










19-й МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ТОВАРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ
19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF CHILDREN’S GOODS

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ / SPECIALIZED TRADE FAIRS:

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Україна, Київ 

Броварський проспект, 15
Міжнародний виставковий центр

VENuE:
ukraine, Kyiv

15, Brovarsky prospekt
International Exhibition Centre

+38 (044) 456 38 04/08
www.acco.ua

ОРГАНІЗАТОР/ORGANIZER:

17–20.03.2015

www.babyexpo.ua

Генеральний інформаційний партнер:

Генеральний інтернет-партнер:

Золотий партнер:

Інформаційні партнери:



Привітання .............................................................................................................................13
Перелік торгових марок ..................................................................................................20
Перелік експонентів за країнами ................................................................................30
Алфавітний перелік експонентів .................................................................................32
Інформація про експонентів .........................................................................................36
Перелік експонентів за номенклатурою BABY & MOTHER HEALTH ..............78
Перелік експонентів за номенклатурою  BABY TOYS .........................................78
Перелік експонентів за номенклатурою BABY FASHION ..................................79

ЗМІСТ

CONTENTS

Preface ......................................................................................................................................12
Listing by trademarks .........................................................................................................20
List of exhibitors by countries ..........................................................................................82
List of exhibitors in alphabetical order .........................................................................84
Information about exhibitors ...........................................................................................88
List of exhibits: BABY & MOTHER HEALTH ................................................................126
List of exhibits: BABY TOYS .............................................................................................126
List of exhibits: BABY FASHION .....................................................................................127

www.babyexpo.ua

Відповідність за зміст та достовірність інформації, опублікованої в даному каталозі, несуть фірми-учасники.

Exhibitors are responsible for the contents and reliability of the information published in this catalogue.



www.babyexpo.ua INTERNATIONAL TRADE FAIR OF CHILDREN’S GOODS www.babyexpo.uaМIЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ТОВАРIВ ДЛЯ ДIТЕЙ

12 13

Шановні учасники, організатори та гості!

Від імені Міністерства молоді та спорту України та від 

себе особисто щиро вітаю вас з нагоди відкриття найбільш 

представницького в Україні виставкового заходу в сфері 

товарів і послуг для дітей BABY EXPO 2015.

За дев’ятнадцять років існування Форум BABY EXPO 

став унікальним міжнародним подіумом, на якому провід-

ні виробники представляють інноваційні продукти у бага-

тогранній сфері товарів для дітей, що сприяє формуванню 

та розвитку ринку дитячих товарів в Україні та стимулює 

вітчизняного виробника. 

Переконаний, що виставка засвідчить реальний стан сучасного ринку товарів та 

послуг для дітей, а також надасть унікальну можливість для ділового спілкування.

Бажаю організаторам Міжнародного Форуму BABY EXPO нових цікавих ідей та вті-

лення їх в життя, а всім учасникам — добробуту та успіхів у цій важливій справі. 

Хай мир і злагода панують у всіх українських домівках, а діти зростають у родинному 

теплі, любові та достатку!

З повагою,

Ігор Жданов 

Міністр молоді та спорту України

Dear participants, organizers and guests!

On behalf of the State Service for Youth and Sports of Ukraine and me personally, I would 

like to warmly welcome you to the Ukraine’s largest trade fair of goods and services for 

children — BABY EXPO 2015.

Over the 19 years of its existence, the International Forum BABY EXPO became a unique 

international platform, where the leading manufacturers demonstrate innovative products 

in the multifaceted field of children’s products and thus contribute to the formation and 

development of the Ukrainian children’s product market and stimulate domestic production.

I am convinced that this trade fair will reflect the actual state of the contemporary 

market of goods and services for children and provide a unique opportunity for business 

communication.

I wish organizers of this International Forum new interesting ideas and their 

implementation, and all its participants — prosperity and success in this business field!

Let peace and harmony reign in all Ukrainian houses and children grow up in love, family 

warmth and prosperity!

Yours sincerely,

Ihor Zhdanov

Minister of Youth and Sports of Ukraine
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Шановні друзі!

Щиро вітаю вас з нагоди відкриття 19-го Міжнародного 

Форуму дитячих товарів BABY EXPO 2015.

BABY EXPO збирає кращих українських виробників, які 

демонструють відповідність вітчизняної продукції високим 

світовим стандартам. Насичена ділова програма виставки 

присвячена проблемам просування дитячих товарів на ринку, 

новим маркетинговим технологіям, а також питанням дитячого 

харчування, його доступності та безпечності. 

Незважаючи на складні для нашої Держави часи, організатори заходу зробили 

все можливе, щоб виставка відбулась на належному рівні. Життя триває, і ми повинні 

працювати для подальшого розвитку економіки України. У значній мірі це стосується і 

легкої промисловості, яка виробляє товари першої необхідності і належить до соціально 

орієнтованих галузей економіки.

На BABY EXPO 2015 представлено не тільки товари українських виробників, але 

й відомі торгові марки з Іспанії, Італії, Китаю, Німеччини, Польщі, Таїланду, Туреччини, 

Швейцарії та інших країн. Асортимент товарів включає одяг, взуття, головні убори, 

трикотаж, спортивний одяг, святкове вбрання, іграшки, товари для немовлят, дитячі 

меблі та багато іншого.

Бажаю всім здоров’я, успіхів, наснаги, розширення та зміцнення ділових контактів.

З повагою,

Сергій Скрипченко 

Почесний президент ТПП України

Dear friends!

I would like to sincerely welcome you to the 19th International Forum of Children’s Goods 

BABY EXPO 2015. 

BABY EXPO gathers the best Ukrainian manufacturers, who demonstrate that domestic 

products comply with the highest international standards. Saturated business program of 

the trade fair is devoted to such topics as market promotion of children’s products, new 

marketing techniques, as well as issues relating to child nutrition, its availability and safety.

Despite difficult times for our Country, organizers have done their best to hold this trade 

fair at the appropriate level. Life goes on and we have to do everything possible to further the 

economic development of Ukraine. This also applies to light industry, which produces goods 

of prime necessity and belongs to socially-oriented industries.

Participants of BABY EXPO 2015 demonstrate not only domestically produced goods, 

but also well-known brands from Spain, Italy, China, Germany, Poland, Thailand, Turkey, 

Switzerland and other countries. Product range includes clothing, footwear, headwear, 

knitwear, sportswear, elegant clothing, toys, goods for babies, furniture and much more.

I wish health, success, inspiration, expansion and strengthening of business contacts.

Sincerely yours,

Serhiy Skrypchenko

Honorary President of the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine
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Шановні учасники та гості Міжнародного Форуму 
товарів для дітей ВABY EXPO!

Від імені Української Асоціації підприємств легкої 
промисловості «Укрлегпром» та від себе особисто щиро 
вітаю вас з відкриттям цього масштабного міжнародного 
виставкового заходу. Уже протягом 19 років відбувається 
ця значима подія, яка об’єднує не тільки виробників 
дитячого одягу зі всієї України, але й викликає стабільну 
зацікавленість у співпраці іноземних підприємств легкої 
промисловості. 

Важливе значення такого виставкового майданчика — 
це не тільки реальна можливість українських виробників 
продемонструвати свою продукцію, але і налагодити діло-
ві контакти з потенційними інвесторами, відродити оптову 
торгівлю вітчизняними товарами, вивчити реальний попит 
споживачів та отримати інформацію про стан внутріш-
нього ринку легкої промисловості.   

На долю нашої країни випали тяжкі фінансово-економічні випробування, і вітчизняні 
підприємства легкої промисловості змушені працювати в несприятливих для бізнесу 
умовах, але незмінним залишається інтерес до дитячого асортименту, якість якого 
є гарантію здоров’я майбутнього покоління України. 

Асоціація підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» знає реальні проблеми, 
з якими стикаються українські виробники на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
Враховуючи це, в рамках Міжнародного Форуму буде проведена бізнес-зустріч 
«Укрлегпром на захисті українського виробника». 

Ми сподіваємось, що під час зустрічі, у форматі вільного спілкування, представники 
підприємств обговорять актуальні проблеми, які в подальшому, шляхом взаємних 
зусиль та досвіду, будуть ефективно вирішені.

Впевнена, що участь підприємств в Міжнародному Форумі дасть конкретний 
результат і відкриє нові ділові перспективи.

Бажаю всім учасникам Форуму творчої та ефективної роботи, успіхів та взаємо-
розуміння!

Валентина Ізовіт 
Президент-голова правління Української асоціації підприємств легкої промисловості

Dear participants and visitors of the International Forum 
of Children’s Goods BABY EXPO!

On behalf of the Ukrainian Association of Light Industry Enterprises UKRLEGPROM and 
me personally, I would like to welcome you to this large-scale international exhibition. This 
significant event,  that not only brings together children’s clothing manufacturers from all 
over Ukraine, but also arises sustained interest in cooperation on the part of foreign light 
industry enterprises, is already held for 19 years. 

The fundamental importance of this exhibition lies in the fact that it gives Ukrainian 
producers a real possibility not only to showcase their products, but also to establish business 
contacts with potential investors, revive wholesale trade in domestic goods, get an insight 
into real consumer demand and obtain information on the state of the internal light industry 
market.          

Our country faces severe financial and economic challenges and domestic light industry 
enterprises are forced to work in adverse business conditions. However, interest in children’s 
goods, whose quality is the guarantee of health of future generations of Ukrainians, remains 
unchanged.      

The Ukrainian Association of Light Industry Enterprises UKRLEGPROM knows the real 
problems faced by Ukrainian manufacturers in the domestic and foreign markets. Taking 
this into consideration, business meeting “Ukrlegprom’s role in the protection of Ukrainian 
manufacturer” will be organized within the framework of the International Forum. We 
hope that during this meeting, held in the form of free communication, representatives 
of enterprises will discuss current problems, which will be effectively solved through joint 
efforts and experience in the future.

I am convinced that participation in this International Forum will give positive results and 
new business opportunities.

I wish all participants of this Forum creative and effective work, success and mutual 
understanding!

Valentina Izovit
President & Chairman of the Board of the Ukrainian Association of Light Industry Enterprises
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Шановні колеги — учасники, організатори та гості виставки!

Від імені Національної асоціації виробників дитячого 
харчування, молочноконсервної та сокової продукції 
«Укрконсервмолоко» щиро вітаю вас з нагоди відкриття 
Міжнародного Форуму товарів для дітей BABY EXPO 2015. 

Перспективність та привабливість розвитку дитячого 
харчування в Україні обумовлені можливістю зростання 
обсягів його виробництва і реалізації за рахунок розши-
рення контингенту споживачів та освоєння нових сегментів 
ринку. Попит на ринку цієї продукції в Україні обумовлений, 
в першу чергу, незадоволеною потребою в продуктах дитя-
чого харчування при зростаючому попиті на них.

Cлід відзначити, що в 2014 році, як і в попередні три 
роки, зберігалися високі темпи виробництва. Так, за даними Держстату України за 2014 
рік виробництво продуктів дитячого харчування в Україні в порівнянні з 2013 роком 
збільшилося на 8,2% — до 35 тисяч тонн. Зокрема, виробництво сиру кисломолочного 
та виробів з нього для дитячого харчування збільшилось на 6,6%, молока обробленого 
рідкого для дитячого харчування на 13,8%, соків дитячих — на 32,9%.

Ринок продуктів дитячого харчування в Україні динамічно розвивається, зростає 
інтерес інвесторів до цього сегмента харчової промисловості, тому участь всіх 
підприємств-членів Національної асоціації «Укрконсервмолоко» та профільних науко-
вих установ у зазначеному Форумі є свідченням високої результативності заходів, які 
проводилися в рамках зазначеної виставки у попередні роки. 

Об’єднана експозиція підприємств-виробників дитячого харчування на стенді 
Національної асоціації «Укрконсервмолоко» дасть можливість відвідувачам виставки 
зустрітися безпосередньо з виробниками та ознайомитися з продукцією, яку вони 
виготовляють.

Впевнена, що високий представницький рівень Міжнародного Форуму BABY EXPO 
стимулюватиме вітчизняних виробників дитячого харчування до розширення асорти-
менту, покращення якості продукції, пошуку нових партнерів та встановлення ділових 
контактів.

Бажаю всім успіхів, цікавих зустрічей та плідної співпраці.

З повагою,
Тамара Нагайцева
Генеральний директор Національної асоціації «Укрконсервмолоко»

Dear colleagues — participants, organizers and visitors 
of the Trade Fair!

On behalf of the National Association of Producers of Baby Food, Canned Milk and Juice 
Products manufacturers UKRKONSERVMOLOKO I would like to welcome you to the 19th 
International Forum of Children’s Goods BABY EXPO 2015.  

The potential and attractiveness of baby food production and development in Ukraine 
is stipulated by the possibility of increasing its production and sales volumes due to the 
expansion of consumer population and development of new market segments. The demand 
for this product group in Ukraine is determined, primarily, by unmet need for baby food and 
growing demand for it.

It should be noted that in 2014, as compared to the previous three years, Ukraine 
managed to keep a high rate of production. Thus, according to the State Statistics Service 
of Ukraine, in 2014 Ukraine increased baby food production by 8.2% to 35 thousand tons as 
compared to 2013. In particular, production of cottage cheese and baby food products made 
from it increased by 6.6%, processed liquid milk intended for baby food — by 13.8%, juice for 
children — by 32.9%.

Ukrainian baby food market is dynamically developing and investor interest in this 
segment of the food industry is growing. That is why participation of member companies 
of UKRKONSERVMOLOKO National Association in this Forum is the evidence of great 
effectiveness of events held within the framework of this exhibition in previous years. 

Joint exposition of baby food manufacturers at the stand of UKRKONSERVMOLOKO 
National Association will give visitors the possibility to meet directly with manufacturers and 
become acquainted with products they produce.

I am sure that high representative level of the International Forum BABY EXPO will 
stimulate domestic baby food manufacturers for assortment expansion, improvement of 
product quality and will help find new partners and establish business contacts. 

I wish all the exhibitors and guests success, interesting meetings and fruitful cooperation.

Yours sincerely,
Tamara Nagaytseva
Director General of UKRKONSERVMOLOKO National Association
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ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

 КРАїнА
пОхОдження

 COunTRY
OF ORIGIn еКСпОненТ EXHIBITOR

3 POMMES Польща Poland FH POLEX FH POLEX

3F Польща Poland GURTEX GURTEX

4D CITYSCAPE Канада Canada DW-TOYS DW-TOYS

4D MASTER Гонконг Hong Kong DW-TOYS DW-TOYS

4M Китай China КІДДІ-КО KIDDI-CO

ABENTINY Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

ACER Польща Poland PANAMKA PANAMKA

ADAMEX Польща Poland ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ BABY PRODUCTS DISTRIBUTION

AGBO Польща Poland PANAMKA PANAMKA

AGUU Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

AKAZ Польща Poland PANAMKA PANAMKA

ALEX США USA КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

ALTUN Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

AMSCAN Китай China ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

ANAGRAM США USA ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

ANGEL JEANS Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

ANGEL SKY Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

ANIKA Україна Ukraine АНІКА ANIKA

ANTARCTICA Італія Italy ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА JUMP CLUB UKRAINE

ARTI Туреччина Turkey ARTI ARTI

AUSINI Китай China ИГРУШКИ7 IGRUSHKI7

A-YUGI Туреччина Turkey KIDDIMODA KIDDIMODA

AZIZ Туреччина Turkey НЬЮ ЛЕНД NEW LAND

BABASIK Україна Ukraine BABASIK BABASIK

BABY ART Нідерланди The Netherlands ЮНІМЕД JUNIMED

BABY BJORN Швеція Sweden ЮНІМЕД JUNIMED

BABY Q Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

BABY TEVA Ізраїль Israel КАРАПУЗО KARAPUZO

BABYBROK Україна Ukraine ГАЛКА В.В. GALKA V.V.

BABYCIX Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

BADİ JUNİOR Туреччина Turkey BADİ JUNİOR BADİ JUNİOR 

BALIM Туреччина Turkey ДРІМС ТРЕЙДІНГ DREAMS TRADING

ПЕРЕЛІК ТОРГОВИх МАРОК
LISTING By TRADEmARKS

ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

 КРАїнА
пОхОдження

 COunTRY
OF ORIGIn еКСпОненТ EXHIBITOR

BAMBI Хорватія Croatia ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА JUMP CLUB UKRAINE

BAMBINI Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

BAMBINO Китай China ДЕЛЬФИН DELFIN

BARBARAS Польща Poland ВОСТОКБЕБІ VOSTOKBABY

BARTEK Польща Poland BARTEK S.A. BARTEK S.A.

BEBESSI Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

BEBIZIA Туреччина Turkey BEBIZIA TEKSTIL BEBIZIA TEKSTIL

BEBUS Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

BEER BOBBY Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

BEFADO Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

BELBAL Бельгія Belgium ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

BELOLI Україна Ukraine BELOLI BELOLI

BEN Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

BERTONI Україна Ukraine BERTONI BERTONI

BESTIDO Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

BEXA Польща Poland BEXA BEXA

BEXA Польща Poland FORNATA FORNATA

BIG ROPE Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

B-KARO Польща Poland FH POLEX FH POLEX

BLOOMS Китай China ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА JUMP CLUB UKRAINE

BOBO Польща Poland PANAMKA PANAMKA

BOMBILI Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

BRICK Китай China ИГРУШКИ7 IGRUSHKI7

BRITAX Великобританія Great Britain АВТОКРІСЛА CARSEATS

BROEL Польща Poland PANAMKA PANAMKA

BROEL Польща Poland FORNATA FORNATA

BUDDY DOG Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

BUDDY DOG Китай China BUDDY DOG BUDDY DOG

CARAMELL Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

CARRELLO Україна Ukraine BABY TILLY BABY TILLY

CARTER’S Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

CEREMONY Польща Poland FH POLEX FH POLEX

CIENTA Іспанія Spain SOKINDER SOKINDER

CITIR Туреччина Turkey FORNATA FORNATA
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ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

 КРАїнА
пОхОдження

 COunTRY
OF ORIGIn еКСпОненТ EXHIBITOR

CLEMENTONI Італія Italy КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

COBI Польща Poland DW-TOYS DW-TOYS

COGO Китай China ИГРУШКИ7 IGRUSHKI7

COMUS L Китай China COMUS L УКРАЇНА COMUS L UKRAINE

CONSTANTA Україна Ukraine CONSTANTA CONSTANTA

CONWIN США USA ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

CREATERRA Україна Ukraine CREATERRA CREATERRA 

DANA-KIDS Україна Ukraine DANA-KIDS DANA-KIDS 

DAVID`S STAR Україна Ukraine DAVID`S STAR DAVID`S STAR

DC KIDS Україна Ukraine DC KIDS DC KIDS

DEFA Китай China ИГРУШКИ7 IGRUSHKI7

DEMAR Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

DEMBOHOUSE Україна Ukraine DEMBOHOUSE DEMBOHOUSE

DEMELATTI Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

DEUX PAR DEUX Канада, Китай Canada, China ДК-СТИЛЬ DK-STYLE

DIBA Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

DISNEY Україна Ukraine КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

DISNEY PRINCESS США USA КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

DIVO Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

DOC MC STUFFINS Італія Italy КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

DONELLA Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

DONI Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

ELF Польща Poland PANAMKA PANAMKA

ENELOOP Японія Japan PANASONIC UKRAINE LTD PANASONIC UKRAINE LTD

ENGINO Кіпр Cyprus DW-TOYS DW-TOYS

ERPA Туреччина Turkey ERPA OYUNNCAK ERPA OYUNNCAK 

EUROGRAPHICS Канада, США Canada, USA DW-TOYS DW-TOYS

EXTREME BIKE Україна Ukraine КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

EXTREME MOTION Україна Ukraine КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

FAMILIA Швейцарія Switzerland ЮНІМЕД JUNIMED

FAN-FAN Італія Italy ХІТ HIT

FAVO KIDS Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

FLEXI Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

FLEXIBLE BUILD&PLAY Китай China КІДДІ-КО KIDDI-CO

ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

 КРАїнА
пОхОдження

 COunTRY
OF ORIGIn еКСпОненТ EXHIBITOR

FLEXMETAL Іспанія Spain ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

FRACOMINA Італія Italy ХІТ HIT

FRJ Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

GARDEN BABY Україна Ukraine ГАРДЕН БЕБІ GARDEN BABY

GARVALIN Іспанія Spain ХІТ HIT

GEMAR Італія Italy ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

GIRANDOLA Польща Poland FH POLEX FH POLEX

GLAMOURR Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

GRANS Польща Poland PANAMKA PANAMKA

GRETA LUX Україна Ukraine GRETA LUX GRETA LUX

GSI Японія Japan HOBBY TRADE HOBBY TRADE 

GYMBOREE Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

HAMA Данія Denmark DW-TOYS DW-TOYS

HAPE Швейцарія Switzerland СІНТЕКС SYNTEX

HAPPY KENI Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

HAPPY KENI Китай China BUDDY DOG BUDDY DOG

HAPPY KENI Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

HASEGAWA Японія Japan HOBBY TRADE HOBBY TRADE 

HB666 Китай China ИГРУШКИ7 IGRUSHKI7

HERDAL Туреччина Turkey HERDAL HERDAL

HEYNER CAPSULA Німеччина Germany HEYNER CAPSULA HEYNER CAPSULA

HI FLOAT США USA ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

HOBBY WORLD Росія Russia HOBBY WORLD HOBBY WORLD

HUANGER Китай China ИГРУШКИ7 IGRUSHKI7

ICM Україна Ukraine HOBBY TRADE HOBBY TRADE 

INTEX Китай China ИГРУШКИ7 IGRUSHKI7

JAMIKS Польща Poland FH POLEX FH POLEX

JDLT Китай China ИГРУШКИ7 IGRUSHKI7

JOIKS BY ATPLAY! Україна, Канада Ukraine, Canada JOIKS OPTKIDS JOIKS OPTKIDS

JUMP Туреччина Turkey ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА JUMP CLUB UKRAINE

JUST IMPRESSIONS Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

JUST ONE YEAR Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

KAISER Німеччина Germany ЮНІМЕД JUNIMED

KETER Ізраїль Israel KETER KIDS KETER KIDS
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ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

 КРАїнА
пОхОдження

 COunTRY
OF ORIGIn еКСпОненТ EXHIBITOR

KEYZI Польща Poland ВОСТОКБЕБІ VOSTOKBABY

KIDITEC Швейцарія Switzerland KIDITEC KIDITEC

KİF KİDS Туреччина Turkey PLATİN ENTEGRE TEKS. PLATİN ENTEGRE TEKS.

KİFAYET Туреччина Turkey PLATİN ENTEGRE TEKS. PLATİN ENTEGRE TEKS.

KINDERENOK Україна Ukraine KINDERENOK KINDERENOK

KINSMART Китай China ИГРУШКИ7 IGRUSHKI7

KITCHEN SET Китай China КІДДІ-КО KIDDI-CO

KIVAT Фінляндія Finland KIVAT KIVAT

KOKO JEANS Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

KOMAROVTOYS Україна Ukraine KOMAROVTOYS KOMAROVTOYS

KONWAR Польща Poland PANAMKA PANAMKA

KOT-E Україна Ukraine KOT-E KOT-E

LAKIDS Туреччина Turkey LAKIDS LAKIDS 

LARSEN Норвегія Norway DW-TOYS DW-TOYS

LASER PEGS UKRAINE США USA LASER PEGS UKRAINE LASER PEGS UKRAINE

LAURA ASHLEY Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

LEBE Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

LEO Україна Ukraine МИР ЛЕО MIR LEO

LIBELLULE Україна Ukraine БЕБІ ЛАЙН BABY LINE

LILSOFT Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

LIONELI Україна Ukraine LIONELI LIONELI

LOME KIDS Туреччина Turkey LOME KIDS LOME KIDS 

LOOVI Україна Ukraine KINDERENOK KINDERENOK

LORINDA Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

LOVE ME Україна Ukraine LOVE ME LOVE ME

LUKAS Україна Ukraine LUKAS LUKAS

MAGIC LAND Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

MARIKA Польща Poland PANAMKA PANAMKA

MARIONS Туреччина Turkey BABY BOOM BABY BOOM

MARRY ROSE Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

MAYORAL Іспанія Spain МАЙОРАЛ-УКРАЇНА MAYORAL UKRAINE

MEDELA Швейцарія Switzerland ЮНІМЕД JUNIMED

MEK Польща Poland FH POLEX FH POLEX

MINECRAFT США USA КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

MINI ART Україна Ukraine HOBBY TRADE HOBBY TRADE 

ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

 КРАїнА
пОхОдження

 COunTRY
OF ORIGIn еКСпОненТ EXHIBITOR

MINI DAMLA Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

MINIMEN Туреччина Turkey BABY BOOM BABY BOOM

MINIONS США USA КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

MINNO Туреччина Turkey ДРІМС ТРЕЙДІНГ DREAMS TRADING

MIRACLE ME Україна Ukraine MIRACLE ME MIRACLE ME

MISKET Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

MISSE Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

MON CARAMEL Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

MONAZI Туреччина Turkey НЬЮ ЛЕНД NEW LAND

MONDO Італія Italy КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

MONKEY Україна Ukraine MONKEY MONKEY

MONTALY Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

MZ Китай China КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

NANNETTE Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

NAZO Польща Poland GURTEX GURTEX

NEWBORN Іспанія Spain МАЙОРАЛ-УКРАЇНА MAYORAL UKRAINE

NEWPOINT Україна Ukraine NEWPOINT NEWPOINT

NICE Італія Italy КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

NICKELODEON Україна Ukraine КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

NIKOLA Україна Ukraine NIKOLA NIKOLA

NUKUTAVAKE Іспанія Spain МАЙОРАЛ-УКРАЇНА MAYORAL UKRAINE

OHM & EMMY Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

OLAY Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

OWIL Туреччина Turkey ДРІМС ТРЕЙДІНГ DREAMS TRADING

PAFIM Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

PAMPILI Бразилія Brazil ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА JUMP CLUB UKRAINE

PERLIMPINPIN Канада Canada ВостокБебі VostokBaby

POTETTE Китай China АВТОКРІСЛА CARSEATS

PROCOS Греція Greece ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

PULEDRO Туреччина Turkey PULEDRO PULEDRO

PUPILL Польща Poland PANAMKA PANAMKA

QUALATEX Великобританія Great Britain ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

QVATRO Україна Ukraine ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ BABY PRODUCTS DISTRIBUTION

RASTER Польща Poland FORNATA FORNATA

RAWEKS Польща Poland GURTEX GURTEX
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ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

 КРАїнА
пОхОдження

 COunTRY
OF ORIGIn еКСпОненТ EXHIBITOR

RECARO Німеччина Germany АВТОКРІСЛА CARSEATS

RELAXSHOE Італія Italy SOKINDER SOKINDER

RENBUT Польща Poland GURTEX GURTEX

REWON Польща Poland FORNATA FORNATA

ROAN Польща Poland ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ BABY PRODUCTS DISTRIBUTION

RODEN Україна Ukraine HOBBY TRADE HOBBY TRADE 

ROMER Німеччина Germany АВТОКРІСЛА CARSEATS

SANI Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

SEA SKY Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

SEVIM Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

SILBER Україна Ukraine SILBER SILBER 

SKIF Україна Ukraine HOBBY TRADE HOBBY TRADE 

SLUBAN Китай China ИГРУШКИ7 IGRUSHKI7

SLY Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

SOLBI Польща Poland PANAMKA PANAMKA

SONETT Німеччина Germany ЮНІМЕД JUNIMED

SOOBE Туреччина Turkey НЬЮ ЛЕНД NEW LAND

SPARCO Китай China АВТОКРІСЛА CARSEATS

SPARCO Італія Italy АВТОПАПА AVTOPAPA

STM Німеччина Germany АВТОКРІСЛА CARSEATS

STRATEG Україна Ukraine МИР ЛЕО MIR LEO

STUDIO KINDERGARTEN Україна Ukraine STUDIO KINDERGARTEN STUDIO KINDERGARTEN

SUZIE Україна Ukraine SUZIE SUZIE

TAKO Польща Poland ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ BABY PRODUCTS DISTRIBUTION

TECH4KIDS США USA КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

TEENY TINY Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

TIFFOSI Португалія Portugal ДРІМС ТРЕЙДІНГ DREAMS TRADING

TILLY Україна Ukraine BABY TILLY BABY TILLY

TJ Україна Ukraine TANGO JEANS (TJ) TANGO JEANS (TJ)

TOM.M Китай China ФЛОАРЕ FLOARE, ТH

TOPHAT Україна Ukraine ВАСИЛЕНКО О. В. VASYLENKO О. V.

