференц-зал (1-й поверх)

           13:00
Майкл Фретер (Michael Freter), генеральний директор PSI (Німеччина)- 
«Європейські тенденції розвитку рекламно-сувенірної індустрії»

           13:50 – 14:30

Річард Ларібі (Richard Lariby), експорт директор PF Concept (Нідерланди)- 
«Сила промо та рекламних подарунків» 

           14:40 – 15:20
Патрік Дьорінг (Patrick Doring), віце-президент з маркетингу та 
продажу Senator GmbH (Німеччина) - 
«Промоіндустрія – погляд зсередини» 

           15:30 – 16:10

Вишневський Олег, комерційний директор компанії «Соло Інвест» в 
Центральній та Східній Європі. SOL’S (Франція) - 
«Текстиль в маркетингових комунікаціях»

           16:20 – 17:00
Слуцький Володимир, президент Групи компаній Круг (Росія)-
«Основні тренди світової індустрії рекламно-сувенірної продукції. 
Масштаби та перспективи індустрії»

17 лютого

           11:00, 13:00, 15:30
PROMO Defile. Показ колекцій корпоративного та промо-одягу
Місце проведення: Зона урочистих подій

           12:00
Конференція за участю правління Асоціації «АВІРСУ» -
 « Місія та мета АВІРСУ. Перші кроки та проекти Асоціації. 
Можливості вступу в Асоціацію. Бачення майбутнього 
українського ринку представниками найбільших сувенірних 
компаній – засновників АВІРСУ» 
Доповідачі: 
Вайданич Ігор – директор «Компанії Еней», м. Київ
Коробка Максим – директор «Першої Української Сувенірної Компанії», м. Київ
Коцюба Костянтин – генеральний директор «Компанії Євробізнес», м. Київ
Малюта Ростислав – генеральний директор компанії «БМТ – Стиль», м. Київ
Міленко Ірина – генеральний директор «Євросувенір», м. Київ
Солодкін Олексій – директор «ТТА Souvenir Production», м. Київ
Філімонов Олексій – директор компанії «Бюрократ», м. Київ

              14:00
Конференція-практикум «Багаж  корисних знань. Що корисно 
знати, працюючи в рекламно-сувенірній індустрії»
Місце проведення: Конференц-зал

            14:00 – 14:40

Вязовцев Олексій, генеральний директор Альтер Его Промоушн, Президент 
Російської Асоціації Постачальників та Виробників Сувенірів (Росія) - 
«Роль рекламних сувенірів в маркетингових комунікаціях»

              14:45 – 15:25

Полигалов Денис, керівник відділу продажу компанії «Проект 111» (Росія) -
«Маркетинг подарунків: бізнес-подарунки та промопродукція як 
ефективні інструменти маркетингових комунікацій»

              16:00 – 16:35
Добривечір Ганна, TNS Ukraine - 
«Профіль типового учасника рекламних конкурсів, розіграшів» 
(демографічний профіль, стиль життя, психографіка та ставлення до 
реклами, розклад дня та контакти з рекламними носіями, бренд-профіль)

            16:40 – 17:00

Ільїна Юнона, школа інноваційного менеджменту «Почерк» (Україна)- 
«Побудова бренду»
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проГраМа виставки
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проГраМа виставки

18 лютого

           12:00

Нагородження переможців Конкурсу Effect PROMO Junior

             13:00

День Effect PROMO
Місце проведення: Конференц-зал

             13:00 – 13:40

Петренко Галина, головний редактор журналу «Новий маркетинг» (Україна) - 
«Маркетинг в реальному часі»

             13:45 – 14:10
Шнурко-Табакова Елліна, генеральний директор Видавничого дому 
«СофтПрес» (Україна) - 
«Ефективні маркетингові комунікації»

             14:15 – 14:40

Дубровін Павло,  директор з розвитку групи компаній «Вольф» (Україна) - 
«Креативна поліграфія: надмірність чи ефективний інструмент?»

             14:45 – 15:15
Авраменко Альона, координатор з розвитку TM Stick Print, Студія 
спонтанної творчості ОШО (Україна) - 
«Казковий бізнес»

             15:20 – 16:00

Чорний Сергій, керівник івент-агенства BMC Promo, голова Клубу івенторів 
України, член правління Асоціації Івенторів України (Україна) -
«Як якісно побудувати роботу з організації події (корпоративної, 
тімбілдінгу, дня народження компанії)»

              16.00 - 16.30
Андрій Федоров, співвласник і керівник групи компаній United 
Communications - «Брендинг України»

16 February

            11.00

Gala opening of the exhibition

           12.00, 14.00, 16.00

PROMO Defile. Demonstration of promotional and corporate clothes collections
Venue: Gala events zone

            13.00

International conference “The global industry of advertising and sou-
venir production: scope, prospects, trends, statistics”
Venue: Blue Conference-hall (1-st floor)

            13.00 – 13.40

Michael Freter - Director General of PSI (Germany) -
“European trends in the development of advertising and souvenir industry” 

            13.50 – 14.30

Richard Lariby - Export Director of PF Concept (the Netherlands) -  
“The Power of Promotional Products”

            14.40 – 15.20

Patrick Doring - Vice President of Sales and Marketing, Senator GmbH (Germany)-
“The promotional business – an insight”

             15.30 – 16.10

Oleg Vishnevsky - Commercial Director of Solo Invest Company in the 
Central and Eastern Europe. SOL’S (France) -
“Textiles in marketing communications”

             16.20 – 17.00

Vladimir Slutsky - President of Krug Group of Companies (Russia) -

“Key trends in the world industry of advertising and souvenir production. 

Scale and prospects of development”
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18 лютого
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PROGRAMME OF THE EXHIBITION
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17 February

              11:00, 13:00, 15:30
PROMO Defile. Demonstration of promotional and corporate clothes collections
Venue: Gala events zone

              12.00
Conference in which participates the board of directors of “AVIRSU” – orga-
nizer of the B2B exhibition -
“Missions and aims of AVIRSU.  First steps and projects of the Association. Pos-
sibilities of joining the Association. Vision of the Ukrainian market future by rep-
resentatives of the largest souvenir companies - founders  of AVIRSU” 
Speakers: 
Ihor Vaydanych - director of Eney Company, Kyiv
Maksim Korobka - director of the First Ukrainian Souvenir Company, Kyiv
Konstantin Kotsiuba - director general of Eurobusiness Company, Kyiv
Rostislav Maliuta - director general of BMT Style Company, Kyiv
Irina Milenko - director general of Eurosouvenir Company, Kyiv
Aleksey Solodkin - director of TTA Souvenir Production Company, Kyiv  
Aleksey Filimonov - director of Bureau-Crat, Kyiv

               14.00
Workshop: “Useful knowledge. Things worth knowing for a worker of 
advertising and souvenir industry”
Venue: Conference-hall

               14.00 – 14.40
Aleksey Vyazovtsev - Director General of Alter Ego Promotion, President of the 
Russian Association of Suppliers and Manufacturers of Souvenirs (Russia) -
 “Role of advertising souvenirs in marketing communications”

              14.45 – 15.25 
Denis Polygalov, head of sales department  of “Project 111” company (Russia) -
“Marketing of Gifts: business gifts and promotional production as an effective 
tool of marketing communications”

               16.00 – 16.35
Anna Dobryvecher - representative of TNS Ukraine -
“Profile of a typical participant of advertising contests, drawing “(demographic 
profile, lifestyle, psychography and attitude towards advertising, order of the 
day and contacts with the advertising mediums, brand profile)

               16.40 – 17.00
Junona Ilyina - representative of the School of Innovation Management 
Pocherk (Ukraine) -
“Building of the brand”

18 February

               12.00
Ceremony of awarding the winners of Effect PROMO Junior Competition

               13.00 

Effect PROMO Day
Venue: Conference-hall

               13.00 – 13.40

Galina Petrenko, chief editor of “New Marketing” Magazine (Ukraine) -
“Marketing in the real time”

               13.45 - 14.10 
Ellina-Shnurko Tabakova, Director General of the publishing house 
“SoftPress” (Ukraine) -
“Effective marketing communications” 

               14.15 - 14.40 

Pavel Dubrovin, Development Director of “Wolf” Group of companies ( Ukraine) - 
“Creative Printing: overindulgence or an effective tool?”
 
               14.45 - 15.15 
Alena Avramenko, development coordinator of TM Stick Print, Studio of spon-
taneous creativity OSHO (Ukraine) -
 “Fantastic business”
 
               15.20 - 16.00 
Sergey Cherny, head of the event-agency BMC Promo, board member of the 
Association of Eventors of Ukrain (Ukraine) -
 “ How to organize work in the field of event organization in a qualitative way 
(corporate parties, team building)” 

               16.00 - 16.30 

Andrei Fedorov, co-owner and head of United Communications Group of companies - 
“Branding of Ukraine”

PROGRAMME OF THE EXHIBITION
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EXPOHOLDING.RU 

ул. Б. Семеновская, 45, эт. 4
Москва, 107023, Россия
тел.: + 7 (901) 542 7581
e-mail: info@vipexpo.ru

www.expoholding.ru

      Галузеві інформаційно-торгові майданчики ExpoHolding.ru - 
могутній діловий інструмент, що дозволяє цілодобово представля-
ти Вашу компанію на ринку товарів та послуг і отримувати потрібну 
інформацію. 
                Це прямий контакт між клієнтами, що дозволяє знайти партнера 
на купівлю/продаж товару або послуги.
Користувачами ресурсів є комерційні директори, менеджери із закупівлі, 
посередники, оптовики, менеджмент підприємств, бізнесмени та інші 
юридичні та фізичні особи, співпраця з якими може дати Вам чималий 
прибуток та довгострокові ділові відносини. 

EXPOHOLDING.RU

ul. B.Semenovskaya, 45, fl. 4
Moscow, 107023, Russia

tel.: + 7 (901) 542 7581
e-mail: info@vipexpo.ru

www.expoholding.ru

                 Informational system ExpoHolding.ru is a powerful business tool that 
gives an opportunity to present your firm and receive necessary information 
about the market 24 hours per day. That means an easiest way to find a 
sale/purchase partner for your production or services without any external 
interference.
               Among users of our resource are:
•  sales managers;
•  purchasing agents;
•  intermediaries;
•  distributors;
•  management of enterprises;
•  businessmen and other legal and natural persons.
            And cooperation with them can bring in income and long-term 
business relationship.
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FRUIT OF THE LOOM, Customer Service

Von-Miller Strasse, 9
Kaiserslautern, 67661, Germany
tel.: +49 631 3531 0
fax: +49 631 3531 343
e-mail: service@ftlka.fruit.com
www.fruitoftheloom.eu

            FRUIT OF THE LOOM - світовий лідер з виробництва рекламного 
текстилю. Бренд  пропонує широкий асортимент моделей, багату ко-
льорову гамму і якість продукції.