TUFFY Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

TUTTO PICCOLO Іспанія Spain TUTTO PICCOLO TUTTO PICCOLO

UCS SOCKS Туреччина Turkey НЬЮ ЛЕНД NEW LAND

URTEKRAM Данія Denmark ЮНІМЕД JUNIMED

ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

 КРАїнА
пОхОдження

 COunTRY
OF ORIGIn еКСпОненТ EXHIBITOR

V.G.BOZER Україна Ukraine V.G.BOZER V.G.BOZER

VIА LATTEA Італія Italy ХІТ HIT

VIDOLI Україна Ukraine ВАСИЛЕНКО О. В. VASYLENKO О. V.

VIEW BABY Таїланд Thailand KIDSPLANET KIDSPLANET

VIGGAMI Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

VIP BONIS Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

VITALIYA Україна Ukraine ВИШНІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА VYSHNIVSKA SHOE FACTORY

VIVAST Україна Ukraine VIVAST VIVAST

VIVO Україна Ukraine ВІВО-ХЕЛСВЕЙ VIVO HEALTHWAY

WANEX Туреччина Turkey KIDDIMODA KIDDIMODA

WELEDA Німеччина, Швейцарія Germany, Switzerland WELEDA WELEDA

WIZZY Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

WOJTYLKO Польща Poland GURTEX GURTEX

WOMAR Польща Poland ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ BABY PRODUCTS DISTRIBUTION

YES JEANS Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

ZETPOL Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

ZETPOL Польща Poland GURTEX GURTEX

ZEY ZEY Туреччина Turkey FORNATA FORNATA

ZHORYA Китай China ИГРУШКИ7 IGRUSHKI7

АВТО ПАПА Україна Ukraine АВТОПАПА AVTOPAPA

АВТОПРОМ Китай China КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

АПЕЛЬСИН Україна Ukraine АПЕЛЬСИН APELSIN

БЕБИ ЛАЙФ Україна Ukraine БЕБІ ЛАЙФ BABY LIFE

БЕМБІ Україна Ukraine БЕМБІ BEMBI

БЕРЕГИНЯ Україна Ukraine БЕРЕГИНЯ BEREGYNYA

БЕТІС Україна Ukraine БЕТІС BETIS

БУСИНКА Китай, Туреччина, Польща China, Turkey, Poland БУСИНКА BUSINKA

ВЕСЁЛАЯ ЗАТЕЯ Росія Russia ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

ВЕСЕЛЫЙ МИШКА Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

ГАББІ Україна Ukraine ГАББІ GABBI

ДЕЛЬФИН Польща Poland ДЕЛЬФИН DELFIN

ДЖИ СИ АЙ Китай China ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

ЕВРОПА УНО ТРЕЙД Росія Russia ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА EUROPA UNO TRADE UKRAINE

ЕКО ПУПС Україна Ukraine ЕКО ПУПС ECO PUPS

ЕНЕРГІЯ ПЛЮС Україна Ukraine ЕНЕРГІЯ ПЛЮС ENERGY PLUS
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕКСПОНЕНТІВ

ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

 КРАїнА
пОхОдження

 COunTRY
OF ORIGIn еКСпОненТ EXHIBITOR

ИДЕЙКА Україна, Китай Ukraine, China КІДДІ-КО KIDDI-CO

КАЛОРИЯ Україна Ukraine КАЛОРИЯ CALORIE

КОКЕТ      Туреччина Turkey ФЛАМІНГО ТЕКСТИЛЬ FLAMINGO TEXTIL

КОМФОРТ Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

КФ Україна Ukraine ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ BABY PRODUCTS DISTRIBUTION

ЛЮТИК Україна Ukraine ІМУНІТЕТ IMUNITET

МOTA Китай China КІДДІ-КО KIDDI-CO

МАЛЕНЬКЕ СОНЕЧКО Україна Ukraine МАЛЕНЬКЕ СОНЕЧКО MALENKE SONECHKO

МАЛЬВИ Україна Ukraine МАЛЬВИ MALVY

МАМИНА МОДА Україна Ukraine МАМИНА МОДА MAMINA MODA

МАСЯНЯ Україна Ukraine МАСЯНЯ MASYANYA

МАША ТА ВЕДМІДЬ Україна Ukraine КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

МД МОДНЫЕ ДЕТКИ Україна Ukraine МД МОДНЫЕ ДЕТКИ MD FASHION KIDS

МЕГАПОЛІС Україна Ukraine КРАЇНА ІГРАШОК KRAINA IGRASHOK

МИР ШАРОВ Україна Ukraine МИР ШАРОВ BALLOONS WORLD

МІНІ Україна Ukraine МІНІ MINI

МОДНИЙ КАРАПУЗ Україна Ukraine МОДНИЙ КАРАПУЗ MODNYI KARAPUZ

МРІЯ € Україна Ukraine МРІЯ € MRIYA €

МЫШОНОК Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

НАТАЛКА Україна Ukraine ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ BABY PRODUCTS DISTRIBUTION

НОВА ФОРМА Україна Ukraine НОВА ФОРМА NOVAYA FORMA

НЯНЯ Україна Ukraine НЯНЯ NYANYA

ОРГАНІК ТОЙЗ Україна Ukraine ЗЕДАЗЕНІ УКРАЇНА ZEDAZENI UKRAINE

ПІККОЛО Україна Ukraine ПІККОЛО PІССОLO

ПРОМІНЬ Україна Ukraine ПРОМІНЬ PROMIN

СМИЛ Україна Ukraine СМИЛ ТМ, ЮНЛ ТОВ SMIL ТМ, UNL LTD

ТАТОШКА Україна Ukraine ТАТОШКА TATOSHKA

ТІМІ-ТЕКС Україна Ukraine TIMI-TEX TIMI-TEX

ТОРГСОФТ Україна Ukraine ТОРГСОФТ TORGSOFT

ФЛАМИНГО Росія Russia ФЛОАРЕ FLOARE

ФЛОАРЕ Молдова Moldova ФЛОАРЕ FLOARE

ЭЛЬФ Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

ЭЛЬФ Китай China BUDDY DOG BUDDY DOG

ЭЛЬФФЕЙ Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY
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ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ ЗА КРАїНАМИ

польща
BARTEK S.A.
FH POLEX 

Росія
KIDDYPAGES
RDT-INFO.RU
МОДНЫЙ MAGAZIN

Туреччина
ARTI
BABYMUZ COCUK GIYIM 
BADİ JUNİOR 
BEBIZIA TEKSTIL
ERPA OYUNNCAK 
HERDAL
KAZAN BEBE 
LAKIDS
PLATİN ENTEGRE TEKS. 
PULEDRO
SİLVERSUN

Україна
4BABY.UA
4MAMA.COM.UA
BABASIK
BABY BOOM
BABY TILLY
BELOLI
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4BABY.UA, Всеукраїнський каталог дитячих товарів та послуг
Київ, Україна
тел.: (067) 509 4490
e-mail: info@4baby.com.ua
www.4baby.ua

У нас розміщують прайс-листи провідні інтернет-магазини дитячих товарів України.

4MAMA.COM.UA 
ЕдіпрЕсс Україна, ТОВ
вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, пов. 3
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 498 9880
факс: (044) 498 9881
www.4mama.com.ua

4mama.com.ua — це портал для сучасної мами з питань вагітності, здоров’я, 
виховання та розвитку дітей до 9 років, а також блоги, консультації лікарів-спеціалістів, 
обмін думками та різноманіття інтерактивних можливостей.

BABASIK, ТМ
вул. Красовського, 13, кв. 11
Бровари, Київська обл.
07400, Україна 
тел.: (067) 442 4703
e-mail: babasik2015@ukr.net
www.babasik.kiev.ua

Торгова марка «Babasik» успішно розвивається на українському ринку вже більше 4-х 
років і спеціалізується на виробництві дитячих головних уборів. Зарекомендувала себе 
як фірма, головною метою якої є якість продукції. Ми сподіваємося, що ТМ «Babasik», 
яка турбується про безпеку і здоров’я вашої дитини, принесе щастя і радість у ваш дім!

Будемо раді співпрацювати з вами!

BABY BOOM
УсТінОВ, пп
вул. Куренівська, 2-Б, склад №7
Київ, Україна
тел.: (067) 659 2931
(067) 659 4909, (067) 409 5398
e-mail: babyboom@meta.ua
www.babyboom.kiev.ua
www.minimen.kiev.ua

Гуртова торгівля дитячим одягом ТМ «Marions», «Sly», взуттям «Minimen», «Zetpol», 
«Viggami», «Demar», польськими тапочками «Befado», «RAWEKS», «NAZO».

BABY TILLY, TM
Одеса, Україна

тел.: (067) 514 8533
(067) 514 0824

e-mail: zakaz@baby-tilly.com
www.tilly.com.ua

Торгівельна марка «BABY TILLY» гарантує якість та успіх своєї продукції.
Ми пропонуємо вам візочки для дітей, стільці для годування, парти та столи зі 

стільцями, ходунки, електромобілі та толоками, триколісні та двоколісні велосипеди, 
манежі та гойдалки, широкий асортимент іграшок.

Сподіваємось на плідну співпрацю.

BABYMUZ COCUK GIYIM SAN. TIC. LTD. STI.
Фабрика: Yunus Emre Mah. Yel Sok. No:9 

Виставковий зал: Koska Caddesi No:51/B Laleli
Виставковий зал №2: Aga Cesmesi Sok. No:8/A Laleli

Виставковий зал №3: Sair Nigar Sok. No:23/25 Osmanbey
Istanbul, Turkey

tel./fax: +90 212 517 03 00
e-mail: adnan@babymuz.com.tr

www.babymuz.com.tr
представник на території України: ФОп хижняк

тел.: (097) 548 2886

Baby Banana існує на ринку з 1996 року, є професійною торгівельною маркою одягу 
для дітей та підлітків. 

Маючи власні виробничі приміщення, компанія спеціалізується на пошитті одягу 
для дітей у віці від 9 місяців до 8 років.

Запорука нашого успіху полягає у виробництві лише високоякісної продукції, 
жорсткому контролю якості продукції на всіх етапах виробництва, а також у креативній 
команді, що складається з 110 співробітників.

Наша продукція користується попитом в Росії, Великобританії, Азербайджані, 
Алжирі, Ірані, Ізраїлі, Єгипті, Туреччині та багатьох інших країнах.

BADİ JUNİOR 
34360 Meşrutiyet Mah.

Şair Nigar Sokak, Ece Apt.No:28, Şişli
Istanbul, Turkey

tel: +90 212 219 35 04 
fax:+90 212 219 36 71

e-mail: info@badijunior.com
представник на території України: ФОп хижняк

тел.: (097) 548 2886

BADI JUNIOR була заснована в 1986 році. Одяг для дівчаток від 2 до 15 років 
відшивається в Стамбулі (Туреччина). Весняно-літня, осінньо-зимова і шкільна колекції 
включають шиті і в’язані моделі. Продукція експортується в Росію, Україну, Казахстан і 
сусідні країни.
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BARTEK S.A.
ul. Sosnkowskiego, 83
05-300 Minsk Mazowiecki, Poland
e-mail: bartek@bartek.com.pl
www.bartek.com.pl

Компанія BARTEK є польським виробником високоякісного дитячого взуття. Вже 
протягом 20 років взуття BARTEK успішно продається не лише в Польщі, а й у всьому 
світі. Нашу фірму знають і високо цінують батьки, які піклуються про правильний 
фізичний розвиток своїх дітей. Головною відмінною рисою взуття BARTEK є відповідність 
анатомії дитячої стопи. Продукція зарекомендувала себе, відрізняється незмінною 
якістю матеріалів і сучасним дизайном.

BEBIZIA TEKSTIL
Mımar Kemalettın Mah. Koska Cad. No: 51-A 
Lalelı, Fatıh, Istanbul, Turkey
tel./fax: +90 212 518 1008
e-mail: info@bebizia.com 
www.bebizia.com

Одяг для дітей.

BELOLI
вул. Чкалова, 5/1, Бровари
Київська обл., 07400, Україна
тел./факс: (04594) 64 054

Дитяче взуття.

BERTONI, ТМ
вул. Грозненська, 32, кв. 14
Харків, 61124, Україна
тел.: (099) 050 3326; факс: (057) 714 8935
e-mail: bertoni2000@mail.ru
www.bertoni.ua

TM Bertoni існує на взуттєвому ринку з 1995 року. Ми орієнтуємось на виробництво 
високоякісних матеріалів, постійно вдосконалюємо технологічний процес та оновлюємо 
модельний ряд. Вашій увазі пропонується колекція весна-літо 2015, в якій відображені 
основні тенденції моди в поєднанні з високою якістю та комфортом. Сподіваємось на 
плідну співпрацю. 

BEXA
Одеса, Україна
тел.: (050) 672 6972
факс: (048) 717 5542
e-mail: aksenova.olga@mail.ru

Стильні дитячі та підліткові шапки виробництва Польщі. Висока якість та доступні 
ціни від провідних польських фірм: BEXA, RASTER, ONYX, ACER. Також ми представляємо 
лінію дитячих та підліткових рукавичок від фірми MARGOT BIS. 

BUDDY DOG
вул. Синя, 1016

7-й км Овідіопольської дороги
Одеса, Україна

тел.: (050) 521 4114, (093) 166 7449
e-mail: almazova2008@ukr.net

www.buddy-dog.com.ua

Компанія Buddy Dog пропонує дитяче та підліткове взуття на будь-який сезон 
(взуття для дівчаток — туфлі, мокасини, демісезонні черевики та чоботи, зимове взуття, 
кеди, кросівки, тапочки, а також взуття для хлопчиків — туфлі, мокасини, демісезонні 
черевики, зимове взуття, кросівки, кеди, тапочки, сандалі). Асортимент налічує більше 
1000 моделей.

COMFORT-BABY
пр-т Шевченка, 4-Б, кв. 40

Одеса, Україна 
тел.: (067) 483 4922

e-mail: comfort-baby@mail.ru
www.comfort-baby.com.ua

Оптова торгівля дитячим взуттям.

COMUS L Україна 
вул. Каховська, 60

Київ, Україна
тел.: (067) 448 0589

(095) 274 2337, (063) 767 5592
e-mail: comuslukraina@gmail.com

www.comuslkids.ru

Comus L — це дизайнерський дитячий одяг та стильна шкільна форма. Красиві 
моделі, модні елементи ручної роботи, комфортні при носінні і демократичні за ціною. 
Вироби виконані з натуральних тканин і фурнітури високої якості. Асортимент включає 
осінньо-зимову, літню, ошатну і шкільну колекції. Comus L — одяг для дітей, яких 
обожнюють. 

CONSTANTA
вул. Лісового, 24, кв. 20

Кривий Ріг, Україна
тел.: (050) 512 1928 

e-mail: constanta67@mail.ru
www.constanta-shoes.com

Виробництво взуття.
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CREATERRA 
вул. Сегедська, 16, оф. 51
Одеса, 65009, Україна
тел.: (093) 012 6658; факс: (048) 728 8284
e-mail: createrra@meta.ua
www.createrra.ua

ТМ «CREATERRA» створює підлітковий одяг в стилі «street wear» і «casual». Це одяг для 
дівчат, що цінують в одязі комфорт, стиль та індивідуальність.

Ми використовуємо тільки натуральні тканини, модні кольори і тільки оригінальні 
дизайнерські розробки. Навіть в шкільній формі від ТМ «CREATERRA» підліток почуває 
себе стильним, модним і особливим.

Особливі умови для оптових покупців.
Мода ТМ «CREATERRA» — це мода без правил, це підліткова мода.

DANA-KIDS
вул. Робоча, 5
Дніпропетровськ, 49006, Україна
тел.: (050) 340 2694, (056) 797 3388
факс: (0562) 335 291
e-mail: office@babytex.com.ua
www.babytex.com.ua

ТМ «DaNa-kids» пропонує широкий асортимент виробів власного виробництва для 
дітей дошкільного та шкільного віку, таких як верхній одяг та шкільна форма. Асортимент 
нашої продукції різноманітний і постійно змінюється. Ми використовуємо тільки 
екологічно чисті, натуральні, високоякісні тканини та якісну фурнітуру і комплектуючі 
матеріали, які відповідають міжнародним стандартам якості. Новітнє обладнання 
дозволяє нам вироблять незвичайні сучасні моделі.

DAVID’S STAR
вул. Гастелло, 36
Бровари, Київська обл., 07403, Україна
тел.: (067) 995 6701, (067) 454 9974
e-mail: davidstar2@ukr.net
www.davidstar.com.ua

Головні убори для дітей весняно-літнього та зимово-осіннього асортименту.
Трикотажні білизняні вироби для дівчаток та хлопчиків.

DC KIDS, TM
ШВЕйна фабрика «Маки»
вул. Бродівська, 44, Тернопіль, 46020, Україна
тел.: (0352) 521 960; факс: (0352) 223 866
e-mail: davidstar@ukr.net
www.dcompany.com.ua

ТМ «DC KIDS» пропонує якісний та сучасний верхній одяг для дітей віком від 0 
до 10 років, а також стильну шкільну форму для дівчаток 6–12 років. В своїх виробах ми 
використовуємо лише якісні тканини та фурнітуру. Наші моделі приємно здивують вас 
красивим дизайном та функціональністю.

DEMBOHOUSE
вул. Юності, 7, Тернопіль, Україна

тел.: (096) 484 5556
e-mail: admin@dembohouse.com

www.dembohouse.com

ТМ DEMBOHOUSE — це виробництво головних уборів для немовлят та дітей.
Метою нашої компанії є забезпечити українського споживача якісними, зручними та 

практичними виробами. Щороку ми випускаємо 4 колекції: Весна, Літо, Осінь, Зима. Над 
створенням колекцій працюють досвідчені дизайнери, а виробничий процес здійснюється 
на сучасному обладнані з урахуванням новітніх технологій. У пошитті використовуються 
тканини та фурнітура українських, голландських, турецьких, польських та китайських 
виробників. Високу якість продукції підтверджують гігієнічні висновки МОЗ України.

Запрошуємо до співпраці нових клієнтів!

DW-TOYS
вул. Північно-Сирецька, 1–3, Київ, 04136, Україна

тел.: (044) 200 2818; факс: (044) 200 2818 (дод. 240)
e-mail: info@dw-toys.com.ua

www.dw-toys.com.ua

Компанія «DW-Toys» — це ексклюзивний партнер визнаних світових виробників 
продукції для дітей:

•	 4D Cityscape (Канада) — об’ємні пазли найвідоміших міст світу;
•	 4D Master (Гонконг) — анатомічні моделі та об’ємні пазли;
•	 COBI (Польща) — конструктори; 
•	 Engino (Кіпр) — конструктори; 
•	 EuroGraphics (Канада/США) — класичні пазли; 
•	 Hama (Данія) — термомозаїка;
•	 Larsen (Норвегія) — класичні пазли для дітей від 3 років.
Наша основна мета — запропонувати діткам та їх батькам такі іграшки, які будуть 

не тільки розважати, а й навчати дітей та розвивати їх здібності. Добре відомо, що діти 
найкраще навчаються під час гри, часто не усвідомлюючи, що вони саме опановують 
нові навички та отримують нові знання.

Ми постійно розширюємо асортимент, пропонуючи нашим партнерам найцікавіші 
товари європейських, американських та азійських виробників іграшок.

Вся продукція, яку ми постачаємо, відповідає найвищим світовим вимогам щодо 
якості та безпечності для дітей, що також підтверджується вітчизняними сертифікатами.

«DW-Toys» співпрацює з торгівельними мережами, магазинами та інтернет-магазинами.

ERPA OYUNNCAK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
Ramazanoğlu Mah. Şeyhli San. Sit. Mimar Sinan Cad. Gül Sk. No:8/12 

Kurtköy, Pendik, Turkey
tel.: +90 216 595 1064; fax: +90 216 595 1066

e-mail: info@erpaoyuncak.com.tr
www.erpaoyuncak.com.tr

Компанія ERPA TOYS LTD. Co була створена в 1991 році з метою надання послуг у cфері 
дитячих іграшок. Ми виробляємо іграшки згідно з вимогами стандарту CE та Міністерства 
охорони здоров’я. Ми використовуємо лише безпечну сировину у процесі виробництва 
іграшок. Наша внутрішня мережа споживачів складається з місцевих і національних 
гіпермаркетів, а також оптових продавців іграшок, виробників манекенів та ін. Наша 
міжнародна мережа, в основному, орієнтована на Росію, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати, 
Північну Африку та Балкани. Ми використовуємо прес-форми власного виробництва. 
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FH POLEX 
ul. Szczygla, 29, 30-716, Kraków, Poland
tel.: +48 122 570 830 (extens. 28)
+48 601 514 298 (VIBER, WhatsApp)
+48 602 245 848
e-mail: polex@polex.krakow.pl
www.polex.krakow.pl

Одяг для дітей від 0 до 16 років, а також дитячі шапки.

FORNATA
Харків, Україна
Одеса, Україна
тел.: (099) 105 0809
 (067) 299 3983, (063) 171 2152
e-mail: zakaz@fornata.com.ua
www.fornata.com.ua

Гуртова компанія з продажу дитячого одягу, виробленого в Туреччині та Польщі. 
Дитячий одяг представлений у віковій категорії від 0 до 14 років.

GRETA LUX, TM
вул. Олімпійська, 2-А, оф. 26  
Бровари, Київська обл., 07400, Україна
тел.: (096) 280 2142, (097) 142 2209
e-mail: gretalux@ua.fm
www.gretalux.com.ua

GreTa Lux — український виробник постільної білизни та аксесуарів для 
новонароджених.

Вся продукція, представлена в серіях Еліт і Комфорт, вражає неповторним дизайном, 
вишуканістю та різноманіттям моделей, виготовлена з любов’ю та ніжністю до малюків, 
що підтверджується високим рівнем якості виробів.

Професіоналізм і надійність у співпраці дозволяють компанії підтримувати міцні 
відносини зі своїми партнерами. Ми якість не пишемо — ми якість робимо!

GURTEX
ГаТала п. і., фОп
вул. Кульпарківська, 93-А
Львів, 79000, Україна
тел.: (067) 343 0815
(095) 852 0420, (063) 935 1352
e-mail: gurtex1@gmail.com
www.gurtex.com.ua

Компанія Gurtex займається гуртовою торгівлею взуттям з 2006 року. Ми працюємо 
напряму з виробниками дитячого взуття: Zetpol, Nazo, Raweks, RenBut, Wojtylko, Axim, 
Sunway, Vemont, Mazurek, та ін., що забезпечує хорошу ціну та оперативність роботи.

Продаж взуття без розмірного ряду.
Оперативність у наданні інформації по наявності взуття (online інтернет-магазин).
Наша головна мета — забезпечити якісний, надійний та швидкий сервіс.

HERDAL
Şair Nigar Sok. No: 20 Kat: 1
Osmanbey, Istanbul, Turkey

tel.: +90 536 349 8952, +90 212 241 4245
e-mail: sebahattin_hardal@hotmail.com 

www.herdalcocuk.com 

ТМ HERDAL — один з найкращих брендів, що спеціалізується на шкільній формі та 
класичному одязі для хлопчиків. Колекції охоплюють абсолютно весь шкільний асорти-
мент — від класичних костюмів і сорочок до краваток, ременів, жилетів, курток і пальто.

HEYNER CAPSULA, автокрісла
Ганюк Т. О., фОп

пр-т Голосіївський, 104
Київ, 03127, Україна

тел.: (044) 362 7320, (050) 910 8449
e-mail: mir.avtokresel@gmail.com

www.mir-avtokresel.com.ua

Ми представляємо нову лінійку автокрісел відомого німецького бренду Heyner 
Capsula на території України. Автокрісла Capsula представлені у всіх вікових групах — 
від народження до 12 років. Capsula від Heyner виготовляється в Німеччині та пройшла 
міжнародну сертифікацію безпеки ECE R44/04. 

Матеріали обшивки є гіпоалергенними та мають приємну на дотик текстуру. Компанія 
Heyner використовує в лінійці Capsula новітнє та безпечне кріплення Isofix та Top Tether.

HOBBY TRADE
вул. Полковника Шутова, 9-А, каб. 200, 

Київ, 04112, Україна
тел./факс: (044) 591 0891

e-mail: info@hobbytrade.com.ua
www.hobbytrade.com.ua

Офіційний дистриб’ютор провідних українських та іноземних виробників радіокеро-
ваних моделей, пластикових моделей-копій, фарб та аксесуарів до них.

Великий асортимент, що постійно оновлюється, та оперативна система постачання 
по Україні дозволяють нашим клієнтам задовольнити смаки навіть найвибагливіших 
колекціонерів. Діє партнерська програма підтримки для клієнтів. Приєднуйтесь і ви.

HOBBY WORLD
вул. Л. Толстого, 63, оф. 3, Київ, 03035, Україна

тел.: (044) 374 0687; факс: (044) 374 0686
e-mail: ua@hobbyworld.ru

www.hobbyworld.ua

Hobby World — одне з найкрупніших видавництв настільних ігор в світі, чия 
команда — справжні професіонали своєї справи. В портфоліо Hobby World знайдуться 
ігри на будь-який смак: барвисті дитячі ігри з простими правилами та захоплюючим 
сюжетом, сімейні, веселі party-games, ігри за мотивами книжок та кінострічок. Для 
закоханих є ігри для двох, а для досвідчених геймерів — видана велика кількість 
складних стратегічних ігор. Усього Hobby World було переведено та видано більш ніж 
200 ігор, у т. ч. компанія займається створенням та розробкою власних ігор. 
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JOIKS OPTKIDS
сЕрЕда, спд
бульв. Перемоги, 167, Біла Церква, 09100, Україна
тел.: (093) 590 0380, (097) 922 5399
факс: (04563) 65011
e-mail: optkids@ukr.net

Компанія OPTKIDS займається виробництвом і дистрибуцією дитячої продукції на 
ринку України вже більше 5 років.

JOIKS by atPlay! — це новинка мембранного зимового одягу для дітей за доступ-
ною ціною. Багаторічний досвід Канади у виробництві одягу для суворих зимових умов 
допоміг знайти оптимальні рішення для боротьби з негодою. Це зручний і дуже прак-
тичний дитячий одяг.

KAZAN BEBE 
Sururi mah. Rastıkçı sok. 8-B, 34120
Eminönü-Mahmutpaşa, İstanbul, Turkey
tel.: +90 212 520 7019
e-mail: info@kazanbebe.com
www.kazanbebe.com

Kazan Bebe почала свою діяльність в 1980 році і успішно продовжує її і понині.
Основні принципи:
•	 приділяємо особливу увагу наданню гідних послуг клієнтам;
•	 використовуємо сировину, що не шкодить здоров’ю і навколишньому середовищу;
•	 виробляємо високоякісну продукцію;
•	 пропонуємо лише сучасні моделі.
Компанія спеціалізується на виробництві піжам для дітей від 0 до 16 років.
Продукція виготовляється на власному заводі компанії.

KETER KIDS
вул. Ярославська, 24/26, Київ, Україна
тел.: (044) 463 6181; факс: (044) 463 7888
e-mail: info-delta@delta-co.com.ua
www.keterkids.com.ua

Keter Plastic Ltd. — cвітовий лідер з виробництва високоякісних товарів з пластику 
для дому та саду. Keter вірить у поліпшення життя завдяки його виробам та представляє 
широкий асортимент у наступних сферах: товари для саду, садові меблі, ящики для 
зберігання, товари для ванної кімнати, товари для дітей.

KIDDIMODA
вул. Здолбунівська, 7-Д, оф. 707, Київ, Україна
тел.: (044) 237 8838, (063) 237 8838
e-mail: kiddimoda2012@gmail.com
www.kiddimoda.com.ua

Мультибрендова оптова компанія KIDDIMODA є офіційним представником ТМ Wanex 
та ТМ A-yugi. 

Компанія A-yugi — виробник дитячого джинсового одягу з багаторічним досвідом 
роботи та бездоганною репутацією. В стильних колекціях цього виробника ви зможете 
знайти безліч моделей для дітей та підлітків (від 80 до 176 см).

Компанія Wanex — визнаний лідер турецького ринку дитячого текстилю, який 
відомий своїми яскравими кольорами, якісними тканинами та дизайнерськими моделя-
ми одягу для дітей та підлітків (до 164 розміру).

KIDDYPAGES
Сходненский тупик, 4

Москва, 125424, Росcия
тел.: +7 495 744 6317

e-mail: center@kiddypages.ru
www.kiddypages.ru

WWW.KIDDYPAGES.RU — інформаційний центр дитячих товарів.
Найповніша інформація про виробників, імпортерів, магазини, інтернет-магазини 

та каталоги дитячих товарів. Інформація про виставки дитячих товарів, список 
друкованих видань, які висвітлюють тему дитячих товарів. KIDDYPAGES.RU — унікальний 
інформаційний майданчик та ефективний інструмент реклами. 

KIDITEC
вул. Черняховського, 29, оф. 4

Київ, 04111, Україна 
тел.: (044) 332 7838; факс: (044) 502 1837

e-mail: info@medex.com.ua 
www.medex.com.ua 

KIDITEC — офіційний представник швейцарської компанії. Kiditec — це нові 
конструктори, які, на відміну від інших конструкторів, мають гвинтові з’єднання, 
барвисті інструкції для будь-якого віку, які збираються за допомогою стикування або 
викрутки. У Kiditec є набори для дівчаток і хлопчиків. Всі елементи конструктора сумісні 
один з одним. Вироблено в Швейцарії.

KIDSPLANET
вул. Комарова, 10-А, кв. 1

Київ, 03124, Україна
тел.: (067) 447 8789, (093) 289 5190
e-mail: detskaya.planeta@gmail.com

www.kidsplanet.kiev.ua

Одяг та взуття для дітей віком від 0 до 14 років виробництва Таїланду.

KINDERENOK
Київ, Україна

Дніпропетровськ, Україна 
тел.: (067) 560 3236, (099) 758 2606

e-mail: kinderenok@inbox.ru
www.kinderenok.com.ua

Компанія «Kinderenok» пропонує малюкам і батькам корисні товари, завдяки яким 
догляд за дитиною стає легшим, приємнішим і приносить задоволення.

Аксесуари TM Kinderenok дуже популярні в Україні. Вони представлені:
•	 широкою лінійкою кіл на шию для купання немовлят;
•	 товарами для безпеки у ванні;
•	 іграшками для купання;
•	 товарами для введення прикорму немовляти.
Kinderenok — унікальні товари тільки кращої якості, створені з любов’ю до малюків!
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KIVAT
Kursonkatu, 4  
Tampere, 33840, Finland
tel.: +35 833 890 225
fax: +35 832 126 669
e-mail: info@agtuvi.fi
www.kivat.fi

Продукція Kivat TM існує на ринку дитячого одягу і аксесуарів вже 20 років. Колекція 
включає в себе в’язані бавовняні і вовняні вироби. Завдяки своїй високій якості, 
сучасному дизайну і зносостійкості вироби TM Kivat завоювали популярність у багатьох 
країнах.

KOMAROVTOYS
кОМарОВ О. В., фОп
пров. Енергетичний, 2
Умань, Черкаська обл., 20300, Україна
тел.: (067) 729 7761, (067) 501 4376
e-mail: komarovtoys@gmail.com
www.komarovtoys.com.ua

Виробництво дерев’яних розвиваючих іграшок: шнурівки, пірамідки, рамки-
вкладиші, геометрики, будівельні набори, дошки для малювання, ширми для лялькового 
театру.

KOT-E
вул. Сировця, 38, оф. 5
Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.
51931, Україна
тел.: (063) 354 8468, (068) 304 2464
факс: (0569) 533 851
e-mail: kot-e2014@mail.ru
www.kot-e.com

Вас радо вітає «КОТ-Е» — дитячий одяг від дніпродзержинського виробника 
з полтавськими і київськими дизайнерами й швачками.

Наразі наша компанія навіть дещо молодша за своїх клієнточок — народилися ми 
в 2014 році. І це є перша наша сильна сторона: ми створюємо речі з великим натхненням, 
дитячим азартом і підлітковим стилем. Наші дизайнери розробляють колекції відповідно 
до сучасних тенденцій, з бажанням прищепити смак та відчуття стилю.

Створити компанію, яка б шила речі для дітей та підлітків, спонукало нас збільшення 
обсягу ввезення в Україну зарубіжних марок (на жаль, не завжди найкращої якості). Ми 
розуміємо, що самопочуття і гарний настрій дітей не в останню чергу залежать від того, 
у що їх одягають. А повноцінних якісних пропозицій на вітчизняному ринку й справді 
недостатньо. Тож другою нашою сильною стороною є велике бажання створювати 
якісний національний продукт для дітей України.

Наша третя сильна сторона: ми ретельно обираємо якісні тканини і фурнітуру для 
виробництва одягу (наша продукція завжди проходить санітарно-гігієнічну експертизу). 

LAKIDS GIYIM SAN. TIC. LTD. STI.
Sair Nigar Sok. Emek Ap. No:3/2 Osmanbey

Sisli, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 231 5138; fax: +90 212 231 5148

e-mail: info@lakidshouse.com   
www.lakidshouse.com  

Компанія LAKIDS створена в 1975 році. Ми спеціалізуємось на виготовленні одягу 
для дітей та підлітків. Пропонуємо шкільну форму, костюми та вечірні сукні для дітей 
у віці від 1 до 14 років, а саме сорочки, штани, куртки, пальта, плащі і аксесуари.

LAKSHMI MIX
бЕць М. а., фОп

вул. Радянська, 63, Південне
Харківська обл., 62461, Україна 

тел.: (066) 786 6944, (067) 727 1372 
e-mail: natawecka.b@mail.ru 

www.lakshmimix.com.ua 

Компанія Lakshmi Mix є виробником шкільної форми та верхнього одягу для дітей 
і підлітків. Lakshmi Mix пропонує широкий вибір товарів для хлопчиків і дівчаток. 
Ідеальний крій, сучасні технології пошиття, висока якість — принципи роботи нашого 
виробництва. Останні тенденції моди, які враховуються при розробці наших колекцій, 
допомагають дитині бути модною і стильною, що є важливим для сучасного суспільства.

LASER PEGS Україна
бОнаТЕк, ТОВ

вул. Промислова, 4/7, оф. 35
Київ, 01013, Україна 
тел.: (096) 223 7733

e-mail: laserpegs.ua@gmail.com
www.laserpegs.com.ua

Laser Pegs: перший в світі конструктор із світлодіодами нарешті з’являється 
в Україні! Інноваційна розробка американської компанії Laser Pegs, що не має аналогів, 
перетворює класичну дитячу гру в справжню фантастичну пригоду, розвиваючи в дітях 
вміння читати схеми, логіку, просторове мислення та уяву. 

LIONELI
вул. Чапаєва, 40, Білгород-Дністровський

Одеська обл., Україна
тел./факс: (048) 493 8066

e-mail: lioneli1991@ukr.net
www.lioneli.com.ua

Компанія виробляє актуальний модельний ряд дитячого взуття за інноваційними 
технологіями з екологічно чистих комбінованих матеріалів на території України.
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LOME KIDS, TM
Mагазин «Lome kids»
вул. Нижній Вал, 15 
Київ, Україна
тел.: (067) 487 2323
e-mail: o.kapliuk@gmail.com

Турецька марка «Lome kids» існує на ринку дитячого одягу більше 15 років. На 
даний час вона займає п’яте місце серед турецьких виробників. Створенням колекцій 
займається колектив дизайнерів і технологів з Європи, які використовують у своєму 
виробництві якісні та екологічно чисті тканини, що дозволяє ТМ «Lome kids» успішно 
продаватися по всьому світу.

«Lome kids» — якість і елегантність.

LOVE ME
тел.: (095) 844 6265
(098) 212 1754
e-mail: katya.pirkl@gmail.com

Торгова марка «Love me» заснована в 2009 році як український виробник шкільної 
форми. Висока якість, доступні ціни та вигідні умови співпраці — все це ми пропонуємо 
своїм клієнтам. Сучасний стиль і елегантність, зручність і комфорт присутні в кожній 
моделі колекції. Вся наша робота проводиться з любов’ю до дітей та дотриманням всіх 
тонкощів у розробці дитячого одягу.

LUKAS
лУкацький, фОп
вул. Чкалова, 186
Кременчук, Полтавська обл.
39600, Україна
тел.: (0536) 778 685
e-mail: nata@lukas.com.ua
www.lukas-kids.com.ua

Lukas — стильний дитячий одяг європейської якості від вітчизняного виробника. 
Пропонуємо колекції наступних стильових тенденцій: 

•	 одяг на кожен день для відпочинку та дозвілля — яскраві та зручні речі для 
хлопчиків та дівчат;

•	 шкільна форма — лінія MY SCHOOL by Lukas — елегантні та функціональні моделі 
для комфортного навчання;

•	 гламурна колекція — вишуканий одяг для особливих подій.
Колекції дитячого одягу від Lukas вирізняються креативним дизайном та відповід-

ністю вітчизняним стандартам якості. Продукція виготовляється переважно з натураль-
них матеріалів від італійських, німецьких та французьких виробників. Колекції моделей 
постійно оновлюються, враховуючи тенденції моди та відгуки замовників.

MIRACLE ME 
вул. Васильківська, 1
Київ, 103040, Україна

тел.: (067) 320 4000
e-mail: tliderman@yandex.ru

MIRACLE ME — новий український бренд дитячого взуття та одягу — по-дорослому 
вишуканого та, водночас, милого і чарівного, як саме дитинство. 

Виробництво створено на базі модернізованої «Першої взуттєвої фабрики «Київ», 
що має більш ніж 145-річну історію. Поєднавши новітні тенденції в дизайні та унікальний 
багаторічний досвід, ми створили для вас гарні, практичні та якісні речі.

Ми використовуємо тільки натуральні матеріали: шкіра, якісний текстиль. 
Все взуття відповідає нормам і рекомендаціям сучасної ортопедії.
МIRACLE ME можна перекласти з англійської як ДИВО Я або ЗДИВУЙ МЕНЕ. Саме 

маленькі Дива роблять життя яскравим і прекрасним, адже саме вони надихали нас на 
створення усіх цих чарівних речей.

MONKEY, TM 
сОбОль В. В., фОп

вул. Чичеріна, 21 
Дніпропетровськ, 49000, Україна 

тел.: (067) 567 4476, (067) 914 0289
e-mail: monkey.kids.wear@gmail.com

www.monkey.in.ua

ТМ «Monkey» — виробник дитячого одягу для дівчаток та хлопчиків 3–12 років 
(розміри: з 98 по 146).

Наша продукція відрізняється яскравими кольорами, якісними тканинами та 
цікавими дизайнерськими рішеннями. 

Також важливо відмітити, що наш товар не має аналогів, адже це все наші власні 
розробки. 

При пошитті ми використовуємо європейські тканини та фурнітуру.
Наявність товару на складі. Широкий асортимент. Якість!
Мета компанії: щоб діти були щасливі. Не дарма наш девіз: «Одяг TM Monkey — це 

одяг для щасливих дітей!»

NEWPOINT
пров. Куренівський, 19/5, оф. 234

Київ, Україна
тел.: (044) 227 7559

(067) 449 4903, (097) 881 0901
e-mail: newpoint@ukr.net

www.newpoint.com.ua

Молоде і перспективне підприємство з великим багажем ідей та інновацій, 
втілених безпосередньо у виробництво дитячого одягу. Дизайн, якість виготовлення, 
використання натуральних тканин та любов до дітей ставлять продукцію підприємства 
на один рівень з відомими світовими брендами. Формуємо дилерську мережу в регіонах.
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NIKOLA, TM
вул. Озерна, 10/1, кв. 10
Хмельницький, Україна
тел.: (097) 942 2641
(097) 942 2642
e-mail: info@nikola.ua
www.nikola.ua

ТМ NIKOLA виробляє в’язані вироби більше 10 років.
Використання матеріалів від всесвітньо відомих компаній для виготовлення 

в’язаних виробів дозволяє створювати продукт високої якості з використанням 
високотехнологічного обладнання.

Колекція складається з більш ніж 1000 видів продукції, яка поповнюється щороку.
Спеціалізація: в’язані вироби для дітей і дорослих.

PANAMKA
ЩУкіна л. В., спд
Одеса, Україна
тел.: (050) 592 9123
e-mail: lidiaod@mail.ru
www.panamka.od.ua

Фірма PANAMKA працює на ринку дитячих та дорослих головних уборів більше 10 
років. Ми пропонуємо величезний вибір продукції відомих польських та українських 
виробників, таких як Pupill, Marika, Broel, Elf, Agbo, Grans, Konwar, Bobo, Solbi, Acer, Akaz 
та ін. Пропонуємо співпрацю на різноманітних умовах.

PANASONIC UKRAINE LTD
пров. Охтирський, 7, корп. 3, оф. 3-201
Київ, 03022, Україна 
тел.: (044) 490 3435
факс: (044) 490 3429
e-mail: info@panasonic.ua
www.panasonic.com/ua/consumer.html

З часів заснування компанії Panasonic у 1918 році компанія працює над покращенням 
умов життя своїх клієнтів, постійно роблячи наголос у своїй діяльності на людях 
і  людському житті. Керуючись інноваційною технологією виготовлення електронних 
приладів, компанія володіє широким асортиментом продуктів, систем і служб — 
від товарів широкого вжитку до індустріальних пристроїв, будівельних і побутових 
продуктів. Компанія продовжує наполегливо працювати в різних сферах життя (дім, 
суспільство, бізнес, подорожі й автомобілі), щоб забезпечити кожному клієнту кращі 
умови життя та реалізувати принцип «Краще життя у кращому світі».

PLATİN ENTEGRE TEKS. KONF. İSL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Hurrıyet Mah. Sedef Sk. No: 17 

Yenibosna, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 531 0600
fax: +90 212 492 0019

e-mail: sinan.yalcinkaya@kifayet.com

Ми виробляємо продукцію під брендами KİFAYET та KİF KİDS з 1995 року. Наша 
команда складається з 120 спеціалістів. Виробнича потужність нашого підприємства 
складає 25 000 одиниць на місяць. Ми є одним з провідних операторів на ринку одягу 
для дітей. Ми гарантуємо своєчасну доставку замовлень. 

PULEDRO
Narin Sok. No.30, Yukari/ Dudullu Ümraniye

Istanbul, 34775, Turkey
tel.: +90 216 527 7227
fax: +90 216 465 9402

e-mail: puledrokids@puledrokids.com
www.puledrokids.com

PULEDRO є доступним люксовим брендом, що черпає своє натхнення з дитячої твор-
чості. Заснована в 1998 році, торгова марка OYLUM TEXTILE — PULEDRO Kids, присвячена 
виробництву високоякісного дитячого одягу. Наші колекції складаються з великого 
асортименту футболок, сорочок, пуловерів, жакетів, штанів, спідниць, суконь, пальто та 
аксесуарів.

RDT-INFO.RU
Российский пр-т, 3-1-284

Санкт-Петербург, 193231, Россия
тел.: +7 812 400 6836

e-mail: contact@rdt-info.ru
www.rdt-info.ru

RDT-info.ru — найбільший інтернет-ресурс на ринку дитячих товарів Росії. Проект 
орієнтований на фахівців, яким необхідна оперативна і достовірна інформація 
про ситуацію на ринку дитячих товарів, можливість пошуку необхідної продукції/ 
постачальника, можливість заявити про свою компанію. Ресурс поєднує в собі ряд 
сервісів, які відкривають широкі можливості перед учасниками ринку дитячих товарів: 
пошук нових ділових контактів, партнерів, каналів збуту та реалізації продукції.

SILBER 
вул. Балтська дорога, 5

Одеса, 65042, Україна
тел.: (048) 789 0540, (094) 945 6540

e-mail: office@silberfashion.com
www.silberfashion.com

Компанія «Silber» — це високоякісний український виробник одягу та взуття 
для дітей віком від 6 до 16 років. Основним напрямком діяльності є розробка та 
виготовлення шкільної форми, одягу, взуття, а також головних уборів. В асортименті 
також різноманітні пальта, куртки, жилети, шапки, шарфики, туфельки, чобітки, валянки 
і багато іншого. «Silber» — це ваш надійний партнер.
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SİLVERSUN
Hasircilar ismerkezi Е-5 Karayolu Uzeri Yakuplu
Istanbul, Turkey
tel.: +90 534 874 8565
+90 212 875 0011 (ext. 179)
fax: +90 212 875 1166
e-mail: fatihsilversun@hotmail.com 
www.silversunkids.com
представник ТМ SilverSun та TM ARTI 
на території України: пп Тарашевська н. А.
тел.: (050) 377 0377
e-mail: n.tarashevska@gmail.com

Компанія Textile A.S була заснована в Туреччині та працює на міжнародному ринку 
більш ніж 45 років. Компанія є одним з найбільших виробників та постачальників дитячо-
го одягу в Туреччині. Наше складське приміщення займає понад 30 000 квадратних метрів. 
Наш одяг продається у більш ніж 30 країнах. Бренд Silversun — це високоякісний повсяк-
денний одяг для дітей та підлітків. Ми пропонуємо лише високоякісну продукцію. Метою 
нашої компанії є виробництво та продаж модного дитячого одягу за найкращими цінами. 

SOKINDER
вул. М. Говорова, 18-А
Одеса, 65009, Україна
тел.: (048) 700 9030
факс: (048) 233 8338
e-mail: ukraine@sokinder.com
www.sokinder.com

Оптова торгівля італійським та іспанським дитячим взуттям.

STUDIO KINDERGARTEN, TM
Одеса, Україна
тел.: (063) 197 3707, (068) 628 7743
e-mail: studio-kindergarten@hotmail.com
www.skg.com.ua

Виробництво дитячого взуття.

SUZIE
ГриньОВ, фОп 
вул. Залізняка, 27
Хмельницький, 29000, Україна 
тел.: (067) 234 0877
факс: (0382) 718 870 
e-mail: trade@suzie.ua 
www.suzie.ua 

TM SUZIE — це торгово-промислова компанія, яка працює на ринку дитячого одягу 
з  2008 року. Компанія спеціалізується на пошитті верхнього одягу для дівчаток від 3 
до 12 років і є представником турецьких та польських торгових марок.

TANGO JEANS (TJ)
вул. Бугаївська, 21

Одеса, 65005, Україна
тел./факс: (048) 796 5318

e-mail: tjshop@mail.ru
www.tj.od.ua, www.tjshop.com.ua

ТМ TJ виробляє дитячий одяг з джинсової тканини, вельвету та велюру.
TJ — якість для ваших дітей.

TIMI-TEX, TM
вул. Щорса, 66/1, корп. 3
Чернігів, 14000, Україна 

тел.: (067) 460 5254, (063) 771 1301
e-mail: timolesya@yahoo.com

www.timi-tex.com

Одяг для дітей від 0 до 5 років. 

TUTTO PICCOLO
кУчинська М. В., фОп

вул. Пирогова, 3-А, оф. 10
Вінниця, Україна

тел.: (096) 432 5450; факс: (0432) 261 445
e-mail: kuchinska_maryna@mail.ru

Tutto Piccolo — іспанський виробник дитячого одягу від народження до восьми 
років. Компанія створює красиві та практичні моделі, які мають елегантний дизайн 
і відмінну якість.

Бренд Tutto Piccolo успішно існує понад 150 років на всесвітньому ринку дитячої 
індустрії моди! 

Колекція дитячого одягу Tutto Piccolo допоможе виглядати і просто, і вишукано, 
і по-спортивному, і яскраво та святково. У будь-якому випадку ви зможете одягти вашого 
малюка в одяг, створений професіоналами, які знають все про дітей і обожнюють їх!

V.G.BOZER
вул. Нова, 11, ж/м Дружний

с. Мізікевича, Овідіопольський р-н
Одеська обл., 65037, Україна

тел.: (067) 765 9205
e-mail: vgbozer@mail.ru

www.vgbozer.ua

Швацька фабрика «Bozer» спеціалізується на пошитті шкільної форми. Наше 
підприємство працює на ринку України протягом 12 років. У підприємство щороку 
інвестуються кошти для створення сучасної технічної бази. Оновлення колекцій 
моделей одягу в рамках шкільного дрес-коду відбувається щороку у відповідності до 
модних тенденцій. Особлива увага приділяється конструктивній базі виробів. Наш одяг 
не лише зручний, але і бездоганно сидить на дитячій фігурі. 
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VIDOLI TM 
ВасилЕнкО О. В., фОп
вул. Машинобудівна, 36, кв. 44
Київ, 03067, Україна
тел.: (066) 464 6565
e-mail: sales@vidoli.com.ua
www.vidoli.com.ua

Наша компанія заснована в 2012 році; вона молода і стрімко розвивається. Ми 
спеціалізуємось на виробництві дитячого одягу і приділяємо велику увагу якості 
пошиття, матеріалів, фурнітури та відповідності тенденціям моди і стилю. Важливим 
критерієм пошиття дитячого одягу є також комфорт і зручність для дитини, щоб ви 
захотіли знову придбати дитячий одяг VIDOLI та TopHat.

Продукція, яку ми випускаємо, пройшла сертифікацію та атестацію.

VIVAST
Харків, Україна
тел.: (096) 061 3992
(063) 477 8224, (095) 608 8180
e-mail: info@vivast.com.ua
www.vivast.com.ua

Компанія VIVAST — виробник якісних дитячих меблів: стільчиків для годування, 
ліжечок для немовлят, манежів, 3-шарових матраців (склад: кокос-поролон-кокос). 
Меблі виготовлені з високоякісної деревини порід сосна, вільха, в трьох варіантах 
виконання (лаковані, нелаковані, тоновані). Вся продукція сертифікована. Формуємо 
дилерську мережу по Україні. 

WELEDA
вул. Шолуденкa, 18
Вишгород, Київська обл.
07300, Україна
тел.: (044) 277 7727
www.weleda.com.ua

Weleda — піонер в сфері натуральної косметики. Бренд був заснований ще в 1921 
році вченим і філософом Рудольфом Штайнером.

Всі продукти Weleda не містять синтетичних ароматизаторів, барвників, консервантів 
і мінеральних масел.

Косметика Weleda проходить найсуворіший контроль на всіх рівнях: від вирощування, 
збору і обробки рослин до кінцевої стадії — упаковки та транспортування. Найвища 
якість — запорука ефективності косметики Weleda.

аВТОкрісла, ТОВ 
вул. Саксаганського, 119, оф. 31

Київ, 01032, Україна
тел.: (044) 353 8709
факс: (044) 235 3075

e-mail: recaro@carseats.com.ua
www.recaro-ukraine.com
www.romer-ukraine.com

www.sparco-ukraine.com

ТОВ «Автокрісла» — офіційний імпортер RECARO, STM, ROMER, BRITAX, SPARCO, 
POTETTE в Україні. 

Головна спеціалізація компанії — дитячі автокрісла, коляски та аксесуари до них. 
Німецька компанія RECARO — світовий лідер з виробництва автокрісел, є еталоном 

якості та безпеки. Автогонщики та водії, які проводять багато часу за кермом, любителі 
тюнінгу, а також батьки маленьких пасажирів беззастережно довіряють продукції 
RECARO. Безпечні конструкції, легкі і міцні матеріали та ортопедична форма автокрісел 
RECARO дозволяють назвати їх кращими в світі.  

STM — бренд, що символізує багато важливих інновацій на німецькому ринку дитячих 
автокрісел протягом більше ніж 50 років. Досить згадати, що компанія Storchenmuhle 
першою в Німеччині випустила крісла з платформою ISOFIX. Сьогодні ж це є стандартом 
для багатьох виробників. Примножений досвід інженерів дає можливість випускати 
продукцію, що максимально задовольняє потреби малюків під час їхнього перебування 
в автомобілі. 

Britax — один з провідних виробників дитячих автокрісел, має статус Kid’s Superbrand. 
Більше 40 років у співпраці з німецьким колегою, компанією Romer, Britax випускає 
дитячі автокрісла найвищої якості і вишуканого дизайну. В арсеналі компанії більше 
30 патентів, у числі яких кріплення ISOFIX і автолюлька для новонароджених. За даними 
статистики, виробами альянсу Britax Romer користується кожна друга європейська 
сім’я, в якій є маленькі діти. 

ROMER — це бездоганна якість і безпека. Продукції провідного європейського 
виробника дитячих автомобільних крісел довіряють відомі виробники автомобілів. 
Це такі компанії як «Альфа Ромео», «Ауді», «Бентлі», «БМВ», «Фіат», «Форд», «Хонда», 
«Ягуар», «Ленд Ровер», «Лексус», «Майбах», «Мазда», «Міцубісі», «Ніссан», «Опель», 
«Пежо», «Порше», «Рено», «Сеат», «Шкода», «Субару», «Сузукі», «Тойота», «Вольво» та 
«Фольксваген».

SPARCO — безумовний лідер та законодавець моди в світі автоспорту, тюнінгу та 
безпеки. Дитячі автокрісла SPARCO — втілення досвіду компанії по розробці систем 
автомобільної безпеки. Унікальний італійський спортивний дизайн робить їх стиль-
ними та помітними. Сучасні технології та власні розробки в галузі ергономіки роблять 
автокрісла SPARCO унікальними. Це підтверджено міжнародними сертифікатами 
стандартів якості.

Компанія POTETTE PLUS з особливою увагою ставиться до дітей і їх комфорту, тому 
постійно працює над поліпшенням своїх продуктів. Одним з результатів останніх 
розробок став унікальний дорожній горщик. Він призначений для дітей від 15 місяців 
і може стати незамінним помічником для батьків у дорозі. Батьки і фахівці гідно оцінили 
інноваційну розробку POTETTE PLUS — дорожній горщик неодноразово завойовував 
нагороди на національних і міжнародних виставках дитячих товарів.

TOPHAT TM,
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аВТОпапа, ТОВ
Автоцентр «Прага Авто»
вул. Велика Окружна, 4
Київ, 08131, Україна
тел.: (044) 237 4732, (063) 237 4732
факс: (044) 207 7709
e-mail: zakaz@avtopapa.ua
www.avtopapa.ua

Перший український спеціалізований магазин дитячої автобезпеки. Національна 
мережа роздрібних точок продажу дитячих автокрісел. Виробник перших українських 
дитячих автокрісел ТМ АвтоПапа.

Дитячі автокрісла, коляски, меблі для дитячої кімнати, аксесуари для автокрісел.

аЗбУка длЯ баТькіВ, ТОВ
вул. Є.Білокур, 10/15, оф. 1
Київ, Україна
тел.: (044) 331 1806
e-mail: info@roditeli.ua

«Азбука для батьків» — це сімейний центр, який займається підготовкою майбутніх 
мам до пологів, проводить розвиваючі зайняття для дітей від 6 міс до 6 років та 
допомагає у підборі домашнього персоналу.