           FRUIT OF THE LOOM is one of the world biggest manufacturers of 
promo textiles. Brand offers wide range of promo clothing, rich color range 
and high quality.

BMC Promo, Івент агентство 

вул. Героїв Дніпра, 19, оф. 183
Київ, 04209, Україна 
тел.: (044) 412 1582 
e-mail: office@bmcpromo
www.bmcpromo.com

        “BMC Promo” надає послуги з організації та проведення заходів 
будь-якого масштабу: корпоративні свята, приватні вечірки, презентації, 
PR-послуги, конференції на території всієї України та за її межами та інше. 
“BMC Promo” є членом Всеукраїнської рекламної коаліції, входить до складу 
правління Асоціації івенторів України та очолює Клуб івенторів України.

BMC Promo, Event agency

vul. Geroyiv Dnipra, 19, of. 183
Kyiv, 04209, Ukraine
tel.: +38 (044) 412 1582 
e-mail: office@bmcpromo
www.bmcpromo.com

               “BMC Promo” gives services in organization and realization of event 
projects of any complicacy: corporate holidays, private parties, presentations, PR-
services, conferences on the territory of  Ukraine and outside it, etc. “BMC Promo” 
is an All-Ukrainian Advertizing Coalition Member, board member of the Ukrainian 
Eventor Association and stands at the head of the  Ukrainian Eventor Club.
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KANCPORT.COM.UA, Канцелярський портал

а/с 71
Київ, 03057, Україна

тел.: (044) 233 0744, факс: (044) 408 3955
e-mail: uapkt@ukr.net,  

uapkt@i.kiev.ua 
www.kancport.com.ua 

           www.kancport.com.ua – спеціалізований портал для учасників канце-
лярського ринку. Він був створений в 2004 році з метою оперативного та 
взаємовигідного обміну діловою інформацією операторів канцелярсь-
кого бізнесу. Завдяки порталу “КанцПорт” відвідувачі отримують актуаль-
ну, свіжу і оперативну інформацію про: новини та події канцелярського 
ринку, новини компаній, тенденції канцелярського бізнесу. “КанцПорт” 
- путівник, інформаційний довідник і аналітичний посібник сучасного 
канцелярщика.

KANCPORT.COM.UA, Stationery portal

P.O.B. 71
Кyiv, 03057, Ukraine

tel.: +38 (044) 233 0744, fax: +38 (044) 408 3955
e-mail: uapkt@ukr.net, uapkt@i.kiev.ua 

www.kancport.com.ua 

       www.kancport.com.ua is the specialized Portal for stationery market 
participants. It was created in 2004 for the purpose of operative and 
mutually beneficial business information exchange of the operators of 
stationery market. Due to Portal KancPort visitors receive such actual, fresh 
and operative information as: news and events of stationery market, news 
of companies, tendencies of stationery business. KancPort is the guide, 
informative digest and analytical manual of the modern stationery supplier.   

LEDD Company, ТОВ

ул. Грина, 42
Москва, 117628, Россия

тел.: +7 495 646 0908, факс: +7 495 646 0908
e-mail: info@usb2b.ru

www.usb2b.ru

               LEDD Company - це:
•  Usb-flash накопичувачі - під усі види нанесення, гарантія 12 місяців.
•  Usb-гаджети, цифрові фоторамки, HDD зовнішні жорсткі диски.
•  Подарункова упаковка - для всіх видів флешок.
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LEDD Company, LLC

ul. Grina, 42
Moscow, 117628, Russia
tel.: +7 495 646 0908, fax: +7 495 646 0908
e-mail: info@usb2b.ru
www.usb2b.ru

                All usb-products & hi-tech for logo embossing.

OFFICE FILE, Журнал

ул. 1-ая Ямского поля, 15/2, оф. 507
Москва, Россия 
тел./факс: +7(916) 257 7616, +7(916) 257 7619
e-mail: info@officefile.ru
www.officefile.ru

               OFFICE FILE – професійний журнал індустрії офісних товарів, канце-
лярського приладдя та товарів для творчості. Видається щомісяця з 1998 року.
Основні рубрики: галузеві новини, аналітика, інтерв’ю 
з керівниками провідних компаній, новинки продукції, товарні 
огляди, регіональні ринки та інші теми.  Наклад: 5000 примірників.

OFFICE FILE, Magazine

1-st ul. Yamskogo polia, 15/2, of. 507
Moscow, Russia 
tel./fax: +7(916) 257 7616, +7(916) 257 7619
e-mail: info@officefile.ru
www.officefile.ru

           OFFICE FILE MAGAZINE is the Office Products (OP) industry magazine 
in Russia. Major themes: office products (incl. IT-supplies, office machinery, 
business gifts etc.), news, new products, analytics, marketing, OP industry 
chief’s interviews, goods reviews, regional markets, feature articles. Subscribers: 
manufacturers, wholesalers, resellers, retailers, contract stationers. Circulation: 
5000 copies.
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OFFICEMART.RU, Інтернет портал

пер. Гамсоновский, 2, стр. 2, оф. 207
Москва, 115191, Россия 

тел./факс: +7 (495) 663 3262 
(многоканальный)

e-mail: manager@officemart.ru
www.officemart.ru

             OfficeMart.Ru – перший багаторівневий каталог компаній та, одно-
часно з цим, інформаційно-аналітичний ресурс, що охоплює “офісну” 
тематику. Довідник компаній, брендів, кращих Інтернет-посилань, кален-
дар подій та публікацій. 
               Цільова аудиторія ресурсу - офіс менеджери, секретарі і постачаль-
ники, тобто люди, які забезпечують безперебійну роботу офісу.
               Мета проекту – допомогти обрати найбільш надійних партнерів з 
високою якістю сервісу і товарів.

OFFICEMART.RU, Internet portal 

per. Gamsonovsky, 2, build. 2, of. 207
Russia, 115191, Moscow

tel.: +7 (495) 663 3262, fax: +7 (495) 663 3262
e-mail: manager@officemart.ru

www.officemart.ru

                OfficeMart.Ru is the first multilevel catalogue of companies and, at the 
same time, informational and analytical resource, covering all office subjects. 
It contains information about companies and brands, links, calendar of 
events and interesting publications.
             Target audience: office managers, secretaries and supply vessels, i.e. 
people who provide uninterrupted work of the office.
               The aim of the project is to help choose the most reliable partners 
with high quality service and products.

PF Concept

De Lasso, 14, 2371 GV, Roelofarendsveen
The Netherlands

Офіційний представник в Україні – Олена Камінська
тел.: (067) 328 4967, факс: (044) 242 9814

e-mail: h.kaminskaya@nl.pfconcept.com
www.pfconcept.com

              PF Concept – підрозділ компанії  Polyconcept Group – лідер в  галузі
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створення, розробки, постачання, маркетингу та розпов-
сюдження рекламної, промо-продукції та бізнес-подарунків  
через дистриб’юторів. 

          PF Concept, a division of the Polyconcept Group, is the leader in the 
creation, development, sourcing, marketing and distribution of promotional 
products distributed via the promotional products distributors and printers.

ReklaMaster.com

вул. Золотоустівська, 10-12, оф. 4
Київ, 01135, Україна
тел.: (044) 490 6131, факс: (044) 490 6132
e-mail: news@reklamaster.com,
ad@reklamaster.com
www.reklamaster.com

                 ReklaMaster.com - Перший український портал про маркетинг і ре-
кламу. Головна мета проекту - повне всестороннє інформування про всі 
важливі новини, події, тенденції розвитку рекламного ринку в Україні, 
країнах СНД, світі та в інтернет-просторі. 
           На сьогоднішній день, ReklaMaster.com пропонує своїм відвіду-
вачам актуальні новини, авторські матеріали, обширну бібліотеку тема-
тичних статей, новинки рекламного креативу, онлайн-конференції з експер-
тами маркетингу, реклами та PR.
            ReklaMaster.com є Офіційним Представництвом Міжнародного 
фестивалю креативності Cannes Lions в Україні (з 2006 р.).

ReklaMaster.com 

vul. Zlatoustivska, 10-12, of. 4 
Kyiv, 01135, Ukraine 
tel.: +38 (044) 490 6131,  fax: +38 (044) 490 6132 
e-mail: news@reklamaster.com, ad@reklamaster.com 
www.reklamaster.com 

       ReklaMaster.com - First Ukrainian portal about marketing and 
advertising. The main aim - comprehensive informing about all important 
news, events and trends of the advertising market in Ukraine, CIS countries, 
and on the Internet. 
            ReklaMaster.com offers news, author’s materials, extensive library of 
thematic articles, online conferences with experts in the field of marketing, 
advertising and PR. 
           ReklaMaster.com is the official representative of the International 
Festival of Creativity in Ukraine - Cannes Lions (2006).
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SHNUROK, ТМ

а/с 56
Боярка, Київська обл., 08153, Україна

тел.: (044) 360 0688, 
(044) 361 0688, (067) 509 5808

факс: (044) 362 0688
e-mail: office@shnurok.ua

www.shnurok.ua

               ТМ “SHNUROK“ - український виробник стрічки з нанесенням 
фірмової символіки. Шнурки для беджів, шнурки для мобільних телефонів, 
браслети. Жакардові стрічки та шнурки, шеврони, етикетки. Атласна стрічка 
з друком, стрічка декоративна. Еластична та ремінна стрічка з логотипом.

SHNUROK, TM

P.O.B. 56
Boyarka, Kyiv obl., 08153, Ukraine

tel.: +38 (044) 360 0688, 
+38 (044) 361 0688, +38 (067) 509 5808

fax: +38 (044) 362 0688
e-mail: office@shnurok.ua

www.shnurok.ua

           ТМ “SHNUROK” is the Ukrainian producer of lanyards. We offer satin 
ribbons with prints, decorative ribbons. Elastic and strap ribbons with a logotype.

SOUVENIR.SEGMENT.RU

ул. Фаянсовая, 26, оф. 229
Санкт-Петербург, 192019, Россия

тел.: +7 (812) 335 5915
факс: +7 (812) 335 5915

e-mail: suvenir@segment.ru
www.souvenir.segment.ru

                Suvenir.Segment.Ru — це найбільший сувенірний портал Росії, на
 якому представлена докладна інформація про виробників та постачальників 
сувенірного ринку, широкий вибір новинок та пропозицій від провідних 
сувенірних компаній, а також новини та огляди ринку. 
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SOUVENIR.SEGMENT.RU

ul. Fayansovaya, 26, of. 229
Saint-Petersburg, 192019, Russia
tel.: +7 (812) 335 5915
fax: +7 (812) 335 5915
e-mail: suvenir@segment.ru
www.souvenir.segment.ru

             Our web-site  www.suvenir.segment.ru is the first-rate portal dedicated 
to gifts, souvenirs and stationary in Russia. You can find here a lot of 
information about souvenirs, souvenir companies, news and articles about 
souvenirs. Nowadays, SEGMENT - is the main souvenir portal in Russia.

STICK PRINT, ТМ

вул. Мироносицька, 15, кв. 10
Харків, 61002, Україна
тел.: (057) 714 0667
факс: (057) 714 0669
e-mail: sale@stickprint.com.ua
www.stickprint.com.ua

            ТМ “Stick Print” є єдиним в Україні виробником самоклеючих паперо-
вих блоків для нотаток (стікерів) з рекламним зображенням. Ми пропонуємо 
стікери різних розмірів та кольорів. Кількість кольорів друку - від 1 до 4 
або повнокольорові. Виготовляємо на власному обладнанні. Доставка 
здійснюється по всій території країни будь-яким зручним для Вас способом.

STICK PRINT, ТМ

vul. Myronosytska, 15, apt. 10
Kharkiv, 61002, Ukraine 
tel.: +38 (057) 714 0667
fax: +38 (057) 714 0669
e-mail: sale@stickprint.com.ua
www.stickprint.com.ua

              Production of self-adhesive notepads with customer’s advertisements. 
Different sizes, colours of paper. Imprint on sheets up to 4 colours. Produced in 
Ukraine on our own equipment.
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TTA Souvenir Production

вул. Льва Толстого, 25/2, оф. 100
Київ, 01032, Україна

тел.: (044) 501 3305, факс: (044) 288 1103
e-mail: tta@tta.kiev.ua

www.tta.kiev.ua, www.gempromotion.com.ua, 
www.newvision.com.ua

           TTA Souvenir Production є членом міжнародної асоціації рекламних 
агентств IGC та працює у наступних напрямках:
•   прямі поставки рекламно-сувенірної продукції з Европи, Азії і Туреччи-
ни за каталогами M-Collection, Promotion & Design, Promotion Tops, The 
Catalogue, ITD, Gifts, Royal, Vоyager, Pharmaceutical Advertising. Більш ніж 
1 000 000 артикулів: брелоки, значки, запальнички, ручки, попільнички, 
чашки, футболки, кепки, спецодяг, прапори. VIP-продукція: Lanvin, Premier, 
Carven, Ferre, POS-матеріали;
•   поставка щоденників за індивідуальним дизайном Edica™;
•   всі види нанесення (шовкотрафарет, термодрук, тамподрук, тиснення, де-
коль, гравіювання) та швацьке виробництво;
•   продукція за індивідуальним дизайном (магніти, ароматизатори, брелоки, 
ручки з індивідуальним кліпом, стрес-боли, надувні фігури);
•   досвід роботи з корпоративними клієнтами. Спецпроекти;
•   розвиток дистриб’юторської мережі (спеціальні умови для РА).

TTA Souvenir Production

vul. L’va Tolstogo, 25/2, of. 100
Kyiv, 01032, Ukraine 

tel.: + 38 (044) 501 3305, fax: + 38 (044) 288 1103
e-mail: tta@tta.kiev.ua 

www.tta.kiev.ua , www.gempromotion.com.ua , www.newvision.com.ua

                TTA Souvenir Production is the member of IGC international association 
of advertisings agencies and works in the followings directions:
•  direct supply of advertising and souvenir production from Europe, Asia and 
Turkey, according to the M-collection, Promotion & Design, Promotion Tops, The 
Catalogue, ITD, Gifts, Royal, Voyager, Pharmaceutical Advertising catalogues. More 
than 1 000 000 articles: keychains, badges, lighters, pens, ash-trays, cups, T-shirts, 
caps, overalls, flags. Vip-production: Lanvin, Premier, Carven, Ferre, POS-materials; 
•  supply of Edica™ diaries, made to individual design; 
•   all types of image embossing (silk-screen printing, thermal printing, tampon 
printing, stamping, engraving); 
•   made to individual design production (magnets, aromatizers, keychains, pens 
with an individual clip, stress balls, inflatable figures); 
•   experience with corporate clients. Special projects; 
•   development of distributor network (special terms for AA).
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БМТ СТИЛЬ, ПП

просп. Московський, 21
Київ, 04655, Україна
тел.: (044) 451 4381,  факс: (044) 451 4381
e-mail: bmtstyle@bmtstyle.com.ua
www.bmtstyle.com.ua

          Компанія ПП “Бмт-Стиль” заснована у 1991 році та є провідним 
українським виробником корпоративного, медичного, рекламного одягу, 
текстильної сувенірної продукції, з бездоганною репутацією.
                  Продукція компанії представлена великим асортиментом,  як тих 
продуктів, що є в наявності на складі (приблизно 300 000 виробів), так і 
практично необмеженим з розробки та виробництва моделей.
             Також, ми пропонуємо Вашій увазі декілька видів вишивки (в т. 
числі аплікація, шеврони) та друку (шовкотрафаретний, термотранс-
ферний, сублімаційний).

BMT STYLE, PC

prosp. Moskovsky, 21
Kyiv, 04655, Ukraine
tel.: +38 (044) 451 4381, fax: +38 (044) 451 4381
e-mail: bmtstyle@bmtstyle.com.ua
www.bmtstyle.com.ua

                  BМТ – Style Company was established in 1991. Also, it is the leading 
Ukrainian manufacturer of corporate, medical, advertising clothes and textile 
souvenir production, with unimpeachable reputation.
           Company offers wide range of produce (300 000 products are 
available in the warehouse) and almost unlimited possibilities on 
models’ working out and manufacture. 
                Also, we offer various kinds of embroidery (including application, 
chevrons) and printing (silk-screen, thermotransfer and sublimation printing).
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БЕРГАМО УКРАЇНА, ТОВ

вул. Леваневського, 9, оф. 8
Київ, 03058, Україна

тел.: (044) 457 1628, (044) 457 1629, (044) 457 6019
факс: (044) 457 5453

e-mail: info@bergamo.ua
www.bergamo.kiev.ua

      Бергамо Україна є постачальником сувенірної продукції. 
Офіційний представник торгової марки Bergamo в Україні. 
               Ексклюзивний дистриб’ютор ТМ SOLS та CoFee в Україні. Власна 
виробнича база з нанесення.

BERGAMO, LTD

vul. Levanevskogo, 9, of. 8 
Kyiv, 03058, Ukraine

tel.: +38 (044) 457 1628, +38 (044) 457 1629, +38 (044) 457 6019
fax: +38 (044) 457 5453

e-mail: info@bergamo.ua
www.bergamo.kiev.ua

                Сompany is the supplier of promotion and souvenirs production. It is the 
official representative of the trade mark Bergamo in Ukraine. We have our own 
production base for logotype embossing. The company keeps big stock.

БРЕНД ГІФТС, ТОВ

просп. Перемоги, 53-А, оф. 7-8
Київ, 03680, Україна

тел.: (044) 503 3436, факс: (044) 503 3436
e-mail: info@usbgifts.com.ua

www.usbgifts.com.ua, www.brandgifts.com.ua, 
www.exmar.com.ua

           Основним видом діяльності компанії “Бренд Гіфтс” є постачання 
флешок та рекламно-сувенірної продукції. Ми пропонуємо продукцію за 
розумними цінами, широкий асортимент моделей зі складу в Києві та на 
замовлення, повний цикл від поставки продукції, до нанесення логоти-
пу, оперативність виконання замовлень, гарантію на продукцію.
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BRAND GIFTS, LLC

prosp. Peremogy, 53-А, of. 7-8
Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 503 3436, fax: +38 (044) 503 3436
e-mail: info@usbgifts.com.ua
www.usbgifts.com.ua, www.brandgifts.com.ua, 
www.exmar.com.ua

                  Main activity of “Brand Gifts” company is supply of USB flash drives and 
promotional products. We offer products at reasonable prices, wide range 
of models from a warehouse in Kyiv and for order, full cycle – from products 
supply to application of the logo, prompt execution of orders, guarantee.

БУККЕА, ПП

бул. Лесі Українки, 34, оф. 403
Київ, Україна
тел.: (044) 585 9360
e-mail: welcome@bookcare.com.ua
www.bookcare.com.ua

               BOOKCARE Україна - офіційний представник російської компанії 
BOOKCARE, що спеціалізується на аксесуарах: обкладинках для книг, 
обкладинках для паспорта, візитівницях, кардхолдерах і т.д. Ви-
робництво здійснюється на основі власних розробок: від дизайну 
макетів і унікальних технологій до безпосереднього виробництва 
продукції на власному обладнанні.

BOOKCARE, PE

bulv. L.Ukrainki, 34, of. 403
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 585 9360
e-mail: welcome@bookcare.com.ua
www.bookcare.com.ua

          BOOKCARE Ukraine is the official representative of the Russian 
company BOOKCARE which specializes in accessories: book covers, 
passport covers, card holders, etc. We manufacture everything on 
our own production equipment according to company’s own unique 
technologies and design layouts.
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БЮРО-КРАТ, ТОВ

вул. Магнітогорська, 1-Е 
Київ, 02660, Україна

тел.: (044) 206 4680, факс: (044) 206 4679
e-mail: order@burokrat.ua

www.burokrat.ua

              Компанія заснована у 1997 році.
На сьогоднішній день займає одну з лідируючих позицій на українському 
ринку рекламно-сувенірної продукції.
            Ексклюзивний представник в Україні ТМ Senator, Rou bill, Lamy та 
прямий імпортер усіх видів сувенірної продукції європейської якості.
        Пропонує послуги з нанесення на власному виробництві: 
шовкотрафаретний і тамподрук, лазерне гравірування на склі, 
кераміці та металі, термоперенесення, деколь, тиснення.