аніка, пп
вул. Плеханівська, 117 
Харків, 61037, Україна
тел.: (096) 170 9526
e-mail: anika.post@gmail.com
www.anika.biz.ua

Фірма «Anika» займається виробництвом дитячих головних уборів. У виробництві 
використовуються сучасні технології та імпортні тканини. Практично весь асортимент 
продукції виготовлено із 100% бавовни. Постійно покращуємо якість вироблених 
товарів та рівень обслуговування клієнтів. Ми працюємо по всій Україні.

апЕльсин, ТМ
ТЕліцин О. В., фОп
вул. Рівненська, 76-A, оф. 206, Луцьк
Волинська обл., 43020, Україна
тел./факс: (0332) 78 36 48
e-mail: info@apelsin.lutsk.ua
tmapelsin@apelsin.lutsk.ua
www.apelsin.lutsk.ua

ТМ «Апельсин» — це високоякісна канцелярська продукція і розмальовки на будь-
який смак. Ми постійно розширюємо асортимент, щоб відповідати потребам клієнтів.

Пропонуємо розмальовки: багаторазові, акварельні, з бігаючими оченятами, аква-
розмальовки, для найменших (від 1 до 4 років), збірки розмальовок від 40 до 60 сторінок, 
розмальовки з наклейками, казки-розмальовки, канцтовари для школи та офісу.

Детальніше про нашу продукцію — на сайті www.apelsin.lutsk.ua.

арОЗа, пп
вул. Карла Маркса, 39

Запоріжжя, 69012, Україна
тел.: (067) 288 8630, (095) 032 1437

e-mail: aroza332@gmail.com
www.cheshki.zp.ua

Виробництво виробів з натуральної шкіри:
•	 чешки двох моделей (сім кольорів);
•	 напівчешки;
•	 балетки (сім кольорів);
•	 пінетки.
Продукція виробляється більше 15 років.
Гарантуємо якість і доступні ціни.
Продукція сертифікована і має санітарно-гігієнічні висновки.

бЕбі лайн, ТОВ
вул. Луначарського, 22

Київ, 02002, Україна
тел.: (044) 517 1337, (044) 517 6377
(097) 328 7777; факс: (044) 517 0450

e-mail: olya.babyline@gmail.com
babyline2013@mail.ru
www.babyline.com.ua

Понад 10 років компанія БЕБІ ЛАЙН займається розробкою та виробництвом 
повного спектру верхнього одягу для дітей віком від народження до 12 років. Завдяки 
виключному дизайну, широкому асортименту і високій якості моделей компанія 
підкорила не лише клієнтів в Україні, а й за її межами. 

Основний асортимент складають: конверти, трансформери, комбінезони, куртки, 
плащі, пальта, напівкомбінезони, брюки.

бЕбі лайф
вул. Строна, 4, Комсомольськ

Полтавська обл., 39800, Україна
тел./факс: (05348) 52 981

e-mail: info@baby-life.net.ua
www.baby-life.net.ua

Торгова марка BABY LIFE — виробник дитячих трикотажних виробів.
Продукція нашого підприємства широко відома на ринку України більше 10 років.
Якісні полотна, оригінальний дизайн та широкий спектр кольорів не поступаються 

кращим європейським виробникам.
Стиль, впевненість у собі і своїй оригінальності дозволяють задовольнити вишуканий 

смак наших клієнтів. Своїм покупцям ми можемо запропонувати ідеальне поєднання 
низької ціни при високій якості виробів. Кожна нова сезонна колекція має свою 
родзинку. Можемо порадувати мам розкішними моделями виробів для дітей. Продукція 
BABY LIFE сертифікована відповідно до стандартів і санітарно-гігієнічних норм.

BABY LIFE — це справжня енциклопедія для наших мам! 
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бЕМбі, ТзОВ
вул. Курчатова, 8/7
Хмельницький, 29025, Україна
тел.: (0382) 702 199, (067) 311 8197
факс: (0382) 783 853
e-mail: opt@bembi.ua, order@bembi.ua
www.bembi.ua

Продукція відомої української торгівельної марки БЕМБІ® — це широкий асортимент 
білизни і одягу для дітей від народження до 7 років.

Натуральні матеріали і крій, що дає максимальну волю рухам, роблять наш одяг 
оригінальним і практичним. Завдяки спільним зусиллям дизайнерів, конструкторів 
та технологів наш одяг відомий в Україні і за її кордоном. Сучасне обладнання і новітні 
технології дозволяють нашим виробам вирізнятися високою якістю та власним стилем.

Думаємо про дітей!

бЕрЕГинЯ, чернігівська взуттєва фабрика, праТ
вул. Родимцева, 16
Чернігів, 14000, Україна 
тел.: (0462) 676 917
факс: (0462) 778 574
e-mail: zaoberegynya@gmail.com
www.beregynya.com.ua

Протягом 69 років фабрика виробляє і пропонує якісне та сучасне шкіряне взуття, 
що відповідає всім нормативним вимогам. Пропонуємо повсякденне та домашнє взуття 
на всі пори року для всіх вікових груп. 

Наша компанія є лідером в Україні з виробництва дитячого взуття.

бЕТіс, пп
вул. 60 років СРСР, 14-Б, Очаків
Миколаївська обл., 57500, Україна
тел.: (067) 514 2841, (05154) 37 066
(098) 341 8838, (066) 579 8954
e-mail: betis@online.ua
www.tmbetis.com.ua

Торгівельна марка Бетіс існує на українському ринку майже 9 років та вже встигла 
зарекомендувати себе як виробник якісних товарів для немовлят. 

«Бетіс» пропонує широкий вибір товарів. Це одяг для найменших: повзунки, боді, 
шапочки, сорочечки, комбінезончики; аксесуари та одяг для виписки з пологового 
будинку: куточки, конверти, комплекти.

Але основна увага приділяється розробці одягу та аксесуарів для хрещення малюків 
віком від народження до 2 років. «Бетіс» — це найбільший вибір товарів для хрещення 
в Україні: крижми, спеціальні набори, мішечки для зберігання волосся, серветки для 
тримання свічок, костюми, плаття та інше. 

В своєму виробництві ТМ Бетіс використовує тільки якісні, екологічно чисті тканини 
та найкращу, ексклюзивну фурнітуру. 

Продукція від ТМ Бетіс — це гарантія якості та комфорту малюка, а також ретельна 
робота над кожною з моделей з урахуванням всіх потреб сучасних та дуже енергійних 
малюків. Наша продукція сертифікована та пройшла санітарно-гігієнічний контроль. 

Працювати з нами дуже надійно та зручно.
Товари від «Бетіс» — це дійсно європейська якість! Будемо раді співробітництву!

бУсинка
а/c 2465, Харків, Україна

тел.: (067) 570 9261
e-mail: businka-tm@ukr.net

www.businka-ukr.com.ua

Оптова торгівля аксесуарами для новонароджених.

Валді-кідс, ТОВ
вул. Чорновола, 88, корп. 3 

Хмельницький, Україна
тел.: (097) 313 3244

тел./факс: (0382) 746 874
e-mail: waldikids@gmail.com

www.waldi.com.ua

«Waldi» — виробник дитячого текстильного взуття з яскравими вишивками, 
стразами та паєтками. В асортименті представлена ясельна, малодитяча, дошкільна та 
шкільна групи у розмірах 21–36. 

«WALDI» забезпечує зручність та здоров’я дитячим ніжкам тому, що використовує: 
•	 натуральні текстильні матеріали у відповідності до ГОСТу;
•	 шкіряну профілактичну устілку;
•	 гнучку та достатньо пружну підошву з ПВХ;
•	 жорсткий задник;
•	 передові технології;
•	 сучасний дизайн.
Кожна створена пара несе позитивну енергію, турботу та любов усіх працюючих. Над 

розробкою моделей спільно працюють конструктори, технологи та лікарі-ортопеди.
Взуття ТМ «WALDI» відповідає вимогам ГОСТ 26165:2009, постійно проходить 

санітарно-епідеміологічну експертизу та контроль на усіх етапах виробництва. 

ВиШніВська ВЗУТТЄВа фабрика, ТОВ
вул. Залізнична, 96, Вишневе

Києво-Святошинський р-н, 08132, Україна
тел.: (044) 406 0867, (04598) 51 223

факс: (044) 406 3892
e-mail: vitaliya.vof@gmail.com

www.vitaliya-vof.com.ua

Фабрика є виробником широкого асортименту дитячого взуття, що виготовляється 
під TM «Vitaliya».

Асортимент включає:
•	 текстильне взуття 19–31,5 рр., особливістю якого є легка вага за рахунок підошви 

із матеріалу ЄВА;
•	 суцільнолите взуття (сандалети, пантолети, напівчобітки, напівчеревики) 19–36 рр., 

виготовлене з італійської сировини, що не має запаху;
•	 суцільнолите зимове взуття (типу «дутики») 25–36 рр.;
•	 текстильне спортивне взуття на підошві із матеріалу ПВХ 25–35 рр.;
•	 вкладні устілки з ортопедичним ефектом 19–31,5 рр.
Використання натуральних якісних матеріалів в поєднанні з різнобарвною гамою тка-

нин, підошов, вишивок і фурнітури задовольнять смаки навіть найвибагливіших споживачів. 
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ВіВО-ХЕлсВЕй, ТОВ
вул. Красовського, 19-А 
Бровари, Київська обл., 7400, Україна 
тел.: (098) 368 8588
e-mail: admin@zakvaski.com
www.zakvaski.com

Група компаній VIVO з 2008 року спеціалізується на виготовленні і реалізації 
бактеріальних заквасок. Закваски VIVO користуються популярністю в Україні, а також 
в Німеччині, Польщі, Росії і країнах СНД. 

Виробнича база VIVO знаходиться в Україні. На підприємстві впроваджено міжна-
родну систему управління якістю і безпекою харчових продуктів ISO та використовують-
ся бактеріальні культури провідних світових виробників із Франції, Німеччини і Данії.

ВОсТОкбЕбі
вул. Добродецького, 46-Б
Харків, Україна
тел.: (050) 279 6750, (050) 717 8447
e-mail: vz-studio@mail.ru
www.vostokbaby.com.ua

Ексклюзивний представник в Україні ТМ PerlimPinPin (Канада) та офіційній 
представник ТМ Barbaras та ТМ KEYZI (Польща). Оптова торгівля дитячим одягом 
українських, польських та турецьких виробників.

ВУдМан, пп
вул. Шевченка, 29-В, с. Крехів, Жовківський р-н
Львівська обл., 80352, Україна
тел.: (097) 942 0045                
e-mail: wood_man@i.ua
www.woodman.com.ua

Дитячі меблі фірми Woodman виготовляються з масиву бука, є екологічно чистими, 
міцними і безпечними. У виробництві не використовується ДСП та інші матеріали, 
шкідливі для здоров’я дитини. Ми маємо повний, завершений і контрольований на 
кожному етапі цикл виробництва, чим гарантуємо екологічну безпеку наших виробів! 
Наша спеціалізація — виробництво дитячих ліжечок, комодів, столиків, стільчиків 
та дитячих ігрових куточків.

Габбі, ТМ
вул. Державінська, 38
Харків, 61001, Україна
e-mail: tdgabbi@yahoo.com
www.gabbi.com.ua

ТОВ «Торговий Дім Габбі» займається виробництвом дитячого одягу більше 12 
років. Випускаючи продукцію ТМ «Габбі», ми пропонуємо співпрацю в сфері продажів 
дитячого одягу на території України та інших держав. Наш асортимент і стабільна якість 
створюють базу для успішної роботи наших партнерів. У нашій команді працюють 
висококласні співробітники, які небайдуже ставляться до виробництва одягу для дітей 
від 0 до 7 років та білизни до 12 років.

Галка В. В., фОп
вул. Л.Українки, 11-Б

смт. Дружба, Теребовлянський р-н
Тернопільська обл., 48130, Україна
тел.: (067) 352 4765, (067) 354 1057

(050) 377 2615, (067) 231 3850
e-mail: autocity@list.ru

director@babybrok.com.ua, babybrok@i.ua
manager@babybrok.com.ua

www.babybrok.com

Виробництво, представництво, гуртова торгівля у сфері дитячих товарів (ліжка, 
крісла, постільна білизна, матраци, коляски, електромобілі, гойдалки, санчата, 
спорттовари, іграшки, одяг для немовлят, одяг підлітковий, книжки, аксесуари та ін.). 
Транспортні послуги (доставка дитячих товарів до дверей магазину).

ГардЕн бЕбі, ТОВ
вул. Бережанська, 4
Київ, 04074, Україна 

тел.: (044) 499 5935, (050) 311 5116
факс: (044) 499 5934

e-mail: sales@gardenbaby.com.ua
www.gardenbaby.com.ua

Виробництво найкращого дитячого одягу для немовлят та хрещення, нарядних 
конвертів та верхнього одягу торгової марки ГАРДЕН БЕБІ, а також оптова торгівля. 

дЕльфин, ТМ
вул. Струтинська, 10/12, оф. 140

Рівне, 33003, Україна
тел.: (068) 517 2737

e-mail: manager@delfin.rv.ua
www.delfin.rv.ua

Круги на шию для купання європейського виробництва (Польща), віжки для дітей, 
автокрісла, іграшки.

дЖаМп клУб Україна, ТОВ
пров. Ушинського, 2

Дніпропетровськ, 49101, Україна
тел.: (0562) 361 081
факс: (0562) 361 082

e-mail: o.semenko@mail.ru
www.jump-ukraine.net

Великий вибір взуття для всієї родини!
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дЖинсОВа скринька
Одеса, 7 км, Україна
тел.: (097) 582 4140
(066) 763 7426, (098) 452 2483 (Олена)
e-mail: syndychok-jeans@rambler.ru
www.sjeans.com.ua 

Ласкаво просимо до оптового магазину дитячого одягу «Джинсова Скринька». 
У ньому представлені джинси для дітей різного віку. Джинси — універсальний, зручний 
та комфортний одяг, що завжди в моді.

«Джинсова Скринька» є прямим постачальником продукції від заводів-виробників, 
що забезпечує найнижчі ціни на якісні та ексклюзивні товари.

Наша політика:
•	 широкий асортимент;
•	 стильний дизайн;
•	 відмінна якість;
•	 бездоганна посадка;
•	 індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Широкий асортимент дозволяє вам придбати те, що є модним і продається, а саме 

те, що хочуть купити ваші роздрібні клієнти.
За весь час роботи ми завоювали довіру багатьох клієнтів, що сприяє розвитку 

їхнього бізнесу.
У нас також проводяться розпродажі речей за цікавими цінами. Всі виставлені 

зразки є в наявності.
РАДІ СПІВПРАЦІ!

дк-сТиль, ТОВ
вул. Виборзька, 42-А, оф. 307
Київ, 03067, Україна
тел.: (044) 353 5661
e-mail: manager@deuxpardeux.in.ua
www.deuxpardeux.in.ua

Компанія ДК-Стиль в Україні представляє всесвітньо відому марку дитячого одягу 
Deux par Deux (Канада). Великим попитом користуються дитячі комбінезони, зимові 
пальта і комплекти. Дитячий трикотаж чудово доповнює верхній дитячий одяг цього 
бренду. Дизайн моделей унікальний тому, що створюється групою дизайнерів з любов’ю 
до дітей. Дитинство має бути яскравим і барвистим, і, у той же час, зручним і стильним.

дріМс ТрЕйдінГ
пр-т 200-річчя Херсону, 24-А
Херсон, Україна
тел.: (0552) 410 756
факс: (0552) 410 756
e-mail: dreamstrading@tralivali.ua
www.dreamstrading.com.ua

Оптова торгівля дитячим одягом. Представник брендів Girandola та Tiffosi.

ЕкО пУпс, ТМ
вул. Новозабарська, 21

Київ, 04074, Україна
тел.: (044) 360 6994

e-mail: info@ekopups.com.ua
www.ekopups.com.ua

ТМ ЕКО ПУПС пропонує сучасні товари для догляду за дитиною!
В асортименті продукції ви можете знайти:
•	 ЕКОПУПСи — це сучасні багаторазові підгузки;
•	 непромокальні ПЕЛЮШКИ — натуральні, «дихаючі» та вбираючі; 
•	 мембранні НАМАТРАЦНИКИ — непромокальні, натуральні і «дихаючі» (найбільший 

вибір розмірів).
Продукція ТМ ЕКО ПУПС виробляється з якісних і високотехнологічних вітчизняних і 

європейських матеріалів, що пройшли міжнародну сертифікацію Oeko-Tex Standard 100.
Про особливості та унікальність продукції ТМ ЕКО ПУПС ви можете детально 

прочитати на офіційному сайті www.ekopups.com.ua.

ЕльффЕй
Іллічівськ, Одеська обл., 68000, Україна

тел.: (097) 600 7788, (063) 600 8585
e-mail: elffey@ukr.net

www.elffey.com.ua

Компанія «Ельффей» займається розробкою і реалізацією стильного дитячого взуття. 
Основними пріоритетами компанії є три складових: краса, якість, комфорт.

ЕнЕрГіЯ плюс, кфі, ТОВ
вул. Озерна, 10, Петропавлівська Борщагівка

Києво-Святошинський р-н, Україна
тел.: (044) 452 2010
факс: (044) 247 1902

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

Київська фабрика іграшок — логічні розвиваючі ігри для найменших.

ЄВрОпа УнО ТрЕйд Україна, ТОВ
вул. Миколи Трублаїні, 2-Д

Київ, 03134, Україна
тел./факс: (044) 455 9333

e-mail: pr@sharik.ua
www.sharik.ua

Повітряні кульки, товари для свята, карнавальні аксесуари, гелій, обладнання для 
роботи з повітряними кульками.
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ЗЕдаЗЕні Україна, ТОВ
вул. Авіаконструктора Антонова, 5-А, оф. 306
Київ, 03186, Україна 
тел.: (044) 585 2717
e-mail: 1@flc.kiev.ua
www.organic-toys.com.ua

Виробництво і продаж іграшок та сувенірів ТМ ОРГАНІК ТОЙЗ. 

иГрУШки7
Харківський майданчик, склад №302
Промринок «7 км», Одеса, Україна
тел.: (050) 637 0427
(096) 173 7460, (093) 863 4033
e-mail: igrushki7@mail.com
www.igrushki7.com

Оптовий продаж іграшок і товарів для дітей, а також дитячих меблів і дитячого одягу. 
Оптовий продаж продукції Intex.

іМУніТЕТ, пп
вул. Будівельників, 22/1
Хмельницький, 29001, Україна
тел./факс: (0382) 704 181
e-mail: lutyk2007@yandex.ru
www.lutyk.net

ТМ «Лютик» — абсолютний лідер на ринку України в категорії вітчизняних дитячих 
в’язаних трикотажних виробів для дітей від 0 до 10 років. Висока якість виробів, постій-
не оновлення асортименту, доступні ціни — базові складові успіху нашої продукції. 
З 2000 року ТМ «Лютик» — це синонім якості.

Наші покупці — клієнти з України та Європи.
Виробничі потужності ПФ «Імунітет» дозволяють виготовляти вироби під замовлення 

як для дітей, так і дорослих.

інсТиТУТ кліТиннОї ТЕрапії
пр-т Космонавта Комарова, 3 (Медмістечко)
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 207 9207
e-mail: info@stemcellclinic.com.ua
www.stemcellclinic.com

Інститут клітинної терапії — сучасний лікувально-діагностичний центр, на базі якого 
в 2004 р. створений перший в Україні Кріобанк стовбурових клітин пуповинної крові.

Фахівцями закладу розроблено науково-обґрунтований технологічний процес 
виділення і кріоконсервування стовбурових клітин, захищений 28 патентами і авторсь-
кими свідоцтвами. Це дозволяє забезпечити максимально повне (96%) збереження 
життєздатності клітин після їх розморожування.

З 2013 р. є дійсним членом Асоціації банків пуповинної крові, інших тканин і клітин 
людини. Єдиний з кріобанків, який отримав міжнародний сертифікат ISO 9001:2008.

Щомісяця, кожної 3-ї суботи, проходять дні відчинених дверей, де ви отримаєте 
детальнішу інформацію. 

Представники Інституту клітинної терапії працюють в усіх регіонах України.
Ліц. МОЗУ серія АВ №511037 від 03.12.2009, Ліц. ДСУ АГ №579626 від 22.11.2011.

інфОрМбіЗнЕс, ТОВ
а/с 19, Київ, 04119, Україна

тел.: (044) 206 5281; факс: (044) 206 5265
e-mail: ib@ib.kiev.ua

www.ib.kiev.ua

Пропонуємо проекти для української індустрії моди:
•	 Рекламний журнал «Ассортимент: Одежда. Обувь. Аксессуары. Текстиль», призна-

чений для операторів українського ринку одягу, взуття, галантереї.
•	 Інтернет-торговельний майданчик www.fashionindustry.com.ua: одяг, взуття, аксе-

суари оптом та вроздріб ONLINE.
•	 Каталог «Все для легкой промышленности»: постачальники обладнання, матеріа-

лів, фурнітури для виробників одягу, взуття, галантереї.
•	 Постачальники легкої промисловості ONLINE: www.legprom.ib.kiev.ua.

калОриЯ
вул. Базова, 17, склад-магазин № 362

Промринок «7 км», Одеса, Україна
тел.: (050) 333 3970 

e-mail: shoezik@mail.ru 
www.shoezik.com

Дитяче ортопедичне взуття оптом від виробника.

карапУЗО, ТОВ
пр-т Григоренка, 5, кв. 43

Київ, 02068, Україна 
тел.: (099) 484 7059

e-mail: info@karapuzo.com.ua
www.karapuzo.com.ua

Карапузо — ексклюзивний імпортер та офіційний представник ізраїльської 
косметики Baby Teva на території України. Baby Teva — натуральна косметика для краси 
і здоров’я вагітних дівчат, мам і діток. Продукція Baby Teva представлена широким 
асортиментом спеціалізованих масел, кремів, мил та шампунів, створених на основі 
високоякісних природних компонентів.

кідді-кО
вул. Ленінградська, 68, корп. 1

Дніпропетровськ, 49038, Україна
тел.: (056) 716 2978, (067) 631 7879

e-mail: office@kiddi-co.com.ua, sale@kiddi-co.com.ua
www.kiddi-co.com.ua

Компанія Кідді-Ко — це виробник та постачальник широкого асортименту товарів 
для творчості та розвитку: 

•	 ІДЕЙКА — малювання за номерами, вишивка хрестиком, розпис по дереву, гіпсові 
магніти, лобзики, випалювачі по дереву та інше;

•	 4М — наукові досліди, розкопки динозаврів;
•	 МОТА — наліпки 3Д, товари для скрапбукінгу;
•	 Kitchen Set — яскраві набори посуду;
•	 FLEXIBLE BUILD&PLAY — пластикові конструктори з гнучкими деталями. 
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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.

країна іГраШОк, ТОВ
вул. Дальницька, 50/4, Одеса, 65005, Україна
тел.: (048) 789 7633
e-mail: office@kraina-igrashok.com.ua
www.kraina-igrashok.com.ua

Компанія «Країна Іграшок», заснована в 1998 році, є одним з провідних імпортерів 
і дистриб’юторів на ринку України, а з 2012 року — виробником. Основні напрямки діяль-
ності компанії — іграшки для дітей, спортивні товари та товари для активного відпочинку.

Місія нашої компанії — тільки якісні та інноваційні товари на ринку України. А в основі 
корпоративних цінностей лежить прозорість і порядність у взаєминах з партнерами.

Компанія володіє ліцензійними правами на виробництво товарів популярних 
торгівельних марок Disney, «Маша та Ведмідь», «Губка Боб», «Черепашки Ніндзя». Також 
виробляє спортивну продукцію під власними торгівельними марками Extreme Motion 
та Extreme Bike. Широкий асортимент товарів компанії «Країна Іграшок» розроблений 
за власним дизайном та відповідає сучасним тенденціям.

Партнерами компанії «Країна Іграшок» є провідні світові виробники іграшок, такі як 
Clementoni (Італія), Alex (США), Mondo (Італія), Jazwares (США), Giochi Preziosi (Італія) та 
інші, а клієнтами — головні гравці на ринку України.

У перспективних планах компанії — збільшення портфелю ліцензійної продукції 
та розширення асортименту згідно трендам світового ринку.

Співпраця з компанією «Країна Іграшок» дозволить клієнтам розширити свій 
асортимент інноваційними товарами та задовольнити потреби всіх своїх покупців 
з будь-якою купівельною спроможністю.

крЕбО
вул. Микільсько-Слобідська, 4
Київ, 02002, Україна
тел.: (050) 264 2390
e-mail: somelje@yandex.ru

Ми є представниками фірми Кребо, яка знаходиться в Польщі, в м. Краків, і працює 
на ринку з 1994 року. Кребо спеціалізується на виготовленні бавовняних шкарпеток, 
колготок та гольфів для дітей і немовлят в неймовірно багатій кольоровій гамі. 

Кребо має ексклюзивну ліцензію «Walt Disney» та «Mattel» на українському ринку. 
Завдяки цьому Кребо пропонує продукцію з казковими ДІСНЕЙ-героями. В наявності 
також махрові і капронові вироби з Дісней-героями.

Новинка цього сезону — це серія колгот УКРАЇНСЬКОЇ національної тематики.
Кожного сезону ми поповнюємо свою пропозицію, вводимо нові колекції, базуючись 

на найновіших трендах світової моди.

людМила, ТМ
вул. Небесної Сотні, 16

Житомир, 10030, Україна
тел./факс: (0412) 413 391

e-mail: ludmila.zt@gmail.com
www.ludmila.com.ua

Великий досвід роботи на ринку тканин.
Aсортимент тканин і фурнітури, що постійно оновлюється.
Натуральні тканини: шовк, бавовна, вовна.
Виготовлення ексклюзивних тканин на замовлення.
Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Конкурентні ціни.
Продукція Swarovski.

МайОрал-Україна, ТОВ
БЦ «Форум», 6-А, оф. 36

 вул. Пимоненка, 13
а/с 83, Київ, 04050, Україна

тел./факс: (044) 537 4042
e-mail: mayoral.ukraine@mayoral.com

www.mayoral.com

Mayoral є лідером ринку дитячого одягу в Іспанії та Португалії і однією з найважливіших 
груп, що спеціалізуються на дитячій моді в Європі. Група Mayoral займається дизайном, 
виробництвом, маркетингом і дистрибуцією дитячого одягу в більш ніж 40 країнах через 
комерційну мережу, яка складається з 11 філій, 100 агентів, 110 магазинів Mayoral і більш 
ніж 5000 пунктів продажу в світі.

Стратегія Mayoral полягає в тому, щоб надати клієнтам найкраще щодо моди, ціни, 
якості.

МалЕнькЕ сОнЕчкО
пров. Проїзний, 10, кв. 8

Хмельницький, 29000, Україна 
тел.: (098) 462 5868

e-mail: mal_sonechko@mail.ru
www.malenkesonechko.com

ПП «Маленьке СОНЕЧКО» — виробник одягу для дітей, а саме комплектів для 
новонароджених, конвертів, повсякденного одягу для немовлят, а також білизни для 
дітей дошкільного віку. Для пошиття одягу використовуються тканини як зарубіжного, 
так і вітчизняного виробництва.

Ми працюємо для вас і ваших малюків.  
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МальВи, львівська взуттєва фабрика, ТзОВ 
вул. Литвиненка, 3
Львів, 79034, Україна
тел./факс: (032) 270 2566 (приймальня)
(067) 238 1375, (050) 431 4206 (менеджер)
e-mail: malvu.tanya@ukr.net
www.vzutya.malvy.com.ua

Виробництво шкіряного взуття для дітей та підлітків (27–39 розміри). Підприємство 
виготовляє одночасно до 60 моделей взуття різних видів. В роботі застосовуються різні 
моделі колодок, фурнітура, шкіра та допоміжні матеріали імпортного виробництва. 
Підприємство мобільне, швидко переорієнтовується на нові моделі взуття (згідно 
напрямку моди та сезонів, замовлень).

70% виготовленого взуття — дитяче та підліткове, 30% — чоловіче та взуття для 
працівників міліції.

Основною перевагою нашого виробництва є застосування тільки якісної натуральної 
шкіри та екологічно чистих компонентів і матеріалів.

Ми прагнемо рости та вдосконалюватися, тому шукаємо партнерів у нашій країні та 
за кордоном.  

Ми пропонуємо: розкрій та пошив заготовок верху взуття на давальницькій 
сировині, розробка моделей замовника та постановка на виробництво.

Запрошуємо до співпраці!

МаМа и Я, Журнал
ЕдіпрЕсс Україна, ТОВ
вул. Димитрова, 5, корп. 10-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 498 9880
факс: (044) 498 9881 
e-mail: mamaiya-readers@edipresse.com.ua
www.edipresse.com.ua

Журнал «Мама и Я» — найдоступніший журнал для батьків про здоров’я малюків.
Матеріали в журналі подані в короткій та лаконічній формі — спеціально для мам, 

яким необхідні експрес-відповіді на хвилюючі запитання.
Основний акцент в журналі зроблений на здоров’я дитини.
У кожному номері 100 питань до фахівців! 

МаМа інфО, Журнал
інфО ГрУпп, ТОВ
вул. Тургенівська, 82-А
Київ, Україна
тел.: (044) 232 9277
e-mail: info@mamainfo.com.ua
mamainfo@ukr.net
www.mamainfo.com.ua

Перший журнал для мам європейського рівня Mama info – це джерело корисних 
порад та інформації стосовно товарів для дітей, дитячої моди, догляду за дитиною, 
здоров’я та виховання.

МаМина МОда
вул. Ахсарова, 5, Харків, Україна

тел.: (067) 994 320, (093) 096 2333
e-mail: mamina-moda@yandex.ru

Торгова марка «Мамина мода» понад 8 років успішно займається виробництвом 
якісних дитячих шапочок від 0 до 5 років. Ми прагнемо, щоб наша продукція по якості 
і дизайну була на рівні з товарами європейських марок. Співпраця з нами приносить 
партнерам прибуток і задоволення. З радістю зустрінемо вас та запропонуємо 
взаємовигідні умови.

МасЯнЯ, ТМ
вул. Богдана Хмельницького, 57

Івано-Франківськ, 76000, Україна
тел.: (0342) 723 839; факс: (0342) 723 838

e-mail: frankotoys@gmail.com
www.mastoys.com.ua

Оптова торгівля м’яконабивними та пластмасовими іграшками для дітей, 
спортивними товарами.

Мд МОднЫЕ дЕТки
ТЦ «Дитячий Світ»

вул. Малишка, 3, Київ, Україна
тел.: (095) 203 6378, (095) 797 7783

e-mail: nataly.boyko@gmail.com

Оптовий продаж дитячого одягу та виробництво дитячих суконь.

Мир лЕО, пп
вул. Дальницька, 25

Одеса, 65005, Україна
тел.: (048) 701 7755, (096) 144 7233

e-mail: info@leo.od.ua, info@strateg.in.ua
www.leo.od.ua, www.strateg.in.ua

Український виробник дитячих настільних ігор ТМ STRATEG та ТМ LEO виготовляє та 
реалізує: пазли, розвиваючі ігри, економічні ігри, розважальні ігри, лото, доміно, набори 
для дитячої творчості та інші цікаві ігри для дітей та дорослих.

Мир ШарОВ
вул. Чигоріна, 61, оф. 2

Київ, 01042, Україна
тел./факс: (044) 285 0666

e-mail: bswrd@i.ua
www.shariki.com.ua

Оптовий продаж повітряних кульок та друк на повітряних кульках. Продаж 
устаткування для друку на повітряних кульках. Продаж супутніх товарів.
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Міні, ТМ
вул. Академіка Павлова, 44-А
Харків, 61000, Україна
тел.: (057) 751 8424, (057) 738 3348
(050) 405 2105; факс: (057) 738 3449
e-mail: platan@ukr.net
www.mini.kh.ua

Міні — це відома торгівельна марка дитячого одягу українського виробника. 
Пропонуємо широкий асортимент одягу для немовлят та продукцію для дітей 
ясельного, дошкільного та шкільного віку. У виробництві одягу використовуються 
високоякісні натуральні тканини та фурнітура. Постійно оновляється асортимент 
продукції та полотнин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Найвища якість за 
цінами виробника — ось наш девіз. Ласкаво просимо до співпраці.

МОдний карапУЗ, TM
вул. Професора Підвисоцького, 20, оф. 2
Київ, 08170, Україна
тел./факс: (044) 286 7036
тел.: (099) 258 11021, (096) 448 4028
e-mail: kievopt@mkarapuz.com.ua
sales@mkarapuz.com.ua
www.mkarapuz.com.ua

ТМ «Модний карапуз» — український виробник дитячого одягу та аксесуарів. 
Великий асортимент високоякісних товарів дозволяє нам впевнено займати перші 
позиції на українському ринку, а також нарощувати обсяги експортних продажів. Кожна 
одиниця продукції перед продажем проходить ретельний контроль якості, менеджери 
компанії відстежують відгуки та побажання покупців та передають інформацію 
у  конструкторський відділ. Асортимент нараховує більше 150 унікальних моделей. 
У  2015  році наша компанія поповнила свій асортимент трикотажними виробами для 
дітей від народження.

МОднЫй MAGAZIN
ул. Мясницкая, 42
Москва, 101000, Россия
тел.: +7 495 783 8355 (доб. 4331)
e-mail: mm@aif.ru
www.e-mm.ru

Журнал, що висвітлює всі етапи fashion-процесу: від створення та просування одягу 
та взуття до ефективної організації продажів. Автори та читачі журналу є визнаними 
фахівцями в світі моди.

Ефективний рекламний майданчик для компаній, зацікавлених у пошуку нових 
партнерів і клієнтів в Росії.

Місія видання — створення єдиного інформаційного простору для фахівців, орієнто-
ваних на вдосконалення професійного рівня. У журналі публікуються матеріали про техно-
логії створення та просування торгових марок одягу та взуття, парфумерії та косметики, 
годинників і ювелірних виробів, специфіку позиціонування і дизайну магазинів, а також 
статті про рекрутинг і професійну підготовку кадрів та інші аспекти ведення бізнесу, 
огляди динаміки розвитку сегментів ринку модної продукції, інтерв’ю з фахівцями. 

МОй рЕбЕнОк, Щомісячний журнал для молодих батьків
бУрда-Україна, дп 

вул. Володимирська, 101, корп. 2, пов. 4
Київ, 01033, Україна

тел.: (044) 490 8361; факс: (044) 490 8360
e-mail: moyrebenok@burda.ua

www.burda.ua

«МОЙ РЕБЕНОК» — провідний український щомісячний спеціалізований журнал 
для молодих батьків. У кожному номері публікується корисна інформація про здоров’я, 
розвиток та виховання дітей; вичерпні рекомендації спеціалістів: лікарів, психологів, 
педагогів; корисні адреси та телефони в усіх регіонах України.

«МОЙ РЕБЕНОК» — надійний помічник і хороший товариш у найщасливіший, але 
такий непростий період життя.

МріЯ €, Швейне виробництво 
вул. Можайського, 43, оф. 3
Кіровоград, 25006, Україна

тел.: (0522) 27 23 91, (099) 961 0530, (097) 272 8439
e-mail: zik-in003@mail.ru, opp_mriyae@mail.ru 

www.mriyae.com.ua

Швейне підприємство «Мрія Є» надає послуги з виготовлення швейних виробів 
високої якості за помірними цінами.

У нашому арсеналі є виробничі потужності сучасного швейного устаткування, що 
дозволяє випускати продукцію різного призначення. 

Ми пропонуємо послуги з виготовлення швейних виробів: 
•	 шкільна форма;
•	 готельно-ресторанний текстиль;
•	 еко-сумки;
•	 жіночий одяг;
•	 дитячий одяг;
•	 євроспецодяг;
•	 логотипи;
•	 інтер’єрний дизайн.

нОВа фОрМа, ТМ
райОк с. Г., фОп

вул. Червонослобідська, 1/11
Одеса, 65006, Україна

тел./ факс: (0482) 33 26 33
e-mail: novaya_forma@ukr.net

www.novayaforma.com.ua

ТМ Нова Форма — вітчизняний виробник шкільної форми для хлопчиків. При 
виготовленні продукції основними критеріями є висока якість пошиття, бездоганність 
посадки і комфортність при носінні. У моделях костюмів витримані як класичні строгі 
лінії, так і сучасний приталений силует. Різноманітність кольорової гами дає можливість 
вибору костюма за бажанням школяра. У виробництві використовуються, в основному, 
натуральні тканини і продукція, що відповідає санітарним нормам. Це підтверджено 
висновком санітарно-епідеміологічної експертизи.
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нЯнЯ, TM
ТУпікОВ Е. с., фОп
вул. 40 років Жовтня, 13
Кременчук, Полтавська обл., 39600, Україна
тел.: (067) 654 2383
e-mail: nyanya.moda@gmail.com
www.njanja.ua, www.babycity.com.ua

ТМ «Няня» понад 9 років є провідним виробником одягу та аксесуарів для малечі, 
які відповідають усім вимогам та стандартам і повністю задовольняють потреби навіть 
найвимогливішого покупця.

Створюючи нові моделі, ми намагаємося досягти максимального співвідношення 
ціни та якості нашої продукції. Ми сподіваємося на гідну оцінку наших зусиль, бо все, що 
ми робимо, пронизане глибокою любов’ю до нашого майбутнього та великою повагою 
до його творців. 

нью лЕнд, фірма, пп
вул. Мельникова, 83-А
Київ, 04119, Україна
тел.: (095) 113 3657, (098) 100 5004
факс: (044) 363 1012
e-mail: optom@newland.com.ua
www.newland.com.ua

Компанія Нью Ленд — це офіційний представник на території Україна таких 
торговельних марок:

«Азіз» — одяг для дітей від народження до 10 років:
•	 одяг та аксесуари для новонароджених (пледи, ковдри, конверти);
•	 хрестильні та святкові набори;
•	 колекційний одяг для малюків та дітей віком до 10 років.
«Сообі» — одяг для дітей від народження до 12 років:
•	 ВПЕРШЕ в УКРАІНІ;
•	 доступна ціна та висока якість товару;
•	 чотири основні напрямки в колекції: Basic, Promo Basic, Fashion, 

Exclusive;
•	 щорічно розробляється більш ніж 2500 моделей.
«ЮКаєС Сокс» — шкарпетки, колготки для дітей від півроку до 16 років:
•	 різноманітні кольорові рішення;
•	 тільки натуральні матеріали;
•	 висока якість продукції і доступна ціна.

ОпТОВий прОдаЖ диТЯчиХ ТОВаріВ
Харків, Україна 
тел.: (068) 550 0054, (096) 109 3040
e-mail: info@mamampapam.com.ua, detskiyopt@yandex.ru
www.natalka-mebli.com, www.roan.pl, www.womar.com.pl

Основний напрямок діяльності нашої компанії — це імпорт та виробництво 
дитячих товарів. У нашому асортименті представлені такі групи товарів як коляски, 
ліжечка та стільчики, аксесуари для купання і для сну. Ми співпрацюємо як з великими 
торгівельними мережами, так і з окремими магазинами та інтернет-магазинами.

Ми завжди турбуємося про зростання прибутку наших партнерів. 

ОТМ диЗайн, ТОВ
вул. Симиренка, 14/9, кв. 24

Київ, 03134, Україна
тел.: (044) 227 3151, (067) 941 6967

e-mail: galushkoo@ukr.net

ТОВ «ОТМ Дизайн» займається виготовленням трикотажних виробів з 2000 року. Ми 
в’яжемо одяг для дорослих та дітей, спецодяг, рекламні вироби (в’язаний одяг, шарфи, 
шапки та аксесуари з логотипом компанії). Ви можете замовити у нас виготовлення 
ваших моделей одягу.

Для колекції дитячого одягу ми використовуємо натуральну сировину відомих 
турецьких та італійських компаній. Виробництво оснащене машинами німецької 
компанії STOLL 5, 8 та 12 класів. 

піккОлО
вул. Замарстинівська, 127 

Львів, 79058, Україна
тел.: (032) 243 0967

(067) 255 9395, (067) 156 1716 
e-mail: lena_piccolo_lviv@ukr.net

www.piccolo.lviv.ua

Компанія «ПІККОЛО» — це високоякісний український виробник одягу для дітей 
віком від 0 до 15 років. Основним напрямком діяльності є виготовлення вишиванок, 
нарядних суконь, шкільної форми, а також плащиків, курточок та зимових костюмів-
трансформерів, рукавичок. В асортименті також різноманітні сарафани і спіднички, голь-
фи. Наша компанія виступає офіційним дистриб’ютором іспанського бренду «Ginkana».

приШлЯк З. і. (ZENA, TM)
вул. Меретина, 5/16

Львів, 79016, Україна
тел.: (067) 785 2870, (095) 164 5988

факс: (032) 227 8031
e-mail: zena2000@mail.ru

www.zena.lviv.ua

Основний напрямок діяльності — стильна шкільна форма, ділові костюми та святкові 
плаття для дітей різного шкільного віку.

В асортименті TM ZENA — нарядні костюмчики для хлопчиків та блузи, сарафани, 
спіднички, нарядні платтячка, брюки для дівчаток. 

В кожну модель, створену нашою творчою командою, ми вклали всю свою любов і 
турботу для ваших улюблених діток!

Моделі постійно оновлюються. Вони задовольняють побажання навіть найвибагли-
віших клієнтів! А натхненниками нашої творчої праці є ваші неймовірні дітки. 

TM ZENA як український виробник пропонує відмінне обслуговування, систему 
знижок та оптимальне співвідношення ціни та бездоганної якості. Діяльність нашої 
компанії вирізняє компетентний і діловий підхід до реалізації проектів, що ґрунтується 
на досвіді і професіоналізмі наших працівників. 

Шукаємо надійних партнерів для співпраці в усіх регіонах України.
Приймаємо замовлення від колективів на пошиття стильної шкільної форми.
Наш девіз: Порядність і повага до клієнта та любов до дітей!
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прОМ аТЕльЄ сЕрВіс
вул. Флотська, 10                     
Дніпропетровськ, 49006, Україна
тел.: (067) 493 2272
e-mail: e.abdulaeva@mail.ru

Приватне підприємство Пром Ательє Сервіс створює сезонні колекції для дорослих 
і дітей під торговою маркою «Ян Данилов».

Ми пропонуємо шкільну форму для хлопчиків і дівчаток в широкому асортименті. 

прОМінь, пп 
вул. Жовтневої Революції, 281-А/2
Вознесенськ, Миколаївська обл., 56500, Україна
тел./факс: (05134) 55 989; тел.: (050) 394 0607
e-mail: prominb2015@ukr.net
www.prominb.at.ua

Приватне швейне підприємство «Промінь» засноване в 2005 році і знаходиться на 
півдні України — в м. Вознесенськ Миколаївської області. Підприємство спеціалізується 
на пошитті одягу для підлітків і дітей шкільного віку, верхнього одягу для осінньо-
зимового сезону, корпоративного одягу та спецодягу. Оснащене сучасним технологічним 
обладнанням, має власну конструкторську групу. На підприємстві працює 55 осіб, у тому 
числі 6 осіб інженерно-технічного персоналу.

сінТЕкс, ТОВ
вул. Полупанова, 21, Київ, 04114, Україна 
тел.: (044) 233 6133; факс: (044) 430 9005
e-mail: synoffice@syntex.com.ua
www.hape.com.ua

Компанія «Сінтекс» з 2006 року пройшла шлях від спеціалізованого дистриб’ютора 
комп’ютерних комплектуючих до широкопрофільного постачальника якісних товарів. 
У 2013 році в нашому торговому портфелі з’явилися чудові дитячі іграшки ТМ «НАРЕ». 
Асортимент цієї торгової марки представлений широким спектром екологічних 
бамбукових іграшок — автомобілів різних модифікацій, мотоциклів, літаків, вертольотів, 
а також головоломок, мозаїк, у тому числі і магнітних, балансирів, конструкторів, 
лялькових будинків та наборів меблів. У виробництві іграшок використовуються тільки 
високоякісні матеріали і фарби на водній основі! Вся продукція сертифікована в Україні. 

сМил ТМ, юнл ТОВ
вул. Балтська дорога, 5, Одеса, 65042, Україна
тел.: (048) 728 2881; факс: (048) 728 4051
e-mail: list@smil.ua
www.smil.ua, www.smilru.ru

СМІЛ — це високоякісний трикотажний дитячий одяг від українського виробника.  
Наша продукція:
•	 це вироби, виконані з полотен, що відповідають стандарту Oeko-tex Standart 100; 
•	 це постійно цікаві колекції з оновленим дизайном і колірною гамою; 
•	 це сучасні моделі, в яких зручно спати, грати, вчитися і бути дітям такими, якими 

вони є;
•	 це якісне обслуговування, індивідуальний підхід і рекламна підтримка клієнтів.

ТаТОШка, ТОВ
вул. О.Теліги, 39-Б

Київ, 04086, Україна
тел.: (044) 440 0233, (044) 440 8586

тел./факс: (044) 440 0233 
e-mail: tatoshka2010@ukr.net

ТОВ «ТАТОШКА» — український виробник широкого асортименту трикотажного 
одягу для немовлят та дітей молодшого віку під ТМ «ТАТОШКА».

Найвища якість за прийнятними цінами: повзунки, кофтинки, льолі, комбінезони, 
гольфи, піжами, білизна, різноманітні шапочки та ін.

Продукція ТМ «ТАТОШКА» вироблена зі 100% бавовни.
Всі моделі сертифіковані та розроблені за європейськими стандартами.

ТВОй МалЫШ, Журнал
ЕдіпрЕсс Україна, ТОВ

вул. Димитрова, 5, корп. 10-А
Київ, 03680, Україна

тел.: (044) 498 9880; факс: (044) 498 9881 
e-mail: tvoymalysh-readers@edipresse.com.ua

www.tvoymalysh.com.ua

Журнал «Твой Малыш» — експерт з питань здоров’я та догляду за малюками від 
народження до 3 років! Унікальний український журнал для сучасних батьків.

У кожному номері публікується інформація про вагітність і пологи, догляд за ново-
народженими і маленькими дітьми.

З журналом співпрацюють висококваліфіковані педагоги, психологи та методисти.
Журнал «Твой Малыш» допомагає заощадити зусилля в пошуках істини і пропонує 

тільки необхідну та якісну інформацію.

ТОрГсОфТ
вул. Тобольська, 42-А, Харків, 61072, Україна

тел.: (057) 760 1828, (099) 497 3836
(097) 099 4989, (093) 950 9887

e-mail: info@torgsoft.com.ua
www.torgsoft.ua

ТОРГСОФТ® — спеціалізована комп’ютерна програма для торгiвлi та облiку в дитячих 
магазинах:

•	 облік товарів за допомогою штрих-кодів та артикулів (застосовуються сканер 
штрих-кодів, принтери етикеток та чеків, касові апарати та iн.);

•	 дисконтні картки та накопичувальні знижки, Днi народження дiтей, подарунковi 
сертифiкати, бонусна програма;

•	 повний облiк складу, швидка інвентаризація; 
•	 контроль над процесом торгівлі в магазині (або мережі) з одного комп’ютера;
•	 аналіз витрат та прибутку; 
•	 облiк замовлень та продажів для iнтернет-магазину. 
ТоргСофт — повністю готове рішення для автоматизації дитячого магазину. 

Розроблена для пiдприємцiв, вона проста та зрозумiла для персоналу. Налагодити 
контроль та облiк з ТоргСофт дуже просто — на це потрiбен лише 1 день!
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флаМінГО ТЕксТиль, ТМ 
вул. Набережна, 51
Комсомольськ, Полтавська обл.
39800, Україна 
тел./факс: (05348) 61 922
e-mail: flamingo8@km.pl.ua
www.flamingotextile.com

«Фламінго Текстиль» існує на ринку з 1994 року та є однією з провідних торгових 
марок в Україні, а також виробником дитячого трикотажного та в’язаного одягу від 
народження до 8 років. Новітні технології та сучасне обладнання дозволяє нашому 
одягу вирізнятися високою якістю та привабливим дизайном, завдяки чому наша 
продукція присутня не тільки на ринках України, але й на ринках близького зарубіжжя 
вже багато років.  

Крім того, «Фламінго Текстиль» є офіційним представником турецької компанії 
«КОКЕТ». Ми забезпечуємо прямі поставки якісних трикотажних полотен різноманітної 
кольорової гами, які відповідають усім вимогам європейського стандарту та ECO TEX 
STANDART 100. Також ми пропонуємо великий асортимент фарб для трафаретного 
друку на полотні та принти для термотрансферів.

У нас діє партнерська програма підтримки для дилерів та клієнтів. 
Запрошуємо до співпраці на взаємовигідних умовах.

флОарЕ Тд, флаМинГО TM, ТОМ.М ТМ
Чернігів, 14005, Україна
тел./факс: (0462) 620 227
e-mail: roleo@list.ru
www.roleo.in.ua

Оптова торгівля взуттям.

ХОрОШиЕ рОдиТЕли, Журнал 
ЕдіпрЕсс Україна, ТОВ
вул. Димитрова, 5, корп. 10-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 498 9880
факс: (044) 498 9881 
e-mail: goodparents-readers@edipresse.com.ua
www.edipresse.com.ua

Журнал «Хорошие родители» — експерт з виховання та розвитку дітей від 0 до 7 
років. Глянцевий журнал нового покоління!

На сторінках журналу ви знайдете максимум корисної інформації з психології, 
виховання та розвитку дітей, поради українських фахівців, безліч унікальних методик, 
сучасних і класичних теорій психологів та педагогів з усього світу.

Завжди раді допомогти батькам стати хорошими і щасливими тому, що тільки у таких 
мам і тат ростуть щасливі та здорові діти.

ХіТ, пп
пл. Десантників, 1

Дніпропетровськ, 49038, Україна
тел.: (066) 382 7455

e-mail: xit-kids@yandex.ua
www.hit-kids.com.ua

Компанія «ХІТ» — офіційний дистриб’ютор іспанського дитячого взуття та італійського 
дитячого одягу. Представляємо такі бренди: «Garvalin», «Fan-Fan», «Fracomina», «Via 
Lattea». Ці бренди поєднують в собі красу, комфорт та прийнятні ціни. Вже не один рік 
ми успішно розвиваємо оптовий напрямок взуття та одягу.

ШВЕйнОЕ дЕлО и МОда, Всеукраїнський 
рекламно-інформаційний журнал

а/с 8304, Харків, 61007, Україна
тел. (067) 573 5542, (050) 323 3578

e-mail: shveinoe_delo@ukr.net
www.shd.com.ua

«Швейное Дело и Мода» охоплює всі галузі легкої промисловості. Він призначений для 
компаній-виробників, власників та керівників торговельних компаній, оптових складів, 
магазинів, а також для постачальників матеріалів, обладнання, хімії, аксесуарів і фурнітури. 
На сторінках журналу публікуються інтерв`ю з провідними спеціалістами галузі, а також 
матеріали, що висвітлюють сучасну техніку та технології, огляди показів дизайнерських 
колекцій, репортажі з показів мод, інформація про виставки, ярмарки тощо.

юніМЕд, ТОВ
вул. Північно-Сирецька, 3

Київ, 04136, Україна
для кореспонденції: 

а/с № 7, Київ, 02092, Україна
тел.: (044) 361 3430; факс: (044) 526 9898

e-mail: t.sinyuchenko@junimed.ua
www.junimed.ua

Ексклюзивний імпортер продукції тільки найкращих виробників товарів для мам і дітей:
ТМ Medela, Швейцарія — транснаціональна медична компанія, виробник обладнання 

для пологових будинків та товарів в підтримку грудного вигодовування. Широкий вибір 
молоковідсмоктувачів і аксесуарів для грудного вигодовування;

ТМ Baby Bjorn, Швеція — найкращі з безпеки, якості, комфорту і стилю рюкзаки-
кенгуру, що використовуються від народження дитини та ростуть разом з нею. В асорти-
менті товари для сну, ванної кімнати та кухні;

ТМ Baby Art, Нідерланди — подарункові набори «зроби сам», які дозволяють 
створити відбитки ручок та ніжок малюка і розмістити їх у чудових фоторамках;

ТМ Kaiser, Німеччина — теплі дитячі конверти з натуральної овчини, пуху та висо-
коякісного флісу. Чудово підходять до всіх колясок та автокрісел;

TM Sonett, Німеччина — органічні товари для дому та всієї сім’ї. Пральні порошки, 
засоби для миття посуду, мило для рук та тіла і т. п. В асортименті засоби нейтральної 
серії для новонароджених, вагітних, алергіків та астматиків;

TM Urtekram, Данія — органічні засоби для догляду за волоссям та шкірою. Серія 
чудово підходить для новонароджених, вагітних жінок та годуючих мам;

TM Familia, Швейцарія — органічні дитячі мюслі від 6-ти місяців. Гарне поєднання 
злакових та натуральних фруктів.
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ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ ЗА НОМЕНКЛАТУРОю

Автомобільні крісла

BABY TILLY
HEYNER CAPSULA
АВТОКРІСЛА
АВТОПАПА
ГАЛКА В. В.
ДЕЛЬФИН
ИГРУШКИ7
ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ

Коляски

BABY TILLY
АВТОКРІСЛА
АВТОПАПА
ГАЛКА В. В.
ИГРУШКИ7
ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ

Меблі дитячі

BABY TILLY
VIVAST
АВТОПАПА
ВУДМАН
ГАЛКА В. В.
ИГРУШКИ7
ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ

постільні речі

GRETA LUX
ГАЛКА В. В.

ЕКО ПУПС
ИГРУШКИ7
МОДНИЙ КАРАПУЗ
ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ

Іграшки для новонароджених

KINDERENOK
ГАЛКА В.В.
ИГРУШКИ7

Товари для майбутніх мам 
і мам‑годувальниць

БУСИНКА
КАРАПУЗО
ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ
ЮНІМЕД

Товари і аксесуари для немовлят
GRETA LUX
KINDERENOK
АВТОКРІСЛА
БУСИНКА
ГАЛКА В. В.
ДЕЛЬФИН
ЕКО ПУПС
ИГРУШКИ7
КАРАПУЗО
МОДНИЙ КАРАПУЗ
ОПТОВИЙ ПРОДАЖ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ
СМИЛ ТМ, ЮНЛ ТОВ
ЮНІМЕД

Засоби гігієни

БУСИНКА
ДЕЛЬФИН
ЕКО ПУПС
КАРАПУЗО
ЮНІМЕД

дитяча косметика

WELEDA
КАРАПУЗО
ЮНІМЕД

Текстиль та фурнітура

АВТОПАПА
ГАЛКА В. В.
ЕКО ПУПС
ИГРУШКИ7
ПРИШЛЯК З. І.