BUREAU-CRAT, LTD

vul. Мagnitogors’ka, 1-Е 
Kyiv, 02660, Ukraine

tel.: +38 (044) 206 4680, fax: +38 (044) 206 4679
e-mail: order@burokrat.ua

www.burokrat.ua

       During 13 years of succesful work company gained significant 
experience in promotion and souvenirs production.
        “Bureau-Crat” company is an exclusive representative in Ukraine 
of Senator, Rou bill, Lamy brands and direct importer of European 
promotional products.
               Company offers wide service range on logo printing on promotion 
items by means of: silk-screen and tampon printing, laser engraving, 
transfer-printing, glass-printing, embossing.

ВІАЛ-СІКО, ТОВ

вул. Мироносицька, 66
Харьків, 61002, Україна

тел.: (057) 756 0555, факс: (057) 752 0323
e-mail: asa7770@mail.ru

www.vial-sico.com.ua

Виробництво сувенірних і спортивних м'ячів за індивідуальним замовленням.
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VІAL-SІСO, LLC

vul. Myronosytska, 66
Kharkіv, 61002, Ukraine
tel.: +38 (057) 756 0555, fax: +38 (057) 752 0323
e-mail: asa7770@mail.ru
www.vial-sico.com.ua

              Production of souvenir and sports balls to order.

ВИКИ ВОСТОК, ТОВ

Внутренний пр-д, 8, стр.14, оф. 23
Москва, 117452, Россия
тел.: +7 495 989 4825
факс: +7 495 989 4823
e-mail: office@vikivostok.ru
www.vikivostok.ru

        Компанія займається виробництвом пластикової сувенірної 
продукції – ручки, монетниці, кружки та ін. Вики Восток здійснює 
повний цикл виробництва пластикових сувенірних автоматичних 
ручок - від лиття виробів і збирання, до нанесення логотипу. Вики 
Восток має сучасне обладнання для лиття, прес-форми, а також лінії 
з нанесення логотипів методом тампонного та шовкотрафаретного 
друку. Можливо виробництво індивідуальних форм.

VIKI VOSTOK, LTD

Vnutrenniy pr-d, 8, build.14, of. 23
Moscow, 117452, Russia
tel.: +7 495 989 4825
fax: +7 495 989 4823
e-mail: office@vikivostok.ru
www.vikivostok.ru

        The company is engaged in manufacture of plastic promotional 
products – pens, coin boxes, mugs, etc. Viki Vostok carries out a full cycle 
of manufacture of plastic promotional automatic pens - from molding of 
products and assemblage up to logo drawing. Viki Vostok possesses modern 
die-casting machines, compression molds, and also options on branding 
products. Manufacture of individual forms is possible.
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ВОЛЬФ, Друкарня

вул. Сирецька, 28/2
Київ, 04073, Україна

тел.: (044) 464 4009, факс: (044) 467 5883
e-mail: office@wolf.ua

www.wolf.ua

        Друкарня “Вольф” - передове підприємство українського 
поліграфічного ринку. Кращі друкарські традиції, яким прихиль-
на друкарня датовані 1856 роком. Це європейська якість друку, 
інноваційні технології, унікальне устаткування і ексклюзивна 
продукція. Друкарня “Вольф” єдина пропонує послуги “гібридного 
друку“. Також, друкує на непоглинаючих матеріалах, пластику, 
оракалі, фольгованому папері та картоні. У складі групи компаній 
“Вольф“ дев'ять самостійних підрозділів в містах: Київ, Запоріжжя, 
Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса.

WOLF, Printing house

vul. Syrecka, 28/2
Kyiv, 04073, Ukraine

tel.: +38 (044) 464 4009, fax: +38 (044) 467 5883
e-mail: office@wolf.ua

www.wolf.ua

                Printing house “Wolf“ is a foremost enterprise of the Ukrainian 
printing market. The best printing tradition that are supported 
by the printing house, date back to 1856. European print quality, 
innovative technology, unique equipment and exclusive products. 
Printing house “Wolf“ is the only one that offers “hybrid“ printing 
services. Also, it prints on plastic, oracal, foil paper and cardboard. 
“Wolf“ group of companies includes nine independent sub-units in 
Kyiv, Donetsk, Zaporizhzhya, Dnipropetrovs’k, Lviv, Odessa.
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ЕВРОБІЗНЕС, Компанія, ТОВ

вул. Леваневського, 9, оф. 2
Київ, 03058, Україна
тел.: (044) 492 8603
факс: (044) 492 8603
e-mail: info@ eurobusiness.com.ua
www.eurobusiness.com.ua

           Компанія Евробізнес здійснює поставки та продаж суве-
нірної продукції із країн Європи та Азії. Власна виробнича база 
з нанесення. Компанія працює з основними європейськими 
каталогами.

EUROBUSINESS, Company, LTD       

vul. Levanevskogo, 9, of. 2 
Kyiv, 03058, Ukraine
tel.: +38 (044) 492 8603
fax: +38 (044) 492 8603
e-mail: info@ eurobusiness.com.ua
www.eurobusiness.com.ua

         Company Eurobusiness LTD carries out direct deliveries 
of promotional and souvenirs production from the countries of 
Europe and Asia. The company works with the leading European 
catalogues and has its own production base for logotype 
embossing.
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ЗОДІАК, НВТОВ

просп. 50-річчя Жовтня, 2-Б, оф. 311
Київ, 03148, Україна

тел.: (044) 499 3896, (044) 499 3897
факс: (044) 499 3896, (044) 499 3897

e-mail: zodiak@zodiak.com.ua
www.zodiak.com.ua

             НВТ “ЗОДІАК” - 20 років на ринку України! 
     Член міжнародного товариства  постачальників рекламно-
сувенірної продукції PSI, член Асоціації Виробників та Імпортерів Ре-
кламних Сувенірів України (АВІРСУ) .
    Офіційний дистриб’ютор провідних виробників рекламно-
сувенірних ручок Європи:  STILOLINEA, PRODIR, BURGER, LECCE PEN, 
SCRIKSS.
             Представляємо торгові марки та каталоги: THE CATALOGUE, COOL, 
VOYAGER, EXCURSION, GIFTS, ITD, CERRUTI, UNGARO, SMALTO, SCHERRER, 
PROMOTION TOPS, PROMOTION&DESIGN, MACMA, PRO[E]MOTION.
            Власне виробництво: шовкотрафарет, тамподрук, термодрук.

ZODIAK, SPC

prosp. 50-richcha Zhovtnia, 2-B, of. 311
Kyiv, 03148, Ukraine

tel.: +38 (044) 499 3896, +38 (044) 499 3897
fax: +38 (044) 499 3896, +38 (044) 499 3897

e-mail: zodiak@zodiak.com.ua
www.zodiak.com.ua

             SPC “ZODIAK” - 20 years on the Ukrainian market!
             PSI and AVIRSU member.
             The official distributors of the leading European manufacturers 
of ball pens:
             STILOLINEA, PRODIR, BURGER, LECCE PEN, SCRIKSS.
               The direct importer of promotion goods from the main Europeans 
catalogues: THE CATALOGUE, COOL, VOYAGER, EXCURSION, IMPRESSION, 
GIFTS, ITD, CERRUTI, UNGARO, SMALTO, SCHERRER, PROMOTION TOPS, 
PROMOTION&DESIGN, MACMA, PRO[E]MOTION.
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ЕНЕЙ, Компанія,ТОВ

просп. Перемоги, 67, АПК-3, оф. 310  
Київ, 03062, Україна
вул. Сахарова, 42,  Львів, 79012, Україна
тел.: (044) 205 3627, (032) 297 0059
факс: (044) 205 3628, (032) 297 0059
e-mail: info@eney.com.ua
www.eney.com.ua

            Поставка повного спектру рекламно-сувенірної продукції з різних 
регіонів світу: Європа, Азія, Африка, Америка. Власна виробнича база: 
найширша в Україні виробнича база сувенірної продукції. Представ-
ництво в Україні відомих Європейських торгових марок. Власний склад 
сувенірів, найбільший в Україні по асортименту та кількості склад 
керамічних виробів. Власне виробництво шкіргалантерейних виробів. 
Виготовлення ексклюзивної продукції: ручки з кліпом за Вашим 
індивідуальним проектом, краватки, щоденники, пошиття рекламного 
одягу та інше.

ENEY, Company, LTD

prosp. Peremogy, 67, APK-3, of. 310  
Kyiv, 03062, Ukraine
vul. Sakharova, 42,  Lviv, 79012, Ukraine
tel.: +38 (044) 205 3627, +38 (032) 297 0059
fax: +38 (044) 205 3628, +38 (032) 297 0059
e-mail: info@eney.com.ua
www.eney.com.ua

               Delivery of full range of promotional and souvenir products.  Own 
manufacturing base: pad printing, flat screen printing, cylindrical screen 
printing, laser engraving, embroidery, hot printing, ceramic imprint. We 
represent in Ukraine the world-known TMs: Lecce Pen, Europe Watch, 
catalogues: Gifts, The Catalogue, Promotion&Design, US Basic, Appeal, and 
other. Manufature of exclusive products: pen with clip of you individual 
design, cravats, diaries, key holders etc.
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ЄВРОСУВЕНІР, ТОВ

вул. Гайдара, 50  
Київ, 01033, Україна 

тел.: (044) 201 1810, (044) 201 1818
факс: (044) 201 1819

e-mail: es@es.com.ua
www.es.com.ua

          Працюючи на ринку рекламно-сувенірної продукції з 1994 року 
ми зростали та розвивались разом з ним. Сьогодні “Євросувенір” - це 
колектив професіоналів, поєднаних загальними принципами та метою. 
Ексклюзивний дистриб’ютор TM “Ritter Pen”, “Impression”. Власний каталог 
промо-подарунків “Фреш”. Найбільша виробнича база для нанесення 
зображення брендів на подарунки в Україні.

EUROSOUVENIR, LTD

vul. Gaydara, 50
Кyiv, 01033, Ukraine

tel.: +38 (044) 201 1810, +38 (044) 201 1818
fax: +38 (044) 201 1819

e-mail: es@es.com.ua
www.es.com.ua

           Working at the promotional products market since 1994 we have 
grown and evolved. Today Eurosouvenir - a team of professionals, who are 
united by the general principles and purpose. Exclusive distributor of “Ritter 
Pen”, “Impression”. Own catalog of promotional products “Fresh“. The largest 
production base for the application of brand image on gifts in Ukraine.

КАРАНDАШ, Журнал

вул. Генерала Наумова, 23-В, оф. 46
Київ, 03164, Україна
тел.: (098) 442 1271

e-mail: al.mirnaya@gmail.com,  al.mirnaya@ukr.net

            Журнал “КАРАНDАШ” – незалежне спеціалізоване видання, що подає 
вичерпну і неупереджену інформацію для операторів ринку канцтоварів, 
офісного та шкільного приладдя України.
            Тематика публікацій: товарні огляди ринків України та зарубіжжя, 
новини індустрії, новинки компаній і ТМ, стратегії управління, продажів 
та виробництва, моніторинг кінцевого споживача, ексклюзивні інтерв’ю, 
огляди виставок та конференцій, спортивних і неофіційних заходів ринку.
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KARANDASH, Magazine

vul. Generala Naumova, 23-V, of. 46
Kyiv, 03164, Ukraine 
tel.: +38 (098) 442 1271
e-mail: al.mirnaya@gmail.com,  al.mirnaya@ukr.net

             “KARANDASH” is the magazine for the stationary and OP market profes-sionals. 
Articles subjects cover Ukrainian and foreign markets’ excellent reviews, 
industry’s news, companies and trademarks novelties, strategies management, 
sales and production, final customer’s monitoring, exclusive interviews, 
exhibitions and conferences reviews,  sport and unofficial events reviews.

КОЛУМБ, СП, ТОВ

вул. Відродження, 13
Луганськ, 91042, Україна
тел.: (0642) 34 3222 (багатоканальний)
факс: (0642) 34 3232
e-mail: сolumb@columb.ua
www.columb.ua

             ТОВ “СП  “КОЛУМБ“ з 1992 року займається розробкою і вироб-
ництвом, на особистій виробничій базі, продукції з державною, місцевою 
і корпоративною символікою.
                  Основними видами продукції є: прапори, прапорці, вимпели та штан-
дарти;  підставки для прапорів, прапорців і вимпелів; флагштоки стаціонарні 
та телескопічні; сувеніри представницького класу, призи, продукція з 
символікою замовника;  сувенірні магніти; нагороди, знаки, медалі, значки; 
етикетки текстильні та наклейки; футляри та упаковка.

COLUMB, SP, LTD

vul. Vidrodzhennia, 13
Lugansk, 91042, Ukraine
tel.: +38 (0642) 34 3222 (multichannel), fax: +38 (0642) 34 3232
e-mail: сolumb@columb.ua
www.columb.ua

            “SP “Columb” LTD is engaged in development and production of a 
wide range of products with state, local and corporate symbols using its own 
production base since 1992.
          Main products:  flags, pennants, banners, standards;  stands for flags, 
banners, pennants; telescopic flagpoles and portable ones for exhibitions 
and presentations; souvenirs of representative class, prizes, products with the 
customer’s symbolics;  souvenir magnets; awards, signs, medals, badges; textile 
labels and stickers; cases and packages.
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Комп&ньоН, Журнал
КОМПАНЬЙОН ГРУП, ТОВ

вул. І.Мазепи, 10-А
Київ, 01010, Україна
тел.: (044) 494 2502
факс: (044) 494 2505

e-mail: jsidorina@companion.ua
www.companion.ua

        Журнал “Комп&ньоН” видається Companion Group, одним 
з перших та найбільш відомих гравців українського ринку ділової 
літератури та періодики.
            До портфоліо періодичних видань Companion Group входять – 
щотижневик “Комп&ньоН”, щомісячні журнали “СТРАТЕГИИ”, “ФИНАНСИСТ” 
та “Професор Крейд”. 
          З 2005 року Companion Group активно займається виданням 
та дистрибуцією ділових книг українських та іноземних авторів на 
ринках України та СНД. За 6 років було видано більш ніж 40 книжок, 
багато з яких стали бестселерами в Україні, Росії та Прибалтиці.
  

COMPANION, Magazine
COMPANION GROUP, LTD

vul. Ivana Mazepy, 10-A 
Kyiv, 01010, Ukraine 

tel.: +38 (044) 494 2502 
fax: +38 (044) 494 2505 

e-mail: jsidorina@companion.ua 
www.companion.ua 

           Companion Magazine is published by Companion Group, one of 
the first and the most famous players of Ukrainian business literature 
and periodicals market. 
          Since 2005, the Companion Group is engaged in publishing and 
distribution of business books of Ukrainian and foreign authors on the 
territory of Ukraine and the CIS. Over a period of 6 years more than 40 
books was issued. A lot of them became bestsellers. 
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МАПП, Міжнародна Асоціація 
Презентаційної Продукції

а/с 899, пер. Беловодский, 7
Санкт-Петербург, 194044, Россия
тел.: +7 (812) 313 6901/02
факс: +7 (812) 313 6900
e-mail: info@iapp-spb.org
www.iapp.ru

               МАПП – Міжнародна Асоціація Презентаційної Продукції.
            Це некомерційна асоціація рекламно-сувенірних фірм. Здійснює 
ефективне просування професіоналів галузі на ринку рекламних послуг 
за допомогою наступних проектів:
• Журнал для професіоналів галузі – “Профессионал рекламно-
сувенирного бизнеса” – www.profi.iapp.ru;
•  Журнал для кінцевих замовників – “Лидер МАПП” – www.leader.iapp.ru;
•  Портал бізнес-сувенірів – www.iapp.ru;
•  “Классики МАПП” – класифікатори-довідники сувенірної продукції та 
рекламних послуг – www.class.iapp.ru;
•  “Блаза” – база даних презентаційної продукції – www.blaza.ru;
•   “RPM” – рев’ю на англійській мові. Огляд російського бізнес-сувенірного 
ринку для європейських компаній – www.rpm.iapp.ru.

IAPP, International Association of Promotional Products

P.O.B.899 ,  per. Belovodsky, 7
Saint-Petersburg, 19404, Russia
tel.: +7 (812) 313 6901/02
fax: +7 (812) 313 6900
e-mail: info@iapp-spb.org
www.iapp.ru

              International Association of Promotional Products is the promotional 
products industry international not-profit trade association www.iapp.ru. 
IAPP supports the growth and professionalism of promotional suppliers 
and contends to educate and reinforce the end buyer and the industry 
as a whole.
•  The “Professional” – magazine for promotional companies – www.profi.
iapp.ru;
•  The “Leader” – magazine for end-users – www.leader.iapp.ru;
•  “RPM” – Russian Promotional Market Review – www.rpm.iapp.ru.
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Макро Плюс, ТОВ

вул. Желябова, 2, оф. 301
Київ, 03057, Україна

тeл.: (044) 495 2262, факс: (044) 277 8727
e-mail: office@macro-plus.com 

www.macroplus.ua

            ТОВ “МАКРО ПЛЮС“ на правах ексклюзивного дистриб’ютора 
представляє колекції ексклюзивних ділових аксесуарів:
ексклюзивне письмове приладдя Parker (Англія), Waterman 
(Франція), Cross (США), Sheaffer (США); годинники VICTORINOX 
SWISS ARMY (Швейцарія), WENGER (Швейцарія), Timex (США), Moog 
(Франція); ексклюзивні колекції виробів зі шкіри Piquadro (Італія), 
Tavecchi (Італія); колекції ділових аксесуарів і чоловічих запо-
нок Tateossian (Англія), Caran d’Ache (Швейцарія), Colibri (США), 
Thompson (Англія), Tonino Lamborghini (Італія), Philip Laurence 
(Швейцарія); колекції фляг, портсигарів та подарункових наборів 
Mustang (Іспанія); унікальні керамічні фігурки ручної роботи, 
розписані золотом,  платиною DE ROSA RINCONADA (Уругвай); 
практичні сувеніри Romanowski, Philippi (Німеччина); копії авто 
Kyosho (Японія); подарункові сертифікати. 
           Виконуємо корпоративні замовлення на підбір унікальних, 
ділових подарунків, наносимо логотипи замовників, в тому числі, 
на заводах-виробниках.

Macro Plus, LTD

vul. Zheliabova, 2, of. 301
Kyiv, 03057, Ukraine

tel.: +38 (044) 495 2262, fax: +38 (044) 277 8727
e-mail: office@macro-plus.com 

www.macroplus.ua

              Macro Plus Ltd., on the rights of the exclusive distributor in Ukraine, 
represents collections of exclusive accessories.
             Corporate orders for souvenir products and exclusive business 
gifts. Personalization of the products.
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С.Т. Дюпон – Париж

Офіційний 
дистриб’ютор в Україні: 
тел.:  (067) 506 3862
www.st-dupont.com

 
            Франція завжди славилася своїми вишуканими речами. 
Законодавиця моди, ця країна подарувала світу велику кількість 
відомих дизайнерів і майстрів у світі моди і прикрас. Не залишив-
ся неосвоєним і ринок висококласних аксесуарів. Лідер цього 
ринку - компанія S.T. Dupont має більш ніж столітню історію і по 
праву вважається провідним світовим виробником аксесуарів. 
           Компанія S.T.Dupont була заснована у 1872 році, і донині, 
S. T. Dupont продовжує виробництво предметів розкоші для 
чоловіків і жінок. Власники виробів S. T. Dupont, напевно, не 
підозрюють, скільки майстерності та вміння необхідно для того, 
щоб досягти настільки високого ступеня досконалості. Вже давно 
репутація S.T. Dupont сягнула за межі Франції. 
           Ще одним напрямком діяльності компанії S.T. Dupont є вироб-
ництво вишуканих аксесуарів і можливість їх персоналізації. 