дитяче харчування

ВІВО-ХЕЛСВЕЙ
ЮНІМЕД

Медичні заклади

ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ

послуги для галузі

ТОРГСОФТ

Одяг для немовлят

BADİ JUNİOR 
BEBIZIA TEKSTIL
DANA-KIDS 
DC KIDS
FH POLEX 
FORNATA
GRETA LUX
KIDSPLANET
LAKIDS 
MIRACLE ME 
TIMI-TEX
TUTTO PICCOLO
БЕБІ ЛАЙН
БЕБІ ЛАЙФ
БЕМБІ
БЕТІС
ГАББІ
ГАЛКА В.В.
ГАРДЕН БЕБІ
ДК-СТИЛЬ
КРЕБО
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАЛЕНЬКЕ СОНЕЧКО
МАМИНА МОДА
МІНІ
МОДНИЙ КАРАПУЗ
НЬЮ ЛЕНД
НЯНЯ
ПІККОЛО
СМИЛ ТМ, ЮНЛ ТОВ
ТАТОШКА

Одяг для дітей та підлітків

BABY BOOM
BABYMUZ COCUK GIYIM 
BADİ JUNİOR 
BEBIZIA TEKSTIL
COMUS L УКРАЇНА
CREATERRA 
DANA-KIDS 
DAVID’S STAR
DC KIDS
FH POLEX 
FORNATA
HERDAL
JOIKS OPTKIDS
KIDDIMODA
KIDSPLANET
KIVAT
KOT-E
LAKIDS 
LAKSHMI MIX
LOME KIDS
LUKAS
MIRACLE ME 
MONKEY 
NEWPOINT
PLATİN ENTEGRE TEKS.
PULEDRO
SILBER
SİLVERSUN
SUZIE
TANGO JEANS (TJ)
TIMI-TEX

TUTTO PICCOLO
V.G.BOZER
VIDOLI, TOPHAT
БЕБІ ЛАЙН
БЕМБІ
ВОСТОКБЕБІ
ГАЛКА В. В.
ГАРДЕН БЕБІ
ДЖИНСОВА СКРИНЬКА
ДК-СТИЛЬ
ДРІМС ТРЕЙДІНГ
ЕЛЬФФЕЙ
ЗЕДАЗЕНІ УКРАЇНА
ІМУНІТЕТ
КРЕБО
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МД МОДНЫЕ ДЕТКИ
МОДНИЙ КАРАПУЗ
НЬЮ ЛЕНД
НЯНЯ
ОТМ ДИЗАЙН
ПІККОЛО
ПРИШЛЯК З. І.
ПРОМІНЬ
СМИЛ ТМ, ЮНЛ ТОВ
ТАТОШКА
ХІТ

Шкільна форма

BABY BOOM
BADİ JUNİOR 
BEBIZIA TEKSTIL
COMUS L УКРАЇНА

М’які, пластикові, дерев’яні іграшки

BABY TILLY
ERPA OYUNNCAK 
KETER KIDS
KIDITEC
KOMAROVTOYS
ГАЛКА В. В.
ДЕЛЬФИН
ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА
ЗЕДАЗЕНІ УКРАЇНА
ИГРУШКИ7
КІДДІ-КО
КРАЇНА ІГРАШОК
МАСЯНЯ
СІНТЕКС

Ляльки та аксесуари

BABY TILLY
ERPA OYUNNCAK 
ГАЛКА В. В.
ДЕЛЬФИН
ИГРУШКИ7
КРАЇНА ІГРАШОК
МАСЯНЯ

Конструктори, моделі

BABY TILLY
DW-TOYS
HOBBY TRADE 
HOBBY WORLD
KETER KIDS

KIDITEC
KOMAROVTOYS
LASER PEGS UKRAINE
ГАЛКА В.В.
ИГРУШКИ7
КІДДІ-КО
КРАЇНА ІГРАШОК
МАСЯНЯ
СІНТЕКС

Розвиваючі, настільні ігри, пазли

BABY TILLY
DW-TOYS
HOBBY WORLD
KOMAROVTOYS

АПЕЛЬСИН
ГАЛКА В. В.
ЕНЕРГІЯ ПЛЮС
ИГРУШКИ7
КРАЇНА ІГРАШОК
МАСЯНЯ
МИР ЛЕО
СІНТЕКС

Механічні та керовані іграшки

BABY TILLY
HOBBY TRADE 
ГАЛКА В. В.
ДЕЛЬФИН
ИГРУШКИ7
КРАЇНА ІГРАШОК
МАСЯНЯ

Товари для дитячої творчості

BABY TILLY
DW-TOYS

KETER KIDS
KOMAROVTOYS
АПЕЛЬСИН
ГАЛКА В. В.
ЕНЕРГІЯ ПЛЮС
ИГРУШКИ7
КІДДІ-КО
КРАЇНА ІГРАШОК
МАСЯНЯ
МИР ЛЕО

Спортивні товари та активні ігри

BABY TILLY
ГАЛКА В. В.
ИГРУШКИ7
КРАЇНА ІГРАШОК

Сувеніри

ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА
КРАЇНА ІГРАШОК
ЮНІМЕД

Відео‑ та аудіопродукція
PANASONIC UKRAINE LTD

Святкова продукція
ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА
МИР ШАРОВ
МОДНИЙ КАРАПУЗ

новорічні аксесуари
ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА

Обладнання ігрове
ВУДМАН

Товари для школи та канцелярія
АПЕЛЬСИН
ЗЕДАЗЕНІ УКРАЇНА
КРАЇНА ІГРАШОК

послуги для галузі

ТОРГСОФТ
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INFORmATION ABOuT ExHIBITORS

DANA-KIDS 
DC KIDS
FH POLEX 
HERDAL
KOT-E
LAKIDS 
LAKSHMI MIX
LOVE ME
LUKAS
NEWPOINT
PULEDRO
SILBER
SUZIE
V.G.BOZER
VIDOLI, TOPHAT
ГАЛКА В. В.
ДРІМС ТРЕЙДІНГ
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МД МОДНЫЕ ДЕТКИ
МРІЯ €
НОВА ФОРМА
НЬЮ ЛЕНД, ФІРМА
ОТМ ДИЗАЙН
ПІККОЛО
ПРИШЛЯК З. І.
ПРОМ АТЕЛЬЄ СЕРВІС
ПРОМІНЬ
СМИЛ ТМ, ЮНЛ ТОВ

Трикотаж

BABY BOOM
DANA-KIDS 
LUKAS
NEWPOINT
PULEDRO
SUZIE
TIMI-TEX
TUTTO PICCOLO
БЕМБІ
ДК-СТИЛЬ
ДРІМС ТРЕЙДІНГ
МОДНИЙ КАРАПУЗ
НЯНЯ
НЬЮ ЛЕНД, ФІРМА
ОТМ ДИЗАЙН
ПРИШЛЯК З. І.
СМИЛ ТМ, ЮНЛ ТОВ
ТАТОШКА
ФЛАМІНГО ТЕКСТИЛЬ

Взуття дитяче

BABY BOOM
BARTEK S.A.
BEBIZIA TEKSTIL
BELOLI
BERTONI
BUDDY DOG
COMFORT-BABY
CONSTANTA
FH POLEX 
GURTEX
LIONELI
MIRACLE ME 

NEWPOINT
SILBER
SOKINDER
STUDIO KINDERGARTEN
TUTTO PICCOLO
АРОЗА
БЕРЕГИНЯ
ВАЛДІ-КІДС
ВИШНІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА
ГАЛКА В.В.
ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА
ДРІМС ТРЕЙДІНГ
ЕЛЬФФЕЙ
КАЛОРИЯ
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАЛЬВИ
НЯНЯ
ФЛОАРЕ ТД, ФЛАМИНГО TM, ТОМ.М ТМ
ХІТ

Спортивний одяг та взуття

BABY BOOM
BADİ JUNİOR 
BEBIZIA TEKSTIL
DANA-KIDS 
FORNATA
KIDSPLANET
АРОЗА
ВАЛДІ-КІДС
ВОСТОКБЕБІ
ГАЛКА В. В.
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МОДНИЙ КАРАПУЗ
НЯНЯ

Головні убори

BABASIK
BEXA
DANA-KIDS 
DAVID’S STAR
DEMBOHOUSE
FORNATA
GRETA LUX
KIVAT
NIKOLA
PANAMKA
SILBER
TUTTO PICCOLO
АНІКА
ВОСТОКБЕБІ
ГАББІ
ДК-СТИЛЬ
ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАМИНА МОДА
МОДНИЙ КАРАПУЗ
ПІККОЛО

Білизна

БЕМБІ
ГАББІ
НЯНЯ

панчішно‑шкарпеткова продукція

ARTI
DANA-KIDS 
FORNATA
TUTTO PICCOLO
БЕМБІ
ГАЛКА В. В.
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
НЬЮ ЛЕНД

Аксесуари 

BEBIZIA TEKSTIL
DEMBOHOUSE
KIVAT
LAKIDS 
TUTTO PICCOLO
ВОСТОКБЕБІ
ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА
МОДНИЙ КАРАПУЗ
НЬЮ ЛЕНД
НЯНЯ

Карнавальні костюми

DAVID’S STAR
ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА

Святковий одяг

COMUS L УКРАЇНА
HERDAL
KIDSPLANET
KOT-E
ДК-СТИЛЬ
ЄВРОПА УНО ТРЕЙД УКРАЇНА
МОДНИЙ КАРАПУЗ
НЯНЯ
ПІККОЛО

Текстиль та фурнітура

ЛЮДМИЛА

Одяг для майбутніх мам 
і мам‑годувальниць

BEBIZIA TEKSTIL

послуги для галузі

ТОРГСОФТ

Засоби інформації, портали 
та спеціалізована література

4BABY.UA
4MAMA.COM.UA
KIDDYPAGES
RDT-INFO.RU
АЗБУКА ДЛЯ БАТЬКІВ
ІНФОРМБІЗНЕС
КОМП&НЬОН
МАМА И Я
МАМА ІНФО
МОДНЫЙ MAGAZIN
МОЙ РЕБЕНОК
ТВОЙ МАЛЫШ
ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ
ШВЕЙНОЕ ДЕЛО И МОДА
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LIST OF ExHIBITORS By COuNTRIES

Finland
KIVAT

Poland
BARTEK S.A.
FH POLEX 

Russia
KIDDYPAGES
MODNY MAGAZIN
RDT-INFO.RU

Turkey
ARTI
BABYMUZ COCUK GIYIM 
BADİ JUNİOR 
BEBIZIA TEKSTIL
ERPA OYUNNCAK 
HERDAL
KAZAN BEBE 
LAKIDS
PLATİN ENTEGRE TEKS. 
PULEDRO
SİLVERSUN

ukraine
4BABY.UA
4MAMA.COM.UA
ABC FOR PARENTS
ANIKA
APELSIN
AROZA
AVTOPAPA
BABASIK
BABY BOOM
BABY LIFE
BABY LINE

BABY PRODUCTS DISTRIBUTION
BABY TILLY
BALLOONS WORLD
BELOLI
BEMBI
BEREGYNYA
BERTONI
BETIS
BEXA
BUDDY DOG
BUSINKA
CALORIE
CARSEATS
COMFORT-BABY
COMPANION
COMUS L UKRAINE
CONSTANTA
CREATERRA 
DANA-KIDS 
DAVID’S STAR
DC KIDS
DELFIN
DEMBOHOUSE
DK-STYLE
DREAMS TRADING
DW-TOYS
DZHYNSOVA SKRYNKA
ECO PUPS
ELFFEY
ENERGY PLUS
EUROPA UNO TRADE UKRAINE
FLAMINGO TEXTIL
FLOARE ТH, FLAMINGO TM, TOM.M TM
FORNATA
GABBI
GALKA V. V.
GARDEN BABY

GRETA LUX
GURTEX
HEYNER CAPSULA
HIT
HOBBY TRADE 
HOBBY WORLD
HOROSHIE RODITELI
IGRUSHKI7
IMUNITET
INFO GROUP
INFORMBUSINESS
INSTITUTE OF CELL THERAPY
JOIKS OPTKIDS
JUMP CLUB UKRAINE
JUNIMED
KARAPUZO
KETER KIDS
KIDDI-CO
KIDDIMODA
KIDITEC
KIDSPLANET
KINDERENOK
KOMAROVTOYS
KOT-E
KRAINA IGRASHOK
KREBO
LAKSHMI MIX
LASER PEGS UKRAINE
LIONELI
LOME KIDS
LOVE ME
LUDMILA
LUKAS
MALENKE SONECHKO
MALVY
MAMA I YA
MAMINA MODA
MASYANYA
MAYORAL UKRAINE
MD FASHION KIDS
MINI

MIR LEO
MIRACLE ME 
MODNYI KARAPUZ
MONKEY 
MOY REBENOK
MRIYA €
NEW LAND
NEWPOINT
NIKOLA
NOVAYA FORMA
NYANYA
OTM DESIGN
PANAMKA
PANASONIC UKRAINE LTD
PROM ATELIER SERVICE
PROMIN
PІССОLO
SEWING BUSINESS & FASHION
SILBER 
SMIL ТМ, UNL LTD
SOKINDER
STUDIO KINDERGARTEN
SUZIE
SYNTEX
TANGO JEANS (TJ)
TATOSHKA
TIMI-TEX
TORGSOFT
TUTTO PICCOLO
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4BABY.UA, Ukrainian catalogue 
of children’s goods and services
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (067) 509 4490
e-mail: info@4baby.com.ua
www.4baby.ua

We publish price lists of the leading Ukrainian online retailers of children’s goods.

4MAMA.COM.UA
EDIPRESSE UKRAINE, LTD
Dymytrova str., 5, build. 10-A, fl. 3
Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 498 9880
fax: +38 (044) 498 9881
www.4mama.com.ua

4mama.com.ua is a portal for the modern mom. Here one can find information about 
pregnancy, health, education and development of children up to 9 years old, as well as blogs, 
professional advice, exchange of views, etc.

ABC FOR PARENTS, LTD
E. Bilokur str., 10/15, of. 1
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 331 1806
e-mail: info@roditeli.ua 

ABC for Parents is a family center that helps expectant mothers prepare for childbirth, 
offers developmental and educational programs for children from 6 months to 6 years and 
helps in the selection of house personnel.

ANIKA, PE
Plekhanivska str., 117 
Kharkiv, 61037, Ukraine 
tel.: +38 (096) 170 9526
e-mail: anika.post@gmail.com
www.anika.biz.ua

Anika Company is engaged in the production of children’s headwear. We use only 
modern technology and imported fabrics. Almost all products are made of 100% cotton. We 
continuously improve the quality of manufactured goods and customer service. We work all 
over Ukraine.

APELSIN, TM
TELITSYN O. V., LTD

Rivnenska str., 76-A, of. 206
Lutsk, Volyn obl., 43020, Ukraine

tel./fax: +38 (0332) 78 36 48
e-mail: info@apelsin.lutsk.ua

tmapelsin@apelsin.lutsk.ua
www.apelsin.lutsk.ua

Apelsin, TM offers high quality stationery products and coloring books for all tastes. We 
constantly expand the assortment to correspond our clients’ requirements. 

We offer coloring books:
•		for	multiple	use;
•		for	aquarelle	drawing;
•		aqua	(for	water	drawing);
•		for	the	smallest	children	(1–4	years);
•		with	googly	eyes;
•		with	stickers;
•		collections	of	40	and	64	pages;
•		coloring	books	with	fairy-tails;
•		stationery	for	school	and	office.
More details about our products — on our site www.apelsin.lutsk.ua.

AROZA, PE
Karla Marksa str., 39

Zaporizhzhia, 69012, Ukraine
tel.: +38 (067) 288 8630, +38 (095) 032 1437

e-mail: aroza332@gmail.com
www.cheshki.zp.ua

Manufacture of leather goods:
•	 gym shoes — two models (seven colors);
•	 ballet shoes (seven colors);
•	 babies shoes.
We have more than 15 years’ experience.
We guarantee high quality and affordable prices.
Products are certified and conform to sanitation and hygiene norms.

AVTOPAPA, LTD
Praga Avto Car Centre

Velyka Okruzhna str., 4, Kyiv, 08131, Ukraine
tel.: +38 (044) 237 4732, +38 (063) 237 4732

fax: +38 (044) 207 7709
e-mail: zakaz@avtopapa.ua

www.avtopapa.ua

The first Ukrainian specialized child car safety shop.
The national network of retail outlets selling children’s car seats.
The first Ukrainian manufacturer of children’s car seats TM AvtoPapa.
Baby car seats, strollers, nursery furniture and accessories for car seats.
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BABASIK, ТМ
Krasovskoho str., 13, apt. 11
Brovary, Kyiv obl., 07400, Ukraine
tel.: +38 (067) 442 4703
e-mail: babasik2015@ukr.net
www.babasik.kiev.ua

Babasik trademark successfully operates on the Ukrainian market for more than 4 years 
and specializes in the production of children’s caps. Our firm’s main goal is product quality. 
We hope that Babasik TM, which is concerned about safety and health of your child, will bring 
happiness and pleasure to your house!

We will be glad to cooperate with you!

BABY BOOM
USTINOV, PE
Kurenivska str., 2-B, warehouse No.7, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (067) 659 2931
+38 (067) 659 4909, +38 (067) 409 5398
e-mail: babyboom@meta.ua
www.babyboom.kiev.ua, www.minimen.kiev.ua

Wholesale of children’s wear under TM’s Marions and Sly, footwear under TM’s Minimen, 
Zetpol, Viggami and Demar, Polish slippers under TM’s Befado, RAWEKS and NAZO.

BABY LIFE
Strona str., 4, Komsomolsk
Poltava obl., 39800, Ukraine
tel./fax: +38 (05348) 529 81
e-mail: info@baby-life.net.ua
www.baby-life.net.ua

BABY LIFE — manufacturer of children’s knitwear.
Products of our company are widely known in Ukraine for more than 10 years.
High quality fabrics, innovative designs, wide range of colors are the characteristic 

features of our brand.
We offer our customers the perfect combination of low price and high quality products. 

Products under TM BABY LIFE are certified according to the standards.
BABY LIFE is a true encyclopedia for our moms! 

BABY LINE, LTD  
Lunacharskoho str., 22, Kyiv, 02002, Ukraine
tel.: +38 (044) 517 1337, +38 (044) 517 6377
+38 (097) 328 7777; fax: +38 (044) 517 0450
e-mail: olya.babyline@gmail.com, babyline2013@mail.ru
www.babyline.com.ua

Garment factory is engaged in producing full assortment of children’s clothes under 
LIBELLULE national trademark for infants, babies and children of preschool and school age. 
We offer wide choice of overcoat models & jersey articles. High quality and reasonable prices.

BABY PRODUCTS DISTRIBUTION
Kharkiv, Ukraine

tel.: +38 (068) 550 0054, +38 (096) 109 3040
e-mail: info@mamampapam.com.ua

detskiyopt@yandex.ru
www.natalka-mebli.com

www.roan.pl, www.womar.com.pl

The main activities of our company are import and manufacture of children’s products. 
Our product range includes products of such groups as strollers, cribs and high chairs, 
accessories for bathing and sleeping. We work with large retail chains, individual shops and 
online stores. We always care about profit growth of our partners.

BABY TILLY, TM
Odesa, Ukraine

tel.: +38 (067) 514 8533
+38 (067) 514 0824

e-mail: zakaz@baby-tilly.com
www.tilly.com.ua

Goods for children. Toys.

BABYMUZ COCUK GIYIM SAN. TIC. LTD. STI.
Faсtory: Yunus Emre Mah. Yel Sok. No:9 

Showroom: Koska Caddesi No:51/B Laleli
Showroom No.2: Aga Cesmesi Sok. No:8/A Laleli

Showroom No.3: Sair Nigar Sok. No:23/25 Osmanbey
Istanbul, Turkey

tel./fax: +90 212 517 03 00
e-mail: adnan@babymuz.com.tr

www.babymuz.com.tr
Representative on the territory of ukraine:

Khyzhnyak, PE
tel.: +38 (097) 548 2886

Baby Banana operates in textile sector since 1996 and is a professional brand of infant 
and child clothing. 

We produce clothing for 9 months — 3 years old and 4–8 years old boy/girl group on the 
area of 2,700 m2 (out of 4,000 m2 total area) and have a 1,300 m2 showroom.

Creation of new values and the philosophy of continuous quality production with 
understanding of business policy outlining Baby Banana — these are the universal principles 
of production and marketing, acting in different designs and creations constantly renewed 
by bringing a new dimension to understanding of quality of Turkey’s most respected brands. 
Thanks to built-in design, quality control and R & D department, which controls the entire 
manufacturing process with great care, Baby Banana administrative, professional and 
dynamic team consists of a total of 110 employees (13 of them continue to set high standards 
of production).

Successful marketing strategies, particularly in Russia, the United Kingdom, Azerbaijan, 
Algeria, Iran, Israel, Egypt, Turkey and many other countries helped Baby Banana export its 
products outside Bursa Istanbul, Osmanbey.
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BADİ JUNİOR 
34360 Meşrutiyet Mah., Şair Nigar Sokak
Ece Apt.No:28, Şişli, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 219 3504 
fax:+90 212 219 3671
e-mail: info@badijunior.com
Representative on the territory of ukraine:
Khyzhnyak, PE
tel.: +38 (097) 548 2886

 
BADI JUNIOR was founded in 1986. Clothes for girls from 2 to 15 years are sewn in 

Istanbul (Turkey). Spring and summer, autumn, winter and school collections include sewed 
and knitted models. Products are exported to Russia, Ukraine, Kazakhstan and neighboring 
countries.

BALLOONS WORLD
Chyhorina str., 61, of. 2
Kyiv, 01042, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 285 0666
e-mail: bswrd@i.ua
www.shariki.com.ua

Wholesale of balloons and printing on balloons. Sale of equipment for balloon printing. 
Sale of concomitant goods.

BARTEK S.A.
ul. Sosnkowskiego, 83
05-300 Minsk Mazowiecki, Poland
e-mail: bartek@bartek.com.pl
www.bartek.com.pl

BARTEK is a Polish manufacturer of top quality shoes for children and youth known 
throughout Poland and abroad to parents, who care about the physical development and 
comfort of their children.

Our mission — which we have been consistently implementing from the very beginning 
of our company’s existence — is the smile, health and comfort of each of our little customers.

BEBIZIA TEKSTIL
Mımar Kemalettın Mah. Koska Cad. No: 51-A 
Lalelı, Fatıh, Istanbul, Turkey
tel./fax: +90 212 518 1008
e-mail: info@bebizia.com 
www.bebizia.com

Children’s wear.

BELOLI
Chkalova str., 5/1
Brovary, Kyiv obl.

07400, Ukraine
tel./fax: +38 (04594) 6 40 54

Children’s footwear.

BEMBI, LTD
Kurchatova str., 8/7

Khmelnytskyi, 29025, Ukraine 
tel.: +38 (0382) 702 199

+38 (067) 311 8197
fax: +38 (0382) 783 853

e-mail: opt@bembi.ua, order@bembi.ua
www.bembi.ua

TM Bembi® offers a wide assortment of underwear and clothes for children from birth to 7 
years old. We use high quality modern natural materials, that is why the clothes of our famous 
trademark are not only beautiful, but also convenient, practical and safe.

Due to modern equipment and the newest technologies our clothes have high quality 
and interesting design. 

We think about children!

BEREGYNYA, Chernihiv shoe factory, PJSC 
Rodymtseva str., 16 

Chernihiv, 14000, Ukraine
tel.: +38 (0462) 676 917
fax: +38 (0462) 778 574

e-mail: zaoberegynya@gmail.com
www.beregynya.com.ua

The factory manufactures modern footwear made of natural materials for children of all 
ages and for all seasons for more than 69 years. We offer everyday and house slippers that 
meet the requirements of all regulations.

Our factory is a leading Ukrainian manufacturer of children’s footwear.

BERTONI, ТМ
Hroznenska str., 32, of. 14

Kharkiv, 61124, Ukraine
tel.: +38 (099) 050 3326
fax: +38 (057) 714 8935

e-mail: bertoni2000@mail.ru
www.bertoni.ua

TM Bertoni exists on the footwear market since 1995. We focus on the manufacture of 
high quality materials, constantly improve and update our product line. We offer new Spring-
Summer 2015 collection, which reflects the latest fashion trends, as well as combines high 
quality and comfort. 
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BETIS, PE
60 Rokiv SRSR str., 14-B
Ochakiv, Mykolayivska obl., 57500, Ukraine
tel.: +38 (067) 514 2841, +38 (05154) 3 70 66
+38 (098) 341 8838, +38 (066) 579 8954
e-mail: betis@online.ua
www.tmbetis.com.ua

TM Betis exists on the Ukrainian market for almost 9 years and has managed to establish 
itself as a manufacturer of high quality products for babies.

Betis offers wide range of products. This is clothing for the youngest: romper suits, body, hats, 
shirts, diapers, accessories and clothing for discharge from hospital such as sleeping bags, sets.

Betis also offers clothing and accessories for christening for children under 2 years old: 
special sets, napkins for holding candles, costumes, dresses, etc.

We use only high quality eco-friendly fabrics and the best exclusive accessories.
Our products are certified and have passed hygienic control.
Goods under TM Betis — real European quality! Welcome to cooperation!

BEXA
Odesa, Ukraine
tel.: +38 (050) 672 6972
fax: +38 (048) 717 5542
e-mail: aksenova.olga@mail.ru

Stylish caps for children and teenagers made in Poland. High quality and reasonable 
prices from the leading Polish companies: BEXA, RASTER, ONYX, ACER. We also offer a line of 
children’s and teenage gloves from the company MARGOT BIS.

BUDDY DOG
Synia str., 1016
Ovidiopol Road, 7 km.
Odesa, Ukraine
tel.: +38 (050) 521 4114, +38 (093) 166 7449
e-mail: almazova2008@ukr.net
www.buddy-dog.com.ua

Buddy Dog Company offers footwear for any season for children and teenagers (footwear 
for girls — shoes, loafers, boots and demi boots, winter boots, sneakers, slippers, as well as 
footwear for boys — shoes, moccasins, demi boots, winter footwear, sneakers, slippers and 
sandals). Our assortment includes more than 1,000 models.

BUSINKA
P.O.B. 2465
Kharkiv, Ukraine
tel.: +38 (067) 570 9261
e-mail: businka-tm@ukr.net
www.businka-ukr.com.ua

Wholesale of accessories for newborns.

CALORIE
Bazova str., 17, warehouse store No.362

Odesa, 7 km, Ukraine
tel.: +38 (050) 333 3970 

e-mail: shoezik@mail.ru 
www.shoezik.com

Wholesale of children’s orthopedic footwear directly from the manufacturer.

CARSEATS, LLC
Saksahanskoho str., 119, of. 31

Kyiv, 01032, Ukraine 
tel.: +38 (044) 353 8709
fax: +38 (044) 235 3075

e-mail: recaro@carseats.com.ua
www.recaro-ukraine.com
www.romer-ukraine.com

www.sparco-ukraine.com

Carseats, LLC is the official importer of RECARO, Storchenmuhle, BRITAX, ROMER, SPARCO 
and POTETTE child care products to Ukraine.

COMFORT-BABY
Shevchenkа ave., 4-B, apt. 40

Odesa, Ukraine
tel.: +38 (067) 483 4922

e-mail: comfort-baby@mail.ru
www.comfort-baby.com.ua

Wholesale of children’s footwear.

COMPANION, Magazine
COMPANION GROUP, LTD

Ivana Mazepy str., 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. 

Companion Group is engaged in publishing and distribution of business books of 
Ukrainian and foreign authors on the territory of Ukraine and the CIS since 2005. More than 
40 books was issued over a period of 6 years. A lot of them became bestsellers.
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COMUS L UKRAINE
Kakhovska str., 60, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (067) 448 0589
+38 (095) 274 2337, +38 (063) 767 5592
e-mail: comuslukraina@gmail.com
www.comuslkids.ru

Comus L — designer clothing and stylish school uniform for children. Clothes are made 
of natural fabrics and high quality accessories. Assortment range consists of autumn-winter, 
summer and elegant clothing, as well as school uniform. 

CONSTANTA
Lisovoho str., 24, apt. 20
Kryvyi Rih, Ukraine
tel.: +38 (050) 512 1928 
e-mail: constanta67@mail.ru
www.constanta-shoes.com

Footwear manufacturer.

CREATERRA
Sehedska str., 16, of. 51
Odesa, 65009, Ukraine 
tel.: +38 (093) 012 6658
fax: +38 (048) 728 8284
e-mail: createrra@meta.ua
www.createrra.ua

TM CREATERRA creates street wear and casual clothing for teens. These are clothes for 
women, who value comfort, style and individuality.