S.T .Dupont – Paris

Official distributor in Ukraine:
tel.: +38 (067) 506 3862
www.st-dupont.com

        S.T .Dupont company was founded in 1872, and to this day, 
S.T. Dupont continues to produce luxury goods for men and women. 
Another focus of the company S. T. Dupont is the production of high 
quality accessory lines with the possibility of personalization.
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МАРКЕТИНГ І РЕКЛАМА,
Міжнародний журнал

вул. Верхній Вал, 2, оф. 505
Київ, 04071, Україна,  а/с 7095

Харків, 61024, Україна
тел.: (044) 417 8200,  (057) 704 1245

факс: (057) 704 1245
e-mail: mir@mr.com.ua
marketing@mr.com.ua

www.mr.com.ua

                  “Маркетинг і реклама” – це провідне міжнародне спеціалізоване 
видання з маркетингової тематики. Журнал призначений, в першу 
чергу, для практиків у сфері реклами і маркетингу. Більшість авторів 
журналу - практики, тому публікації в журналі мають практичну 
цінність. Видання засноване у вересні 1996 року, і на сьогоднішній 
день є першим в Україні маркетинговим журналом. “Маркетинг і 
Реклама” - журнал для роботи!  Детальніше на www.mr.com.ua

MARKETING AND ADVERTISING,
International magazine

vul. Verhniy Val, 2, of. 505
Kyiv, 04071, Ukraine,  P.O.B. 7095

Kharkiv, 61024, Ukraine
tel.: +38 (044) 417 8200,  +38 (057) 704 1245

fax: +38 (057) 704 1245
e-mail: mir@mr.com.ua
marketing@mr.com.ua

www.mr.com.ua

                “Marketing and advertising” is the leading international specialized 
edition on a marketing subject. A magazine is appointed, above all things, 
for practical workers in the field of advertising and marketing. Most 
authors of magazine are practices, that is why publications in a magazine 
have a practical value. Edition was founded in September, 1996, and today 
is the first marketing magazine in Ukraine. “Marketing and Advertising” is 
a magazine for work!  
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МЕДІАПРИНТ, ТОВ

вул. Глибочицька, 28, оф. 503 
Київ, 04050, Україна
тел.: (044) 484 3245, 
(044) 484 4687 
факс: (044) 484 3245, 
(044) 484 4687 
e-mail: office@mediaprint.com.ua 
www.mediaprint.com.ua 

        ТОВ “Mediaprint” було засновано в липні 2007 року як основ-
ний дистриб'ютор і сервісний центр техніки Mimaki в Україні. Основ-
ний напрямок компанії - це просування і розвиток, на українському 
ринку, технологій широкоформатного друку в області рекламної, 
промислової та текстильної графіки, а також впровадження новітніх 
технологій друку на базі обладнання японської компанії Mimaki 
Engineering Co.

MEDIAPRINT Co., LTD

vul. Glybochytska, 28, of. 503, 510, 514
Kyiv, 04050, Ukraine
tel.: +38 (044) 484 3245, 
+38 (044) 484 4687 
fax: +38 (044) 484 3245, 
+38 (044) 484 4687 
e-mail: office@mediaprint.com.ua 
www.mediaprint.com.ua

        “Mediaprint” Ltd was founded in July 2007 as the main distributor 
and service center of Mimaki techniques in Ukraine. The main directions 
of our company are promotion and development of large format printing 
technology in the sphere of advertising, industrial and textile graphics at the 
Ukrainian market. Also, introduction of new printing technologies on the 
basis of Japanese equipment, manufactured by Mimaki Engineering Co.
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МИР ПАКЕТА®, Компанія 

бульв. Марії Приймаченко, 6, оф. 49
Київ, 01042, Україна 
тел.: (044) 286 1097
факс: (044) 284 9625

e-mail: Sales@mirpaketa.com.ua
www.mirpaketa.com.ua

       Компанія МИР ПАКЕТА® - провідний виробник паперових 
іміджевих пакетів на ринку України, основним елементом стратегії 
якої є пріоритет інтересів Клієнта.
       Успішний досвід більше восьми років роботи і глибока 
спеціалізація в області виробництва паперових пакетів гарантують 
Вам високу якість продукції і вирішення поставлених Вами завдань при 
підготовці до продажів, презентацій, рекламних кампаній, виставок і свят.

MIR PAKETA®, Company

bulv. Marii Pryjmachenko, 6, of. 49
Kyiv, 01042, Ukraine

tel.: +38 (044) 286 1097
fax: +38 (044) 284 9625

e-mail: Sales@mirpaketa.com.ua
www.mirpaketa.com.ua

             MIR PAKETA® company is a leading producer of image paper bags 
on the Ukrainian market. Its basic element of strategy is the priority of the 
Client’s interests. 
            Successful experience of more than eight years of work and deep 
specialization in the production of paper packages field guarantee high 
quality of products and fast and good solution of the tasks, that are set 
by You at the preparation for sales, presentations, advertising campaigns, 
exhibitions and holidays.
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НОВЫЙ МАРКЕТИНГ, Журнал
УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ, Журнал

АА Плюс, ТОВ
вул. Павлівська, 26/41, оф. 108
Київ, 01133, Україна
тел.: (044) 225 0323, 
факс: (044) 494 4079
e-mail: pr@web-standart.net
www.marketing.web-standart.net, 
www.management.web-standart.net

              “Новый маркетинг” - спеціалізоване видання для керівників мар-
кетингових відділів та тих, хто хоче ними бути.
               “Управление компанией” -  інноваційний журнал з менеджменту 
для керівників та власників бізнесу.

NOVYJ MARKETYNG, Magazine
UPRAVLENIE KOMPANIEJ, Magazine

AA Plus, LLC
vul. Pavlivska, 26/41, of. 108
Kyiv, 01133, Ukraine
tel.: +38 (044) 225 0323, 
fax: +38 (044) 494 4079
e-mail: pr@web-standart.net
www.marketing.web-standart.net, 
www.management.web-standart.net

             “Novyj Marketyng“ - a specialized publication for heads of marke-
ting departments.
        “Upravlenie Kompaniej“ - an innovative management magazine for 
directors and business owners.
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ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА, Журнал 

вул. І. Кудрі, 39, оф. 46
Київ, 01042, Україна

тел.: (044) 286 8220, 
(044) 286 3603

e-mail: om@m21.com.ua
www.m21.com.ua

             Журнал “Отдел маркетинга” - цілеспрямоване, зручне і надихаюче 
мультиринкове видання для маркетологів, рекламістів та піарщиків, в яко-
му немає нічого зайвого. Статті, що публікуються, присвячені проблемам 
маркетингових підрозділів (стратегічним, структурним, функціональним, 
комунікаційним, кадровим) та варіантам їх вирішення.

Періодичність друку: щомісячно. Видання виходить із 2003 року.
Видавець: компанія “Менеджмент-ХХІ”
Обсяг видання: 64 стор.
Підписний індекс: 22492

OTDEL MARKETINGA, Magazine

vul. I. Kudri, 39, of. 46 
Kyiv, 01042, Ukraine 

tel.: +38 (044) 286 8220, 
+38 (044) 286 3603 

e-mail: om@m21.com.ua 
www.m21.com.ua 

           “Otdel Marketinga“ Magazine is a purposeful, comfortable and 
inspiring multimarket publication for marketers, advertisers and pr-managers. 
Articles that are published, are devoted to the problems of marketing 
departments (strategic, structural, functional, communication, personnel) 
and ways of their solution. 

Periodicity: monthly. Is issued since 2003. 
Publisher: “Management-XXI” Company
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ОАЗИС УКРАЇНА, ТОВ

пров. Бехтеревський, 13
Київ, 04053, Україна
тел.: (044) 499 5606
факс: (044) 484 3537
e-mail: zarina@oasis-ua.com
www.oasis-ua.com

         Один із ключових гравців сувенірного ринку. Товариство було 
засновано в 1994 році. Широкий асортимент продукції, що складається 
з серії каталогів: OASIS Exclusive, OASIS Business Gifts, Penoteka. 
Енциклопедія ручок: FERRE, OASIS Текстиль. Прямі поставки з 230 фабрик 
Південно-Східної  Азії та від 60 найкращих виробників та торгівельних 
домів Європи; розвинена дилерська мережа, найбільший склад бізнес-
сувенірної продукції в Росії.

OASIS UKRAINE, LTD

prov. Bekhterevskiy, 13
Kyiv, 04053, Ukraine
tel.: +38 (044) 499 5606
fax: +38 (044) 484 3537
e-mail: zarina@oasis-ua.com
www.oasis-ua.com

                 Оne of the major players in the market of business gifts and souvenirs. 
Its history goes back to 1994. Annually, the company issues a series of 
catalogues: OASIS Business gifts, OASIS Exlclusive, OASIS Textile, Penoteka, 
Ferre, showing a wide assortment of exclusive and business gifts, writing 
instruments and textile products. The company works with more than 230 
suppliers from South-East Asia and also 60 major European companies. It has 
a developed dealer network and the biggest warehouse in Russia.
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ПАПЕРОВИЙ ЗМІЙ-ОПТ, ТОВ

вул. І. Еренбурга, 5
Київ, 01033, Україна

тел.: (044) 459 4867, (044) 459 4865
факс: (044) 459 4867

e-mail: sales@world-paper.com.ua, laru_bz@ua.fm
Офіційний сайт:

www.world-paper.com.ua
Типографія Паперовий Змій:

www.bz-poligraphia.com.ua
Інтернет-магазин Фотобум:

www.photoboom.com.ua
Інтернет-магазин подарунків:

www.mug.com.ua

             Повнокольоровий друк на власному обладнанні.  
             Виготовлення журналів, брошур, буклетів, календарів, блокнотів, 
самокопіювальних бланків. Послуги з нумерації.
        Технології, обладнання та матеріали, що застосовуються  в 
рекламі. Послуги з виготовлення елементів зовнішньої та внутрішньої 
реклами, друкованої та рекламно-сувенірної продукції. Оптовий про-
даж бланкової продукції, канцелярських товарів та матеріалів для 
цифрового друку.

PAPER SNAKE, LTD

vul. I. Erenburga, 5
Kyiv, 01033, Ukraine

tel.: +38 (044) 459 4867, +38 (044) 459 4865
fax: +38 (044) 459 4867

e-mail: sales@world-paper.com.ua, laru_bz@ua.fm
www.world-paper.com.ua

www.bz-poligraphia.com.ua
www.photoboom.com.ua

www.mug.com.ua

             Full-color printing on our own equipment. Numeration services.           
              Production of magazines, brochures, booklets, calendars, notebooks.
       Technologies, equipment and supplies used in advertising. 
Services of production of the internal and external elements for 
advertising, printing and promotional products. Distribution of 
materials for digital printing, blank products, office supplies.
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ПОЛТОРАН ПРИНТ, СПД

вул. Новозабарська, 2/6, оф. 2
Київ, Україна
тел.: (044) 228 2168, 
(050) 334 3150
факс: (044) 206 4340
e-mail: Poltoranprint@gmail.com

          Нанесення символіки на будь-які текстильні вироби: футболки, 
кепки, поло, фартухи, парасолі, сумки і т.п. Шовкодрук, цифровий друк, 
термоперенос. 
            Від самих простих робіт до спецефектів (3Д об’єм, вода, замша, 
глітери, та інші). 
              Рекламний текстиль - футболки, поло, кепки і т.д. 
            Виконання робіт високої складності, друк тиражів у найкорот-
ший термін.
              Своя виробнича база, доступні ціни. 
              “Полторан Принт” – найвища якість шовкотрафаретного друку 
на текстилі в Україні!

POLTORAN PRINT, PE

vul. Novozabarska, 2/6, of. 2
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 228 2168, 
+38 (050) 334 3150
fax: +38 (044) 206 4340
e-mail: Poltoranprint@gmail.com

          Screenprinting standard and with special effects (3D effect, effect 
of water, effect of suede, shimmer effect and other effects). Printing on any 
textile products: t-shirts, caps, umbrellas, bags, jackets etc. 
               Advertising textiles – T-shirts, caps, bags, umbrellas etc. 
             High quality, works of high complexity, printing in the shortest 
terms, low prices. 
             Poltoran Print – the best quality of Screenprinting in Ukraine!
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ПЕРША УКРАЇНСЬКА СУВЕНІРНА КОМПАНІЯ, ТОВ

просп. Перемоги, 43, оф. 31
Київ, 03057, Україна

тел.: (044) 451 4694, факс: (044) 451 4694
e-mail: 1pusk@ukr.net

www.1pusk.com.ua

               Перша Українська Сувенірна Компанія - один з провідних гравців 
на сувенірному ринку України. Прямі поставки сувенірів з фабрик 
Південно-Східної Азії і від кращих виробників і торгових домів Європи. 
Власна колекція сувенірів на складі в Києві.

FIRST UKRAINIAN SOUVENIR COMPANY, LTD

prosp. Peremohy, 43. of. 31
Kyiv, 03057, Ukraine

tel.: +38 (044) 451 4694, fax: +38 (044) 451 4694
e-mail: 1pusk@ukr.net

www.1pusk.com.ua

            First Ukrainian Souvenir Company is a provider of advertising and souvenir 
products from Europe and Asia. Own collection of souvenirs in a warehouse in Kyiv.

ПОЛІГРАФІСТ, ЗАТ

вул. Воровського, 33
Київ, 01601, Україна

тел.: (044) 486 5797, факс: (044) 486 5797
e-mail: zakaz@polygraphist.kiev.ua  

www.polygraphist.kiev.ua  

            Виробництво ділових щоденників, телефонних книг, папок, альбомів 
для візиток, блокнотів, книг обліку, шкільних зошитів, альбомів для малюван-
ня, зошитів для нот, папок для курсових, дипломів, папок меню, альбомів для  
монет, книг побажань. Виготовлення книг, періодичних видань. Поліграфічні 
послуги, друк повнокольоровий на картоні, папері. Індивідуальні замовлен-
ня будь-якої складності. Працюємо з невеликими замовленнями від 1 шт.    
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POLYGRAPHIST, CJSC

vul. Vorovskogo, 33
Kyiv, 01601, Ukraine
tel.: +38 (044) 486 5797,  fax: +38 (044) 486 5797 
e-mail: zakaz@polygraphist.kiev.ua  
www.polygraphist.kiev.ua  

           Production of  diaries, phone books, folders, albums for business cards, 
notebooks, books of record, exercise books, drawing albums, folders for projects, 
diplomas, menu  folders, guest books. Production of books, periodicals. Polygraphic 
services, full-color printing on cardboard, paper. Individual orders of any complexity. 
We work with small orders  - from 1 pc.

РЕКЛАМНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОРТАЛ “РУП”
www.rup.com.ua

            Основними завданнями Рекламного Українського Порталу є створення 
інформаційного та аналітичного ресурсу для менеджерів-рекламістів. 

UKRAINIAN ADVERTISING PORTAL “RUP”
www.rup.com.ua

                  This project was created for professional managers and those, who make first 
steps in the industry of advertising, polygraphy or marketing. 

РЕКЛАМНЫЙ ВОПРОС, Інформаційна служба

Хмельницьке шосе, 82
Вінниця, 21021, Україна
тел.: (0432) 69 9090, факс: (0432) 69 9090
e-mail: pr@otvetim.com.ua
www.otvetim.com.ua 
   
           Інформаційна служба “Рекламный Вопрос” створена для того, щоб 
компанії-споживачі рекламних послуг мали змогу просто та оперативно 
отримувати найповнішу інформацію про пропозиції, які існують на ринку. 
Вся інформація представлена на порталі www.otvetim.com.ua.

ADVERTISING QUESTION, Informative service 

Khmelnytske shose, 82
Vinnytsia, 21021, Ukraine
tel.: +38 (0432) 69 9090,  fax: +38 (0432) 69 9090
e-mail: pr@otvetim.com.ua
www.otvetim.com.ua 

                All information is presented on the portal www.otvetim.com.ua.
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РАППС, Асоціація

ул. Фадеева, 5, стр. 1
Москва, 125047, Россия
тел.: +7 (495) 973 3916

e-mail: info@rapps.ru
www.rapps.ru

          Російська Асоціація Постачальників і Виробників Сувенірів 
(РАППС) - єдина в Росії некомерційна організація, що об'єднує 
учасників ринку рекламно-сувенірної продукції. Головним завдан-
ням РАППС є сприяння розвитку цієї галузі. 
Створено Асоціацію в червні 2001 року. Сьогодні, до її складу вхо-
дить понад 50 компаній, загальний обіг яких становить більш ніж 
40% російського ринку рекламних сувенірів. Майже половина 
членів РАППС представляють російські регіони. 
           Найважливіші напрямки діяльності Асоціації: 
• проведення виставок, конференцій, конкурсів та інших галузе-
вих заходів; 
• інформаційне забезпечення галузі; 
• освітні програми. 

RAPPS, Association

ul. Fadeeva, 5, build. 1
Moscow, 125047, Russia

tel.: +7 (495) 973 3916
e-mail: info@rapps.ru

www.rapps.ru

     The “Russian Association of Suppliers and Manufactures of 
Souvenirs” (RAPPS) is the sole Russian non-commercial organization 
of the promotional products and business gifts branch. Its main 
objective is the contribution to the promotion of the souvenirs branch 
development. It was set up in June 2001 and at present more than 50 
companies from 17 cities of the Russian Federation are members of 
the Association. About a half of them represents Russian regions. 
            The main Association activities are:
• organization of branch exhibitions, conferences and other events;
• information for the branch and about the branch;
• education and trainings.
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САЙНВОКС, ПП

вул. Саксаганського, 131-Б, оф. 72
Київ, Україна 
тел.: (044) 496 1448,  факс: (044) 496 1448
e-mail: product@signwax.kiev.ua
www.signwax.com
     
                Об’ємні етикетки, оперативна поліграфія.

SIGNWAX, PE

vul. Saksaganskogo, 131-B, of. 72
Kyiv, Ukraine 
tel.: +38 (044) 496 1448,  fax: +38 (044) 496 1448
e-mail: product@signwax.kiev.ua
www.signwax.com
       
               Three-dimensional labels, operational printing.

САЛЬВЕ, ТД, ТОВ

просп. Павла Тичини, 2, оф. 6
Київ, 02098, Україна
тел.: (044) 502 5411, факс: (044) 502 5411
e-mail: salve@salve2001.com
www.salve2001.com

                Поставка будь-якої рекламно-сувенірної продукції з Європи, країн 
Азії та Америки: каталожної, а також індивідуальної нестандартної, в т.ч. 
пошив промоодягу, кухонні вироби з деревини, футбольні (під EURO 2012) 
та інші спортивні м’ячі з лого та багато-багато цікавого. Власний брендинг: 
тампо, трафарет (спецефекти 3D), гравіювання, тиснення, термо, матуван-
ня скла, вишивка, тощо. Дилери: Lecce Pen, Viva Pens, Fruit Of The Loom, 
Harwest, Printer, Europa Watch, Lediberg, Sagaform, тощо.

SALVE, LTD

prosp. Pavla Tychyny, 2, of. 6
Kyiv, 02098, Ukraine
tel.: +38 (044) 502 5411, fax: +38 (044) 502 5411
e-mail: salve@salve2001.com
www.salve2001.com

              Advertising & souvenir goods.
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СВЕЖИЙ ВЕТЕР, ПП

вул. Сенявіна, 3, оф. 213
тел.: (050) 593 4163, факс: (0692) 47 3650

e-mail: Svejy.veter@yandex.ry
www.свежий-ветер.com

          Реклама на бізнес сувенірах. Тамподрук. Шовкотрафаретний 
друк. Друк на текстилі. Поліграфічні послуги. Виготовлення деколей. 
Цифрова типографія.

SVEZHY VETER, PE

vul. Senyavіna, 3, of. 213
tel.: +38 (050) 593 4163, fax: +38 (0692) 47 3650

e-mail: Svejy.veter@yandex.ry
www.свежий-ветер.com

           Advertising on business gifts. Tampon printing. Silk-screen printing. 
Printing on textile. Printing services. Decol production. Digital typography.

СПЕЦДРУК, ТОВ

просп. Перемоги, 43, оф. 31
Київ, 03057, Україна

тел.: (044) 451 4694,  факс: (044) 451 4694
e-mail: specdruk@ukr.net

www. specdruk.com.ua 

             Продаж обладнання та витратних матеріалів для спеціалі-
зованих видів друку.

SPECDRUK, LTD

prosp. Peremohy, 43. of. 31
Kyiv, 03057, Ukraine

tel.: +38 (044) 451 4694,  fax: +38 (044) 451 4694
e-mail: specdruk@ukr.net

www. specdruk.com.ua 

               Sale of equipment and consumables for specialized types of printing.
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ТВМ, Компанія, ТОВ 

вул. Лугова, 1-А
Київ, 04074, Україна
тел./факс: (044) 501 9091
e-mail: twm@svitonline.com
www.konvert.kiev.ua 
 www.persona-kiev.com

             Основні напрямки діяльності компанії: 
• оптова реалізація конвертів та пакетів (більше 80 форматів). 
Основа - сервіс і логістика - доставка протягом 24 годин, стабільні 
складські запаси товару, гнучка і прозора система дисконтів, лояльні 
відносини з дилерами;
• напрям поліграфії - Професіоналізм персоналу, висока якість 
офсетного друку, контроль на всіх стадіях виробництва - основні 
аксіоми даного напрямку;
• напрямок рекламно-сувенірної продукції володіє власною вироб-
ничою базою з виготовлення щоденників під торговою маркою 
Persona ™. Найширша палітра матеріалів та широкий перелік послуг з 
персоналізації задовольнять навіть найвибагливіших клієнтів.