We use only natural fabrics, fashionable colors and only original design workings. 
Teenagers, who wear school uniform by CREATERRA TM, feel stylish, fashionable and original.

We offer special conditions for wholesale buyers.
Fashion by CREATERRA TM — fashion without rules. This is teen fashion.

DANA-KIDS 
Robocha str., 5
Dnipropetrovsk, 49006, Ukraine
tel.: +38 (050) 340 2694, +38 (056) 797 3388
fax: +38 (0562) 335 291
e-mail: office@babytex.com.ua
www.babytex.com.ua

DaNa-kids trademark offers a wide range of clothing of own production for preschoolers 
and school-age children, such as outerwear and school uniform. The assortment of our 
products is versatile and always changing. We use only ecologically clean, natural and 
high quality materials, as well as high quality accessories and component materials, 
which correspond to international standards of quality. Modern equipment allows us to 
manufacture ultra-modern models.

DAVID’S STAR
Gastello str., 36

Brovary, Kyiv obl., 07403, Ukraine
tel .: +38 (067) 995 6701, +38 (067) 454 9974

e-mail: davidstar2@ukr.net
www.davidstar.com.ua

Children’s headwear for spring-summer and autumn-winter seasons.
Knit underwear for girls and boys.

DC KIDS, TM
MAKY GARMENT FACTORY

Brodivska str., 44
Ternopil, 46020, Ukraine 

tel.: +38 (0352) 521 960
fax: +38 (0352) 223 866

e-mail: davidstar@ukr.net
www.dcompany.com.ua

DC KIDS, TM offers high quality and modern clothes for children aged 0–10 years and stylish 
school uniform for girls aged 6–12 years. We use only high quality fabrics and accessories in 
our models. Our clothing will surprise you with beautiful design and functionality.

DELFIN, TM
Strutynska str., 10/12, of. 140

Rivne, 33003, Ukraine
tel.: +38 (068) 517 2737

e-mail: manager@delfin.rv.ua
www.delfin.rv.ua

We offer baby neck swim rings of European production (Poland), baby walkers, car seats, 
toys.

DEMBOHOUSE
Yunosti str., 7

Ternopil, Ukraine
tel.: +38 (096) 484 5556

e-mail: admin@dembohouse.com
www.dembohouse.com

ТМ DEMBOHOUSE is a manufacturer of high quality caps and hats for babies and children.
Company’s goal is to provide national consumer with high quality, practical and 

convenient goods.
Professional designers create 4 collections a year. Caps and hats are made at modern 

equipment using the latest innovations. We use only high quality natural fabrics of Ukrainian, 
Dutch, Polish, Turkish and Chinese manufactures. High quality of products is confirmed by 
the Ministry of Healthcare of Ukraine.

We invite new clients to cooperation! 
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DK-STYLE, LTD
Vyborzka str., 42-А, of. 307
Kyiv, 03067, Ukraine
tel.: +38 (044) 353 5661
e-mail: manager@deuxpardeux.in.ua
www.deuxpardeux.in.ua

DK-Style is a representative of the world famous children’s clothing brand Deux par Deux 
(Canada) in Ukraine. Children’s overalls, winter coats and kits are in great demand. Design 
of all models is unique because it was created with love for kids by a group of designers. 
Childhood should be bright and colorful, and, at the same time, comfortable and stylish.

DREAMS TRADING
200-Richchya Khersonu ave., 24-А
Kherson, Ukraine
tel./fax: +38 (0552) 410 756
e-mail: dreamstrading@tralivali.ua
www.dreamstrading.com.ua

Wholesale of children’s clothing. The representative of Girandola and Tiffosi brands.

DW-TOYS
Pivnichno-Syretska str., 1-3
Kyiv, 04136, Ukraine
tel.: +38 (044) 200 2818
fax: +38 (044) 200 2818 (ext. 240)
e-mail: info@dw-toys.com.ua
www.dw-toys.com.ua

DW-Toys is an exclusive supplier of such recognized manufacturers of kid’s toys as:
•	 4D Master (Hong Kong) — anatomy models and 3D puzzles;
•	 4D Cityscape (Canada) — 3D city puzzles;
•	 Cobi (Poland) — construction sets;
•	 Engino (Cyprus) – construction sets;
•	 EuroGraphics (Canada) — puzzles;
•	 Hama (Denmark) — beads;
•	 Larsen (Norway) — puzzles.
Our main goal is to offer kids (and their parents) toys, which will not only give them fun 

and entertain, but also teach and develop their abilities and talents. It is well-known that 
children learn a lot while they are playing games, even if they do not realize about getting 
new skills and knowledge.

We constantly expand product assortment and offer our partners the most interesting 
products from European, American and Asian toy manufacturers.

All supplied products meet the highest requirements for quality and kid’s safety, what is 
reconfirmed by national certificates.

DW-Toys cooperates with national networks, retail shops and online stores.

DZHYNSOVA SKRYNKA
7 km., Odesa, Ukraine

tel.: +38 (097) 582 4140
+38 (066) 763 7426, +38 (098) 452 2483

e-mail: syndychok-jeans@rambler.ru
www.sjeans.com.ua 

Dzhynsova Skrynka is a wholesale children’s clothing store offering denim clothes for kids 
of all ages. Dzhynsova Skrynka is a direct supplier of products from manufacturing factories 
that guarantees the lowest prices on high quality and exclusive products.

Our policy: wide range, stylish design, excellent quality, perfect fit, individual approach 
to each client.

We have won trust of many customers & contributed to the development of their business.

ECO PUPS, TM
Novozabarska str., 21

Kyiv, 04074, Ukraine
tel.: +38 (044) 360 6994

e-mail: info@ekopups.com.ua
www.ekopups.com.ua

TM ECO PUPS offers modern products for childcare!
The range of offered products includes:
•	 modern reusable nappies;
•	 natural waterproof reusable diapers;
•	 waterproof and «breathable» mattress covers (the largest selection of sizes).
Products under TM ECO PUPS are made of high quality domestic and European materials 

that have passed international certification — Oeko-Tex Standard 100.
If you are interested in peculiarities and want to get detailed information about 

uniqueness of ECO PUPS products, visit our official website www.ekopups.com.ua.

ELFFEY
Illichivsk, Odesa obl., 68000, Ukraine

tel.: +38 (097) 600 7788, +38 (063) 600 8585
e-mail: elffey@ukr.net

www.elffey.com

Elffey Company manufactures and sells stylish children’s footwear. Our main priorities are 
beauty, quality and comfort.

ENERGY PLUS, KFT, LTD
Ozerna str., 10, Petropavlivska Borshchagivka

Kyiv-Svyatoshyn dist., Ukraine
tel.: +38 (044) 452 2010; fax: +38 (044) 247 1902

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

Kyiv factory of toys offers logical developing games for the little ones.
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ERPA OYUNNCAK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
Ramazanoğlu Mah. Şeyhli San. Sit. Mimar Sinan Cad. Gül Sk. No:8/12 
Kurtköy, Pendik, Turkey
tel.: +90 216 595 1064; fax: +90 216 595 1066
e-mail: info@erpaoyuncak.com.tr
www.erpaoyuncak.com.tr

ERPA TOYS LTD. Co was established in 1991 to provide services in dolls & toy cars groups. 
We manufacture toys in CE quality standards & in compliance with regulations of the Ministry 
of Health using pediatrically safe raw materials & semi-products. We also have a wide range of 
plastic raw materials used & all these go through many phases in manufacture before reaching 
our beloved children. Our domestic costumer network consists of local & national hypermarkets 
& toy wholesalers, mannequin manufacturers & medical groups. Our international network is 
mainly focused on Russia, Iraq, United Arab Emirates, North Africa & Balkan Countries. All the 
molds for our manufactured goods are also produced within our organization & it is our priority 
to be open to renovations & improve our investments in this field.

EUROPA UNO TRADE UKRAINE, LLC
Mykoly Trublayini str., 2-D
Kyiv, 03134, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 455 9333
e-mail: pr@sharik.ua
www.sharik.ua

Balloons, holiday and carnival accessories, helium, equipment for balloon artists.

FH POLEX 
ul. Szczygla, 29, 30-716 Kraków, Poland
tel.: +48 122 570 830 (ext. 28)
+48 601 514 298 (VIBER, WhatsApp), +48 602 245 848
e-mail: polex@polex.krakow.pl
www.polex.krakow.pl

Children’s clothes from 0–16 and caps.

FLAMINGO TEXTIL, ТМ
Naberezhna str., 51
Komsomolsk, Poltavska obl., 39800, Ukraine 
tel./fax: +38 (05348) 61 922
e-mail: flamingo8@km.pl.ua
www.flamingotextile.com

Flamingo Textil is present on the market since 1994 and is a leader among the top 
Ukrainian brands manufacturing knitwear and knitted clothes for children from birth to eight 
years. Due to the latest technology and modern equipment our clothes are of high quality 
and have attractive design. Our products are present not only on the Ukrainian market, but 
also on the near-abroad markets for many years.

In addition, Flamingo Textil is the official representative of the Turkish company KOKET. 
We provide direct supply of high quality knitted fabrics of various colors that meet all the 
requirements of the European standard and ECO TEX STANDART 100. We also offer a wide 
range of paints for screen printing on canvas and thermal transfer printing. 

We have partnership programs to support our dealers and customers.
Welcome to cooperation on mutually beneficial terms.

FLOARE ТH, FLAMINGO TM, TOM.M TM
Chernihiv, 14005, Ukraine

tel./fax: +38 (0462) 62 02 27
e-mail: roleo@list.ru

www.roleo.in.ua

Shoes wholesale.

FORNATA
Kharkiv, Ukraine

Odesa, Ukraine
tel.: +38 (099) 105 0809

+38 (067) 299 3983
+38 (063) 171 2152

e-mail: zakaz@fornata.com.ua
www.fornata.com.ua

Wholesale company that specializes in sale of children’s clothes manufactured in Turkey 
and Poland. Children’s clothes are presented in the age groups from 0 to 14 years.

GABBI, LTD
Derzhavinska str., 38

Kharkiv, 61001, Ukraine
e-mail: tdgabbi@yahoo.com

www.gabbi.com.ua

Trading House Gabbi produces children’s clothing under Gabbi TM for more than 12 years. 
We offer cooperation in sales of children’s clothing in Ukraine and other countries. Our range 
of products and stable quality provide a framework for the success of our partners. Our team 
consists of highly qualified employees, who are not indifferent to the production of clothing 
for children aged 0–7 years and underclothes for children up to 12 years old.

GALKA V. V., PE
L.Ukrayinky str., 11-B

Druzhba, Terebovlyansky dist.
Ternopil obl., 48130, Ukraine

tel.: +38 (067) 352 4765, +38 (067) 354 1057
+38 (050) 377 2615, +38 (067) 231 3850
e-mail: autocity@list.ru, babybrok@i.ua

director@babybrok.com.ua
manager@babybrok.com.ua

www.babybrok.com

Manufacture, representation and wholesale of children’s products (beds, chairs, bed 
linen, mattresses, prams, electric cars, swings, sleds, sporting goods, toys, clothes for babies, 
teen clothing, books, accessories, etc.). Transport services (delivery of children’s goods to the 
door of customer’s shop).
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GARDEN BABY, LTD
Berezhanska str., 4, Kyiv, 04074, Ukraine 
tel.: +38 (044) 499 5935, +38 (050) 311 5116
fax: +38 (044) 499 5934
e-mail: sales@gardenbaby.com.ua
www.gardenbaby.com.ua

Producer of baby wear. 
Network for baby wear wholesale. 

GRETA LUX, TM
Olimpiyska str., 2-А, of. 26  
Brovary, Kyiv obl., 07400 Ukraine
tel.: +38 (096) 280 2142, +38 (097) 142 2209
e-mail: gretalux@ua.fm
www.gretalux.com.ua

GreTa Lux is a Ukrainian manufacturer of bed linen and accessories for babies.
All products, presented in series Elite and Comfort, impress with original design, elegance 

and variety of models, made with love and tenderness to children as evidenced by high 
quality products.

Professionalism and reliability in cooperation allow our company to maintain good 
relationships with partners. We do not write about quality, we produce quality products!

GURTEX
GATALA P. I., PE
Kulparkivska str., 93-А
Lviv, 79000, Ukraine
tel.: +38 (067) 343 0815
+38 (095) 852 0420, +38 (063) 935 1352
e-mail: gurtex1@gmail.com
www.gurtex.com.ua

The company is engaged in wholesale of Gurtex footwear since 2006. We work directly 
with manufacturers of children’s footwear: Zetpol, Nazo, Raweks, RenBut, Wojtylko, Axim, 
Sunway, Vemont, Mazurek and others, what ensures good prices and work efficiency.

We sell footwear without size range.
Responsiveness in providing information on the availability of footwear (online store).
Our primary goal is to provide our customers with high quality, reliable and fast service.

HERDAL
Şair Nigar Sok. No: 20 Kat: 1
Osmanbey, Istanbul, Turkey
tel.: +90 536 349 8952, +90 212 241 4245
e-mail: sebahattin_hardal@hotmail.com 
www.herdalcocuk.com 

TM HERDAL is one of the best brands specializing in school uniform and classic clothes 
for boys. Our collections consist of classic suits, shirts, ties, belts, vests, jackets and coats.

HEYNER CAPSULA, Car seats
GANIUK T. O., PE

Holosiyivskyi ave., 104, Kyiv, 03127, Ukraine 
tel.: +38 (044) 362 7320, +38 (050) 910 8449

e-mail: mir.avtokresel@gmail.com
www.mir-avtokresel.com.ua

We present a new line of the famous German car seat brand Heyner Capsula in Ukraine. 
Car seats Capsula are represented in all age categories — from birth to 12 years. Heyner 
Capsula is made in Germany and has passed international safety certification ECE R44/04.

Upholstery fabrics are hypoallergenic and pleasant to the touch. Heyner Company uses 
the newest and the safest in Capsula line Isofix attachment and Top Tether.

HIT, PE
Desantnykiv sq., 1 

Dnipropetrovsk, 49038, Ukraine
tel.: +38 (066) 382 7455

e-mail: xit-kids@yandex.ua
www.hit-kids.com.ua

HIT Company is the official distributor of Spanish footwear and Italian clothes. We 
represent such brands as Garvalin, Fan-Fan, Fracomina, Via Lattea. These brands combine 
beauty, comfort and reasonable prices.

We are successfully developing shoes and clothes wholesale direction for several years.

HOBBY TRADE 
Polkovnyka Shutova str., 9-А, of. 200

Kyiv, 04112, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 591 0891

e-mail: info@hobbytrade.com.ua
www.hobbytrade.com.ua

Official distributor of the leading Ukrainian and foreign manufacturers of plastic model 
kits, paint and its accessories. Wide assortment, that is being regularly updated, and well-
sustained supply system allow us to satisfy the tastes of even the most sophisticated 
collectors. We also have client support program. Looking forward to your joining us.

HOBBY WORLD
L. Tolstoho str., 63, of. 3, Kyiv, 03035, Ukraine 

tel.: +38 (044) 374 0687; fax: +38 (044) 374 0686
e-mail: ua@hobbyworld.ru

www.hobbyworld.ua

Hobby World is one of the biggest board games publishing companies in the world, 
whose team consists of real professionals. There are games for any taste in Hobby World’s 
portfolio, such as colorful games for children with simple rules and fascinating plots, exciting 
family and cheerful party-games, games based on books and movies. We also offer games 
for two (for loving couples) and a great variety of strategic games for experienced gamers. 
Overall, Hobby World has translated and published over 200 games. In addition to this, the 
company also deals with the creation and development of its own games.
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HOROSHIE RODITELI, Magazine
EDIPRESSE UKRAINE, LLC 
Dymytrova str., 5, build. 10-А, Kyiv, 03680, Ukraine 
tel.: +38 (044) 498 9880; fax: +38 (044) 498 9881 
e-mail: goodparents-readers@edipresse.com.ua
www.edipresse.com.ua

Horoshie Roditeli — expert in the field of development and education of children from 0 
to 7 years. Glossy magazine of the next generation!

One can find a lot of useful information on psychology, education and development of 
children, tips of Ukrainian specialists, many unique techniques, modern and classical theories 
of psychologists and educators in our magazine.

We are always glad to help parents become good and happy because only these mothers 
and fathers raise happy and healthy children.

IGRUSHKI7
Kharkiv area, warehouse No.302
7 km. Market, Odesa, Ukraine
tel.: +38 (050) 637 0427
+38 (096) 173 7460, +38 (093) 863 4033
e-mail: igrushki7@mail.com
www.igrushki7.com

Igrushki7 is one of the largest wholesale toy companies with great prices! Visit us if you 
are looking for wholesale toy distributors.

IMUNITET, PF
Budivelnykiv str., 22/1
Khmelnytskyi, 29001, Ukraine
tel./fax: +38 (0382) 704 181
e-mail: lutyk2007@yandex.ru
www.lutyk.net

Lutyk, TM is the absolute market leader in Ukraine in the category of domestic children’s 
knitted wear for children from 0 to 10 years. High quality products, constant updating of 
assortment, affordable prices are the basic components of our products’ success. Lutyk TM is 
synonymous with quality since 2000.

Our buyers — customers from Ukraine and Europe. Production capacities of Imunitet, PF 
allow us to produce custom products for both children and adults.

INFO GROUP, LLC
MAMA.INFO, MAGAZINE
Turhenivska str., 82-А, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 232 9277
e-mail: info@mamainfo.com.ua, mamainfo@ukr.net
www.mamainfo.com.ua

The first magazine of the European level Mama info is an essential source of advice and 
useful information for young mothers.

INFORMBUSINESS, LTD
P.O.B. 19, Kyiv, 04119, Ukraine

tel.: +38 (044) 206 5281; fax: +38 (044) 206 5265
e-mail: ib@ib.kiev.ua

www.ib.kiev.ua

Specialized editions and Internet projects:
•	 Advertising magazine “Assortment: Clothes. Footwear. Accessories. The textiles” is 

intended for operators of the Ukrainian market of clothes, shoes, bag manufacturers.
•	 Catalogue “All for Light Industry” contains information about equipment, materials and 

accessories for light industry. Internet version of the Catalogue: www.legprom.ib.kiev.ua.
•	 Internet trade site www.fashionindustry.com.ua gives possibility for buying Ukrainian 

and international clothes, footwear and accessories by wholesale and retail.

INSTITUTE OF CELL THERAPY
Kosmonavta Komarova ave., 3, 

Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 207 9207

e-mail: info@stemcellclinic.com.ua
www.stemcellclinic.com

Institute of Cell Therapy is a modern therapeutic and diagnostic institution on the basis of 
which the First in Ukraine Cryobank of cord blood stem cells was established in 2004.

Specialists of the Institute of cell therapy have worked out and introduced in medical 
practice the scientifically-grounded technological process of selection and cryopreservation 
of stem cells protected with 28 patents and copyright certificates. It allows to provide almost 
complete (96%) saving of cells vitality after their defrosting.

Institute of Cell Therapy is a Member of Banks of cord blood, other tissues & human cells 
since 2013. It is the only Ukrainian cryobank that received international certificate ISO 9001:2008.

Representative offices work in all regions of Ukraine.
License of Ministry of Health of Ukraine series АВ No. 511037 of 03.12.2009, License DSU 

AG No. 579626 of 22.11.2011.

JOIKS OPTKIDS
SEREDA, PE

Peremohy blvd., 167, Bila Tserkva, 09100, Ukraine
tel.: +38 (093) 590 0380, +38 (097) 922 5399

fax: +38 (04563) 65011
e-mail: optkids@ukr.net

OPTKIDS Company is engaged in the production and distribution of children’s products 
and exists on the Ukrainian market for more than 5 years.

JOIKS by atPlay! — new membrane winter clothing for children at an affordable price. 
Years-long experience of Canadian experts in the manufacture of clothing for winter 
conditions helped find the best solutions to cope with bad weather. It is a very convenient 
and practical children’s clothing.

JUMP CLUB UKRAINE, LTD
Ushynskoho lane, 2, Dnipropetrovsk, 49101, Ukraine

tel.: +38 (0562) 361 081; fax: +38 (0562) 361 082
e-mail: o.semenko@mail.ru

www.jump-ukraine.net

Great choice of footwear for the whole family.
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JUNIMED, LTD
Pivnichno-Syretska str., 3, Kyiv, 04136, Ukraine
For correspondence: P.O.B. 7, Kyiv, 02092, Ukraine
tel.: +38 (044) 361 3430; fax: +38 (044) 526 9898
e-mail: t.sinyuchenko@junimed.ua
www.junimed.ua

The exclusive importer of products for mothers and children from the best manufacturers:
•	 TM Medela, Switzerland — transnational medical company that produces equipment 

for maternity homes and goods to support breastfeeding. Big choice of breast pumps 
and accessories for breast care;

•	 TM Baby Bjorn, Sweden – the best safe, comfortable and stylish backpacks, kangaroos 
that are used from the child’s birth and grow together with the baby. Wide range of 
products for sleeping, bathroom and kitchen;

•	 TM Baby Art, the Nederlands — gift sets “make by yourself” that allow to make 
handprints and footprints and place them in a nice photo frame;

•	 TM Kaiser, Germany — warm sleeping bags for children made from natural sheepskin, 
high quality fleece and fluff. Perfect for all strollers and car seats;

•	 TM Sonett, Germany — organic products for home and family. Detergents, dishwasher 
detergents, soap for hands and body, etc. Large assortment of goods with neutral pH 
for babies, pregnant women, asthmatics and allergy sufferers;

•	 TM Urtekram, Denmark — organic products for hair care and skin care that are ideal for 
newborns, pregnant women and nursing mothers;

•	 TM Familia, Switzerland — organic cereals for babies from 6 months. A good 
combination of natural fruits and cereals.

KARAPUZO, LTD
Hryhorenkа ave., 5, apt. 43
Kyiv, 02068, Ukraine
tel.: +38 (099) 484 7059
e-mail: info@karapuzo.com.ua
www.karapuzo.com.ua

Karapuzo is an exclusive importer and official representative of Israeli cosmetics Baby 
Teva in Ukraine. Baby Teva is natural cosmetics for beauty and health of pregnant women, as 
well as mothers and their children. Baby Teva’s products offer a wide range of specialty oils, 
creams, soaps and shampoos created from high quality natural ingredients.

KAZAN BEBE 
Sururi mah. Rastıkçı sok. 8-B, 34120
Eminönü-Mahmutpaşa, İstanbul, Turkey
tel.: +90 212 520 7019
e-mail: info@kazanbebe.com
www.kazanbebe.com

Established in 1980, Kazan Bebe is going on with its activities in the market. 
Main principles:
•	 paying necessary attention to customer care services;
•	 using raw materials that are not hazardous to health and environment;
•	 working without compromising the quality;
•	 having up-to-date models.
We specialize in the manufacture of pajamas for babies and kids aged 0–16 years. Totally 

manufactured at our own factory, we use the fabrics that are made up of combed cotton filament.

KETER KIDS
Yaroslavska str., 24/26, Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 463 6181; fax: +38 (044) 463 7888
e-mail: info-delta@delta-co.com.ua

www.keterkids.com.ua

Keter Plastic Ltd. is one of the world’s leading manufacturers and marketers of resin-based 
household and garden consumer products. A one stop shop for plastic storage, organization 
products and furniture, Keter strongly believes in improving people’s daily living. Keter has 
wide range of products in outdoor storage, garden furniture, shelves, utility cabinets, kid’s 
products.

KIDDI-CO
Leninhradska str., 68, build. 1 

Dnipropetrovsk, 49038, Ukraine
tel.: +38 (056) 716 2978, +38 (067) 631 7879

e-mail: office@kiddi-co.com.ua, sale@kiddi-co.com.ua
www.kiddi-co.com.ua

Kiddi-Co offers wide assortment of goods for creativity and development:
•	 IDEYKA — painting by numbers, cross stitch, painting on wood, plaster magnets, 

jigsaws, woodburning pens and much more;
•	 4M — scientific experiments, dinosaur excavations;
•	 Mota — 3D stickers, materials for scrapbooking;
•	 Kitchen Set;  
•	 FLEXIBLE BUILD&PLAY. 

KIDDIMODA
Zdolbunivska str., 7-D, of. 707, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 237 8838, +38 (063) 237 8838

e-mail: kiddimoda2012@gmail.com
www.kiddimoda.com.ua

Multibrand wholesale company KIDDIMODA is the official representative of TM Wanex 
and TM A-yugi.

KIDDYPAGES
Skhodnensky dead-end str., 4

Moscow, 125424, Russia
tel.: +7 (495) 744 6317

e-mail: center@kiddypages.ru
www.kiddypages.ru

WWW.KIDDYPAGES.RU is an informational center of children’s goods.
Detailed information about manufacturers, importers, shops, Internet-shops and 

catalogues of goods for children. Information about exhibitions of baby goods, list of 
printed editions devoted to children’s goods topic. KIDDYPAGES.RU is a unique informational 
platform and an effective advertising tool. 
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KIDITEC
Chernyakhovskoho str., 29, of. 4
Kyiv, 04111, Ukraine 
tel.: +38 (044) 332 7838
fax: +38 (044) 502 1837
e-mail: info@medex.com.ua 
www.medex.com.ua 

KIDITEC is the official representative of the Swiss company. New Kiditec construction 
system, unlike similar products, has screw connections and colorful instruction for all age 
groups. This innovative toy construction system can be easily assembled by joining or CKD 
assembly. Kiditec offers sets for girls and boys. All elements of the system are compatible with 
each other. Made in Switzerland.

KIDSPLANET
Komarova str., 10-A, apt. 1
Kyiv, 03124, Ukraine 
tel.: +38 (067) 447 8789, +38 (093) 289 5190
e-mail: detskaya.planeta@gmail.com
www.kidsplanet.kiev.ua

Clothes and footwear for children aged 0 to 14 years of Thai manufacture.

KINDERENOK
Kyiv, Ukraine
Dnipropetrovsk, Ukraine
tel.: +38 (067) 560 3236, +38 (099) 758 2606
e-mail: kinderenok@inbox.ru
www.kinderenok.com.ua

Kinderenok offers useful childcare products.
Accessories TM Kinderenok are very popular in Ukraine. These are:
•	 baby bath accessories;
•	 bath safety accessories;
•	 bath toys, etc.
Kinderenok — unique high quality products.

KIVAT
Kursonkatu, 4 
Tampere, 33840, Finland
tel.: +35 833 890 225
fax: +35 832 126 669
e-mail: info@agtuvi.fi
www.kivat.fi

Kivat is Finland’s leading brand of children’s knitwear including headwear & woolen clothing.
The Kivat brand has already been on the market for 20 years and is gaining popularity in 

several countries. The Kivat children’s wear brand offers modern high quality clothing that is 
made to last in everyday use.

KOMAROVTOYS
KOMAROV O. V., PE

Enerhetychnyi lane, 5
Uman, Cherkasy obl.

20300, Ukraine
tel.: +38 (067) 729 7761

+38 (067) 501 4376
e-mail: komarovtoys@gmail.com

www.komarovtoys.com.ua

Production of wooden developmental toys: pyramids, frame inserts, building sets, 
drawing boards, screens for puppet theaters.

KOT-E
Syrovtsia str., 38, of. 5, Dniprodzerzhynsk

Dnipropetrovsk obl., 51931, Ukraine
tel.: +38 (063) 354 8468, +38 (068) 304 2464

fax: +38 (0569) 53 38 51
e-mail: kot-e2014@mail.ru

www.kot-e.com

KOT-E is a Ukrainian manufacturer of children’s clothing. Our designers and seamstresses 
from Kyiv and Poltava create stylish collections of clothing for children and adolescents using 
only high quality fabrics and accessories.

KRAINA IGRASHOK, LTD
Dalnytska str., 50/4

Odesa, 65005, Ukraine
tel.: +38 (048) 789 7633

e-mail: office@kraina-igrashok.com.ua
www.kraina-igrashok.com.ua

Kraina Igrashok, founded in 1998, is one of the leading importers and distributors on the 
Ukrainian market. Kraina Igrashok started to manufacture its own product line in 2012. The 
company is highly specialized in toys for children, sporting goods and leisure items.