TWM, Company, LTD

vul. Lugova, 1-A
Kyiv, 04074, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 501 9091
e-mail: twm@svitonline.com
www.konvert.kiev.ua
www.persona-kiev.com

               The main areas of activity: 
•  wholesale of envelopes and packages (more than 80 formats). Base 
- Service & Logistics - Delivery within 24 hours, stable stocks of goods, 
flexible and transparent system of discounts, loyal relationships with 
dealers; 
• the direction of printing - professional staff, high quality offset 
printing, control at all stages of production - the basic axioms of the 
given direction;
•  the direction of promotional products has its own production base 
for the production of branded diaries Persona ™. The widest palette of 
materials, an extensive range of services to meet the most incredible 
personalization requests.
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ТРОЙ ІНТЕРНЕШНЛ, ТОВ

вул. Гусовського, 12/7, оф. 16
Київ, 01011, Україна

тел.: (044) 280 6619, факс: (044) 254 4730
e-mail: info@troy-int.com.ua

www.troy-int.com.ua

        Компанія TROY International - міжнародна компанія з двома офісами в 
Туреччині, двома офісами на Далекому Сході і офісом у Києві. Компанія веде 
бізнес в Україні з 2005 року, спеціалізуючись на постачанні та виробництві 
рекламно-сувенірної продукції, має власне виробництво вологих серветок, 
а також склад сувенірної продукції в Борисполі.

TROY INTERNATIONAL, LTD

vul. Gusovskogo, 12/7, of. 16
Kyiv, 01011, Ukraine

tel.:+38 (044) 280 6619, fax: +38 (044) 254 4730
e-mail: info@troy-int.com.ua

www.troy-int.com.ua

         Troy International - international company. We have offices in Turkey, Far East 
and Ukraine (Kyiv). Company runs business in Ukraine from the year 2005. The 
company specializes in supply and manufacture of promotional and souvenir 
products, has its own manufacture of wet wipes, as well as souvenir warehouse 
in Boryspil.

ТАЙМХАУС УКРАЇНА, ТОВ

вул. Прилужна, 4/15
Київ, 03179, Україна

тел.: (044) 452 3081, факс: (044) 452 3081
e-mail: info@stamps.kiev.ua

www.stamps.kiev.ua

           S.T.A.M.P.S. (англ. - поштові знаки) єдині годинники у світі, які лип-
нуть. Шокуючі, стильні годинники цікавої форми, які відомі й популярні в 
27 країнах світу, можуть стати також прекрасним носієм реклами. 
                 S.T.A.M.P.S. вигадали два колишніх співробітника зі знаменитих Швей-
царських виробників годинників - колишній директор з реклами компанії 
“Swatch“ Пітер Гшвінд (англ. Peter Gschwind) і колишній директор компанії 
“Citizen Europe“ Андреас Швенекер (англ. Andreas Schweneker). Технічну ідею 
виконав один із засновників “Swatch“ Елмар Мок (англ. Elmar Mock). 
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У 1997 р. S.T.A.M.P.S. потрапила до десятки нових торгових 
марок, що вкрай швидко розвиваються (за версією журналів 
“McKinsey“, “Sparkasse“, “Stern“). 
               На годинник S.T.A.M.P.S. можна нанести будь-яке зображення 
за вашим бажанням. Вони можуть стати сувеніром з індивідуальним 
зображенням або рекламним носієм. Годинник-марка може бути наклеєний на 
конверт з комерційною пропозицією, який точно ніколи не викинуть в 
смітник. Потім його переклеять на монітор комп'ютера, в салон автомобіля 
або на дзеркало у ванній. Логотип і телефон вашої компанії будуть перед 
очима власника цього сувеніра кожен день протягом декількох років. 

TIMEHOUSE UKRAINE, LTD

vul. Pryluzhna, 4/15
Kyiv,  03179, Ukraine
tel.: +38 (044) 452 3081, fax: +38 (044) 452 3081
e-mail: info@stamps.kiev.ua
www.stamps.kiev.ua

               S.T.A.M.P.S. are unique clock that stick.
A shocking, stylish clock of interesting form is a wonderful advertising medium.   
            S.T.A.M.P.S. were developed by two former employees of the famous 
Swiss clock producers  -  a former advertising director of “Swatch“ company, 
Peter Gschwind, and a former director of the company “Citizen Europe“, 
Andreas Schweneker. Technical idea was executed by one of founders of 
“Swatch“ - Elmar Mock.
            In 1997  S.T.A.M.P.S.  got in top ten new fast developing trade marks 
(according to the “Mckinse“, “Sparkasse“, “Stern“ magazines).
                You can inflict any image to order on S.T.A.M.P.S. watches. They can 
become a souvenir with an individual image or advertising medium. Clock-
stamp can be glued on to the envelope with a commercial suggestion 
that will be never thrown out in a basket. Then it will be re-pasted on the 
computer monitor, inside of a car or on a bathroom mirror. 
             A logotype and the telephone of your company will be in the face of 
the souvenir’s possessor every day during a few years.
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УКРАЇНСЬКА РЕКЛАМНА ГРУПА, ТОВ

вул. Маршала Тухачевського, 42, пов.2 
Київ, 03170, Україна

тел.: (044) 362 4762, (044) 362 4760, 
(044) 362 4763, (044) 362 4765

факс: (044) 362 4768
e-mail: info@uagroup.com.ua

www.uagroup.com.ua, www.arigino.com.ua   

              Заснована у 1999 році, компанія є одним із лідерів рекламно-
сувенірного ринку України. Здійснюємо поставки сувенірної продукції 
(близько 25 000 найменувань) з Європи та Азії за багатьма каталогами та 
маємо власний склад продукції у Києві. 
           Також наша компанія має власну виробничу базу, на якій досвідчені 
фахівці на сучасному обладнанні виконують послуги з нанесення логотипів 
наступними способами:
•  тамподрук;                                                 •    шовкодрук (плаский та циліндричний);
•  лазерне гравіювання;                               •   деколь;
•  тиснення (сліпе або фольгою);             •    виготовлення об’ємної 
•  термоперенос;                                              етикетки (шильдів);
      Великий асортимент продукції, сучасне обладнання, якість та 
професійність – основні риси компанії.

UKRAINIAN ADVERTISING GROUP, LTD

vul. Marshala Tuhachevskogo, 42, fl. 2
Kyiv, 03170, Ukraine

tel.: +38 (044) 362 4762, +38 (044) 362 4760, 
+38 (044) 362 4763, +38 (044) 362 4765

fax: +38 (044) 362 4768
e-mail: info@uagroup.com.ua

www.uagroup.com.ua, www.arigino.com.ua   
  
             Founded in 1999, the company is one of the leading enterprises of 
theUkrainian advertising and souvenir market. 
        We supply promotional products (circa 25 000 articles) from many 
European and Asian catalogues and have our own storehouse in Kyiv.   
Wide range of products,  modern equipment, quality and professionalism - 
the main characteristic features of our company. 
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ФУТУРРА, ТОВ

вул. Саксаганского, 61/17 
Київ, 01033, Україна
тел.: (044) 289 3177, 
факс: (044) 289 3177
e-mail: anton@futurra.ru

          Зовсім нещодавно в світі з'явилася компанія “Futurra”. За слова-
ми керівників компанії, вона існує для того, щоб допомагати іншим 
компаніям дарувати незвичайні подарунки, які допоможуть їм виділятися 
і змусять клієнтів повертатися до них ще і ще. У компанії є величезне ба-
жання, купа енергії та креативу для того, щоб струсити цей застояний 
ринок ручок, чашок, календариків, і допомогти почати дарувати чудові 
подарунки своїм клієнтам.
               Ваші подарунки запам'ятають! 

FUTURRA, LTD

vul. Saksaganskogo, 61/17 
Kyiv, 01033, Ukraine
tel.: +38 (044) 289 3177,  fax: +38 (044) 289 3177
e-mail: anton@futurra.ru

         The company “Futurra” was founded just recently. According to the 
company’s leadership, it exists with the aim to help other companies to 
present unusual gifts, which will help them to stand out and encourage their 
clients to come back again and again. The company has great goals, a lot of 
energy and creativity in order to shake up this stagnant market of pens, cups, 
calendars and to give start for presenting great gifts to Your clients.

ШОКОЛАДНІ ЧУДЕСА, КМ

вул. Наумова, 19
Київ, 04116, Україна 
тел.: (067) 443 2886
e-mail: chocochudesa@mail.ru

              Виробництво шоколадних виробів.

CHOCOLATE MIRACLES 

vul. Naumova, 19
Kyiv, 04116, Ukraine
tel.: +38 (067) 443 2886
e-mail: chocochudesa@mail.ru

               Manufacture of chocolate products.
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ФУЛ ПРИНТ 

вул. Боженка, 86-Г
Київ, 03150, Україна

тел.: (044) 200 1195, (044) 200 1196      
факс: (044) 200 1199

e-mail: fullprint@fullprint.kiev.ua 
www.fullprint.kiev.ua, 

www.futbolochka.com.ua 

            Виробнича компанія “Full Print“ надає комплекс послуг з вироб-
ництва рекламної продукції найвищої якості:
•  нанесення зображення на текстильні вироби; 
•  термотрансферний друк (флокс, флок, сублімація); 
•  комп’ютерна вишивка на виробах; 
•  нанесення зображення на рекламно-сувенірну продукцію методом 
тамподруку та трафаретного друку; 
•  пошив текстильних виробів на замовлення; 
•  повний комплекс дизайнерських послуг. 

FULL PRINT 

vul. Bozhenka, 86-G
Кyiv, 03150, Ukraine

tel.: (044) 200 1195, (044) 200 1196      
fax: (044) 200 1199

e-mail: fullprint@fullprint.kiev.ua 
www.fullprint.kiev.ua, 

www.futbolochka.com.ua 

               Manufacturing Company “Full Print“ offers full spectrum of services 
in the sphere of manufacture of high quality advertising production:
•  embossing image on textile articles;
•  thermotransfer print (phlox, sublimation); 
•  computer embroidery on manufactured articles; 
•  embossing image on promotional and souvenir production using the 
methods of screen printing and die stamping; 
•  custom tailoring of textile articles; 
•  full complex of designer services.