Our business mission is to supply only high quality and innovative goods to the Ukrainian 
market. Corporate values of Kraina Igrashok Company are based on transparency and 
honesty in relationships with partners.

Kraina Igrashok has the licensing rights to manufacture products under the popular 
Disney, Masha and the Bear, SpongeBob SquarePants and Teenage Mutant Ninja Turtles 
brands. The company also has its own sporting goods brands — Extreme Motion and 
Extreme Bike. A wide range of products was developed under our own unique design and 
fits the modern trends.

Partners of Kraina Igrashok Company are the world’s leading manufacturers of toys such 
as Clementoni (Italy), Alex (USA), Mondo (Italy), Jazwares (USA), Giochi Preziosi (Italy) and 
others. Our customers are the major players of the Ukrainian market.

Our company’s future strategy is to follow global market trends and enlarge the range of 
licensed products.

Cooperation with Kraina Igrashok allows customers to expand their products range with 
new innovative brands and meet the needs of all their customers with any purchasing power.
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KREBO
Mykilsko-Slobidska str., 4
Kyiv, 02002, Ukraine
tel.: +38 (050) 264 2390
e-mail: somelje@yandex.ru

KREBO Сompany, situated in Poland, Krakow, exists on the market since 1994. We 
specialize in the production of socks, tights and knee-socks for babies, children, ladies and 
men. Our products have sumptuous variety of designs and colors. Every season we enrich our 
offer with new collections, taking into account the latest color and design trends of world’s 
fashion. Krebo is an exclusive producer of socks on the Polish market that has concluded an 
agreement with Walt Disney Company and Mattel.

LAKIDS GIYIM SAN. TIC. LTD. STI.
Sair Nigar Sok. Emek Ap. No :3/2 Osmanbey
Sisli, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 231 5138; fax: +90 212 231 5148
e-mail: info@lakidshouse.com   
www.lakidshouse.com  

LAKIDS was established in 1975. Our products include boys and girls wear. We produce 
school uniform, suits and evening dresses for kids aged 1-14 years. These can be classified as 
suits, shirts, trousers, jackets, overcoats, coats and relevant accessories.

LAKSHMI MIX
BETS М. а., PE
Radianska str., 63, Pivdenne
Kharkiv obl., 62461, Ukraine
tel.: +38 (066) 786 6944, +38 (067) 727 1372 
e-mail: natawecka.b@mail.ru 
www.lakshmimix.com.ua 

Lakshmi Mix is a manufacturer of school uniform and outerwear for children and 
adolescents. Lakshmi Mix offers a wide selection of products for boys and girls. Ideal cut, 
modern sewing technology and high quality are the main principles of our production. The 
latest fashion trends, which are considered in the development of our collections, help the 
child to be fashionable and stylish, which is essential for a modern society.

LASER PEGS UKRAINE
BONATEK, LLC
Promyslova str., 4/7, of. 35
Kyiv, 01013, Ukraine 
tel.: +38 (096) 223 7733
e-mail: laserpegs.ua@gmail.com
www.laserpegs.com.ua

Laser Pegs® is The Original Lighted Construction Set that combines two things kids love: 
light and building. Each kit comes with a range of models to assemble out of Laser Pegs® and 
clear or colorful construction pieces. All of our parts are easy to rearrange and swap, so that 
anyone can build their own light up creations. 

LIONELI
Chapaeva str., 40

Bilhorod-Dnistrovskyi, Odesa obl., Ukraine
tel./fax: +38 (048) 493 8066
e-mail: lioneli1991@ukr.net

www.lioneli.com.ua

Our company produces a wide range of children’s footwear using innovative technology 
and environmentally friendly materials.

LOME KIDS, TM
Lome kids Showroom

Nyzhniy Val str., 15, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (067) 487 2323

e-mail: o.kapliuk@gmail.com

LOME with the brand into the world of children’s clothing in with a different style 
and made a very special collection. LOME, rather than just producing clothing products, 
meaningful art review, we aim to be a cultural phenomenon.

This issue with the stability of continuous self-development and production of quality 
children’s clothing has taken a leading role. With the principle of quality and absolute 
customer satisfaction, showing the size of children’s clothing LOME, constantly renewed 
product concept, art and visual aesthetics from the year it was founded in the foreground 
holding in the sector has an important place in a short time.

The collections are designed & produced to appeal to children between the ages of 1–12.

LOVE ME
tel.: +38 (095) 844 6265, +38 (098) 212 1754

e-mail: katya.pirkl@gmail.com

Brand “Love me” was founded in 2009 as the Ukrainian manufacturer of school uniform. 
High quality, reasonable price and favorable terms of cooperation — that’s what we offer 
our clients. Modern style and elegance, as well as comfort are inherent to every model of our 
collection. All our work is carried out with love for children and observance of all nuances in 
the development of children’s clothing.

LUDMILA, TM 
Nebesnoyi Sotni str., 16

Zhytomyr, 10030, Ukraine
tel./fax: +38 (0412) 413 391

e-mail: ludmila.zt@gmail.com
www.ludmila.com.ua

Great experience of work at the market of fabrics. 
Constantly renewable assortment of fabrics and accessories. 
Natural fabrics: silk, cotton, wool. 
Production of exclusive fabrics on a by-order basis. 
Individual approach to each client. Competitive prices. 
Swarovski elements.
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LUKAS
LUKATSKY, PE 
Chkalova str., 186, Kremenchuh
Poltava obl., 39600, Ukraine
tel.: +38 (0536) 778 685
e-mail: nata@lukas.com.ua
www.lukas-kids.com.ua

Lukas presents fashionable children’s wear collections manufactured in Ukraine according 
to the highest European standards. We are always open to collaboration.

MALENKE SONECHKO
Proyiznyi lane, 10, apt. 8
Khmelnytskyi, 29000, Ukraine
tel.: +38 (098) 462 5868
e-mail: mal_sonechko@mail.ru
www.malenkesonechko.com

Malenke Sonechko is a private company that produces clothes for children, namely sets 
for newborns, sleeping bags, casual clothes for infants, underwear for preschool age children. 
Both locally made and imported fabrics are used for clothing manufacture. We work for you 
and your kids.

MALVY, Lviv shoe factory, LLC
Lytvynenka str., 3, Lviv, 79039, Ukraine 
tel./fax: +38 (032) 270 2566
tel.: +38 (067) 238 1375, +38 (050) 431 4206 
e-mail: malvu.tanya@ukr.net
www.vzutya.malvy.com.ua

Production of footwear for children from natural high quality leather and ecological 
materials. 

We plan to grow and develop our business, that is why we are looking for partners in 
Ukraine and abroad.

MAMA I YA, Magazine
EDIPRESSE UKRAINE, LLC 
Dymytrova str., 5, build. 10-А
Kyiv, 03680, Ukraine 
tel.: +38 (044) 498 9880
fax: +38 (044) 498 9881 
e-mail: mamaiya-readers@edipresse.com.ua
www.edipresse.com.ua

Magazine “Mama i Ya” is the most accessible magazine for parents, where they can find a 
lot of information about baby health.

Materials are published in a brief and concise manner — for mothers, who need to find a 
rapid answer to a burning question.

This magazine is dedicated to health of your baby. 
One can find 100 questions for experts in each issue!

MAMINA MODA
Ahsarova str., 5

Kharkiv, Ukraine
tel.: +38 (067) 994320

+38 (093) 096 2333
e-mail: mamina-moda@yandex.ru

Mamina Moda trademark successfully operates in the field of children’s hats production 
(from 0 to 5 years) for more than 8 years. We aim at producing only high quality products 
and design of our clothing is at the European level. Cooperation with us brings profit and 
pleasure to our partners. We offer only mutually beneficial cooperation terms.

MASYANYA, TM
Bohdana Khmelnytskoho str., 57
Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine 

tel.: +38 (0342) 723 839
fax: +38 (0342) 723 838

e-mail: frankotoys@gmail.com
www.mastoys.com.ua

Wholesale of soft and plastic toys for children, sporting goods.

MAYORAL UKRAINE, LLC
Forum BC, 6-А, of. 36

Pymonenka str., 13
P.O.B. 83, Kyiv

04050, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 537 4042

e-mail: mayoral.ukraine@mayoral.com
www.mayoral.com

Mayoral is the brand leader for children’s wear in Spain and Portugal and one of the 
most important groups that specialize in children’s fashion in Europe. Mayoral Group is 
aimed towards designing, producing, marketing and distributing children’s fashion in over 
40 countries through a sales network of 11 branches, 100 agents, 110 Mayoral shops and more 
than 5,000 points of sale throughout the world. Mayoral strategy is to provide customers with 
the best regarding fashion, price and quality.

MD FASHION KIDS
Malyshka str., 3

Dytiachyi Svit, TC
Kyiv, Ukraine 

tel.: +38 (095) 203 6378
+38 (095) 797 7783 

e-mail: nataly.boyko@gmail.com

Wholesale of children’s clothing and children’s dresses manufacture.
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MINI, TM
Akademika Pavlova str., 44-А
Kharkiv, 61000, Ukraine
tel.: +38 (057) 751 8424
+38 (057) 738 3348
+38 (050) 405 2105
fax: +38 (057) 738 3449
e-mail: platan@ukr.net
www.mini.kh.ua

Mini is a world famous trade mark of children’s clothing manufactured in Ukraine. We 
offer wide range of goods including a wide variety of models made of fabrics produced by 
national and foreign manufacturers, namely overalls, crawlers, blouses, baby’s loose jackets, 
pajamas, T-shirts, sets, dresses and etc.

All models are certified and are made of 100% cotton. We constantly update the 
assortment of products and cloths. Individual approach to every client. All wholesale 
companies, shops, private entrepreneurs are welcome to cooperation!

MIR LEO, PE 
Dalnytska str., 25
Odesa, 65005, Ukraine
tel.: +38 (048) 701 7755
+38 (096) 144 7233
e-mail: info@leo.od.ua
info@strateg.in.ua
www.leo.od.ua
www.strateg.in.ua

Ukrainian manufacturer of children’s board games under TM STRATEG and TM LEO 
manufactures and sells: puzzles, educational games, economic games, fun games, bingo, 
dominoes, children’s creativity kits and other interesting games for children and adults.

MIRACLE ME 
Vasylkivska str., 1, 
Kyiv, 103040, Ukraine
tel.: +38 (067) 320 4000
e-mail: tliderman@yandex.ru

MIRACLE ME is a new Ukrainian brand of kid’s apparel and footwear.
It is as elegant as adult’s and, at the same time, cute and charming as childhood.
Manufacture was established on the basis of the modernized “First shoe factory “Kyiv”, 

which has more than 145-year history. Combining the latest design trends and unique years 
of experience, we have created nice, practical and quality goods.

We use only natural materials: leather, quality textile. 
All footwear meets standards and recommendations of modern orthopedics.
МIRACLE ME! Small miracles make our life vivid and bright. And they inspired us to create 

all these magical things.

MODNY MAGAZIN
Myasnitskaya str., 42

Moscow, 101000, Russia
tel.: +7 495 783 8355 (ext. 4331)

e-mail: mm@aif.ru
www.e-mm.ru

B2b monthly magazine for fashion industry professionals. Business periodical, which 
covers all stages of the fashion process: from design and promotion of apparel to setting up 
efficient retail sales. 

It is a guild magazine and all of our newsmakers, authors, readers and advertisers are 
recognized experts in the world of fashion.

Modny Magazin is the efficient advertising area for companies interested in search of 
new partners and clients in Russia.

The mission of the publication is creation of unified information space for specialists aimed 
at perfection of their professional level. The magazine publishes materials on techniques of 
creating & promoting new brands of apparel, footwear, perfumes & cosmetics, watches 
& jewelry, reviews of fashion market dynamics, articles about specific features of positioning 
& design of shops, personnel recruitment and training, as well as a number of other issues that 
business owners face, analytical reviews of fashion market segments & interview with experts.

MODNYI KARAPUZ, TM
Profesora Pidvysotskoho str., 20, of. 2

Kyiv, 08170, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 286 7036

tel.: +38 (099) 258 11021, +38 (096) 448 4028
e-mail: kievopt@mkarapuz.com.ua

sales@mkarapuz.com.ua
www.mkarapuz.com.ua

Modnyi Karapuz, TM is a Ukrainian manufacturer of children’s clothing and accessories. 
Wide range of high quality products allows us to occupy the first position in the Ukrainian 
market and increase the volume of export sales. Each clothing item goes through a thorough 
quality control inspection before it is being sold. Managers monitor comments and 
suggestions of buyers and pass information to the design department. Our product range 
includes more than 150 unique models. Our company has expanded its product range with 
knitwear for kids in 2015.

MONKEY, TM 
SOBOL V. V., PE

Chycherina str., 21
Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine 

tel.: +38 (067) 567 4476, +38 (067) 914 0289
e-mail: monkey.kids.wear@gmail.com

www.monkey.in.ua

Monkey, TM is a manufacturer of clothing for girls & boys aged 3 to 12 years (sizes 98–146)
Our products are characterized by bright colors, high quality fabrics & interesting design.
It is also important to note that we use European fabrics and accessories.
Stock status. Wide range. Quality!
The company’s goal: All children have to be happy. And our slogan is: ”Clothes by 

Monkey TM — clothes for happy kids!“
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MOY REBENOK, Monthly magazine for young parents 
BURDA-UKRAINE, BE
Volodymyrska str., 101, build. 2, fl. 4
Кyiv, 01033, Ukraine
tel.: +38 (044) 490 8361, +38 (044) 490 8363
fax: +38 (044) 490 8360
e-mail: moyrebenok@burda.ua
www.burda.ua

MOY REBENOK is a leading Ukrainian monthly special magazine for young parents. 
Useful and interesting materials about health, development and upbringing of children; 

the most irrefragable recommendations of specialists: children practitioners, psychologists 
and pedagogues; necessary addresses and phone numbers in all regions of Ukraine are 
published on the pages of our magazine.

MOY REBENOK is a reliable helper & good friend during the happiest period of family life! 

MRIYA €, Clothing Manufacture 
Mozhayskoho str., 43, of. 3
Kirovohrad, 25006, Ukraine
tel.: +38 (0522) 272 391
+38 (099) 961 0530, +38 (097) 272 8439
e-mail: zik-in003@mail.ru, opp_mriyae@mail.ru 
www.mriyae.com.ua

Clothing manufacture MRIYA € provides sewn products manufacturing services. We offer 
high quality products at reasonable prices.

Modern sewing equipment, used by our company, enables us to manufacture multi-
purpose goods.

We produce the following sewn products:
•	 school uniform; 
•	 hotel and restaurant textiles; 
•	 eco-bags;
•	 women’s clothing;
•	 children’s clothing;
•	 special clothing (European standard); 
•	 logos; 
•	 interior design.

NEW LAND, Firm, PE
Melnykova str., 83-А, Kyiv, 04119, Ukraine
tel.: +38 (095) 113 3657, +38 (098) 100 5004
fax: +38 (044) 363 1012
e-mail: optom@newland.com.ua
www.newland.com.ua

New Land, Company is the official representative in Ukraine of such famous brands as: 
•		Aziz	—	clothes	for	children	from	birth	to	10	years;
•		Soobe	—	clothes	for	children	from	birth	to	12	years;
•		UCS	Socks	—	socks	and	tights	for	children	from	six	months	to	16	years.

NEWPOINT
Kurenivskyi lane, 19/5, of. 234, Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 227 7559
+38 (067) 449 4903, +38 (097) 881 0901

e-mail: newpoint@ukr.net
www.newpoint.com.ua

A young and promising company with a lot of ideas and innovations implemented in 
the production of children’s clothing. Design, high quality, use of natural fabrics and love for 
children put products on a par with famous brands. We form dealer network in regions.

NIKOLA, TM
Ozerna str., 10/1, apt. 10

Khmelnytskyi, Ukraine
tel.: +38 (097) 942 2641, +38 (097) 942 2642

e-mail: info@nikola.ua
www.nikola.ua

NICOLA TM produces knitwear for over 10 years.
Use of materials from worldwide companies for the manufacture of knitted products 

allows us to create high quality product using high-tech equipment.
The collection consists of more than 1,000 kinds of products and is updated every year.
Specialization: knitwear for children and adults.

NOVAYA FORMA, TM
RAEK S. G., PE

Chervonoslobidska str., 1/11
Odesa, 65006, Ukraine

tel./fax: +38 (0482) 33 26 33
e-mail: novaya_forma@ukr.net

www.novayaforma.com.ua

TM Novaya Forma is a national producer of school uniform for boys. Our main aim is to 
guarantee high quality sewing, perfect fit and comfortable wearing. Uniform design matches 
up classical tailor, as well as modern tight fit. The variety of color gives a choice to select 
uniform for pleasure. Natural fabric is mostly used in the manufacture and clothing meets 
sanitary standards as confirmed by the sanitary and epidemiological statement.

NYANYA, TM
TUPIKOV E. S., PE

40 Rokiv Zhovtnia str., 13, Kremenchug
Poltava obl., 39600, Ukraine

tel.: +38 (067) 654 2383
e-mail: nyanya.moda@gmail.com

www.njanja.ua, www.babycity.com.ua

TM Nyanya is the leading manufacturer of clothing and accessories for kids for more than 
9 years. Our products meet all the requirements and standards.

We try to maximize price/quality ratio of our products while creating new models. 
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OTM DESIGN, LLC
Symyrenka str., 14/9, apt. 24
Kyiv, 03134, Ukraine
tel.: +38 (044) 227 3151, +38 (067) 941 6967
e-mail: galushkoo@ukr.net

OTM Design, LLC produces knitwear for children and adults, as well as knitwear for 
promotional purposes (with customer’s logo). We can also manufacture custom design 
clothing with your brand name and according to your specifications.

PANAMKA
SHUKINA L. V., PE
Odesa, Ukraine
tel.: +38 (050) 592 9123
e-mail: lidiaod@mail.ru
www.panamka.od.ua

PANAMKA works at the market of headwear for children and adults for more than 10 
years. We offer wide assortment of goods produced by well-known Polish and Ukrainian 
manufacturers such as Pupill, Marika, Broel, Elf, Agbo, Grans, Konwar, Bobo, Solbi, Acer, Akaz. 
We offer cooperation on different conditions.

PANASONIC UKRAINE LTD
Okhtyrskyi lane, 7, build. 3, of. 3–201
Kyiv, 03022, Ukraine 
tel.: +38 (044) 490 3435
fax: +38 (044) 490 3429
e-mail: info@panasonic.ua
www.panasonic.com/ua/consumer.html

Since the founding of our company in 1918, we at Panasonic have been providing better 
living for our customers, always making “people” central to our activities and, thus focusing 
on “people’s lives”. Going forward and based on our innovative electronics technology, we 
will continue to provide a wide variety of products, systems and services. These will range 
from consumer electronics products to industrial devices, building products and housing. We 
will continue to work hard to offer new value for better living in various areas such as homes, 
communities, businesses, travel and car industries helping to realize “A Better Life, A Better 
World” for each individual customer.

PіссОLO
Zamarstynivska str., 127
Lviv, 79058, Ukraine
tel.: +38 (032) 243 0967
+38 (067) 255 9395, +38 (067) 156 1716 
e-mail: lena_piccolo_lviv@ukr.net
www.piccolo.lviv.ua

PICCOLO Company is a Ukrainian producer of high quality clothes for children aged 0–15 
years. The company produces vyshyvanka (the Ukrainian national clothing), elegant dresses, 
school uniform, coats, winter jackets and suits, gloves. We also offer a wide range of dresses 
and skirts, pullovers. Our company is an official distributor of the Spanish brand Ginkana.

PLATİN ENTEGRE TEKS. KONF. İSL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Hurrıyet Mah. Sedef Sk. No: 17 

Yenibosna, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 531 0600 
fax: +90 212 492 0019

e-mail: sinan.yalcinkaya@kifayet.com

We are producing KİFAYET and KİF KİDS since 1995. Our team consists of 120 persons 
working on 3,500 m2 closed area. Our production capacity comprises 25,000 items a month. 
We give direction to the market of ladies’ blouses and children’s clothing. Accurate results are 
obtained using all the opportunities at each stage of the production technology. Timely and 
accurate delivery of orders is a part of our vision within the total quality standards.

PROM ATELIER SERVICE
Flotska str., 10                     

Dnipropetrovsk, 49006, Ukraine
tel.: +38 (067) 493 2272

e-mail: e.abdulaeva@mail.ru

Private enterprise Prom Atelier Service produces seasonal collections for adults & children 
under Yan Danilov trademark. We offer a wide range of school uniform for boys & girls.

PROMIN, PE 
Zhovtnevoyi Revolutsiyi str., 281-А/2

Voznesensk, Mykolaiv obl.
56500, Ukraine

tel./fax: +38 (05134) 55 989
tel.: +38 (050) 394 0607

e-mail: prominb2015@ukr.net
www.prominb.at.ua

Private sewing enterprise Promin was established in 2005 and is situated in the south 
of Ukraine — in Voznesensk town (Mykolaiv obl.). Our enterprise is specialized in sewing 
clothes for teenagers and schoolchildren, clothes for autumn-winter season, as well as 
different uniform. The enterprise has modern manufacturing equipment and own design 
staff. 55 people work for the enterprise, including 6 technical staff members.

PULEDRO
Narin Sok. No.30 

Yukari/Dudullu Ümraniye
Istanbul, 34775, Turkey

tel.: +90 216 527 7227
fax: +90 216 465 9402

e-mail: puledrokids@puledrokids.com
www.puledrokids.com

Puledro is an accessible luxury brand inspired by children’s creativity and purity. Founded 
in 1998, a trademark of OYLUM TEXTILE — Puledro Kids is dedicated to manufacturing high 
quality children’s apparel. Our collections feature a broad range of garments for children such 
as t-shirts, shirts, pullovers, jackets, trousers, skirts, dresses, coats and accessories.
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RDT-INFO.RU
Rossiyskiy ave., 3-1-284
Saint Petersburg, 193231, Russia
tel.: +7 812 400 6836
e-mail: contact@rdt-info.ru
www.rdt-info.ru

RDT-info.ru is the largest online resource of the Russian baby goods market. The project 
is aimed at professionals, who search for efficient and reliable information about the market 
situation, necessary production/service and an opportunity to promote their company. The 
resource consists of a number of services that help participants of the baby goods market in 
finding new business contacts, partners, sales channels, etc.

SEWING BUSINESS & FASHION, Advertising-information journal
P.O.B. 8304, Kharkiv, 61007, Ukraine
tel.: +38 (067) 573 5542, +38 (050) 323 3578
e-mail: shveinoe_delo@ukr.net
www.shd.com.ua

Sewing Business & Fashion journal contains full information about the light industry. Our 
journal is aimed at producers, owners of trade companies, wholesale and retail stores, as well 
as suppliers of textile products, equipment, accessories, furniture and chemical materials. 
Besides, we publish interviews with managing specialists of down-stream industries, reviews 
of designer’s collection shows & information about the last fashion shows, exhibitions & fairs.

Circulation: 5,000 copies. Volume: from 68 pages.

SILBER
Baltska doroha str., 5, Odesa, 65042, Ukraine
tel.: +38 (048) 789 0540, +38 (094) 945 6540
e-mail: office@silberfashion.com
www.silberfashion.com

Silber Company is a Ukrainian producer of high quality clothes and footwear for children 
aged 6 to 16 years. Basic directions of company’s activity are development and manufacture 
of school uniform, clothes, footwear, as well as headwear. We also offer a wide range of winter 
jackets, overcoats, waistcoats, caps, scarfs, fancy shoes, knee-boots, felt boots and other great 
deal. Silber is your reliable partner.

SİLVERSUN
Hasircilar ismerkezi Е-5 Karayolu Uzeri Yakuplu, Istanbul, Turkey
tel.: +90 534 874 8565, +90 212 875 0011 (ext. 179)
fax: +90 212 875 1166
e-mail: fatihsilversun@hotmail.com
www.silversunkids.com
Representative of ТМ SilverSun and TM ARTI
on the territory of ukraine: Tarashevska n. A., PE 
tel.: +38 (050) 377 0377; e-mail: n.tarashevska@gmail.com

Textile A.S is a public limited company located in Istanbul, Turkey. We have been in 
business for more than 45 years and we are among the largest suppliers of children apparel 
in Turkey. Our warehouse space consists of 30,000 square meters. We sell garments to 
customers in more than 30 countries. With our SILVERSUN brand, we deliver high quality 
casual wear for young fashion, kids and baby’s group. We define ourselves as a quality label 
of the middle market segment. Our company’s target has always been to deliver quality and 
trendy children fashion to international customers with better prices.

SMIL ТМ, UNL LTD
Baltska doroha str., 5, Odesa, 65042, Ukraine 

tel.: +38 (048) 728 2881; fax: +38 (048) 728 4051
e-mail: list@smil.ua

www.smil.ua, www.smilru.ru

SMIL offers high quality knitted baby clothes of the Ukrainian production. 
Our products: 
•	 goods made of cotton fabrics that comply with Oeko-tex Standart 100;
•	 always interesting collections with updated design and color gamut; 
•	 modern models in which it is comfortable to sleep, play and study;
•	 high quality service, individual approach and advertising support of each client.

SOKINDER
M. Govorova str., 18-А, Odesa, 65009, Ukraine

tel.: +38 (048) 700 9030; fax: +38 (048) 233 8338
e-mail: ukraine@sokinder.com

Wholesale of Italian and Spanish children’s footwear.

STUDIO KINDERGARTEN, TM
Odesa, Ukraine

tel.: +38 (063) 197 3707, +38 (068) 628 7743
e-mail: studio-kindergarten@hotmail.com

www.skg.com.ua

Production of children’s footwear.

SUZIE
GRYNEV, PE

Zalizniaka str., 27, Khmelnytskyi, 29000, Ukraine
tel.: +38 (067) 234 0877; fax: +38 (0382) 71 88 70

e-mail: trade@suzie.ua 
www.suzie.ua 

SUZIE is a trade company that operates at the children’s clothing market since 2008. 
Company specializes in the manufacture of outer clothing for girls at the age of 3–12 years 
and is a representative of Turkish and Polish trademarks.

SYNTEX, LTD
Polupanova str., 21, Kyiv, 04114, Ukraine

tel.: +38 (044) 233 6133; fax: +38 (044) 430 9005
e-mail: synoffice@syntex.com.ua

www.hape.com.ua

Syntex Ltd. has transformed from a specialized distributor of IT hardware to a full-range 
supplier of high quality goods since 2006. We added high quality toys under HAPE TM to 
our product portfolio in 2013. Bamboo vehicles, puzzles, balance games, construction blocks 
and doll houses made the Hape Bamboo Collection an excellent start for our toy distribution 
activity. We keep bringing more and more high quality goods to Ukraine in order to raise the 
quality of life of Ukrainian people.
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TANGO JEANS (TJ)
Buhayivska str., 21
Odesa, 65005, Ukraine 
tel.: +38 (048) 796 5318
fax: +38 (048) 796 5318
e-mail: tjshop@mail.ru
www.tj.od.ua, www.tjshop.com.ua

TM TJ — manufacturer of children’s clothes made of jeans, corduroy and velour.
TJ — quality for your children.

TATOSHKA, LTD
O. Telihy str., 39-B
Kyiv, 04086, Ukraine
tel.: +38 (044) 440 8586
tel./fax: +38 (044) 440 0233 
e-mail: tatoshka2010@ukr.net

TATOSHKA, LTD is the Ukrainian producer of goods for babies and children. We offer 
romper suits, blouses, baby loose jackets, overalls, napkins, bonnets, hats, dresses. All 
products have certificates of conformity.

We invite everybody interested to collaboration.

TIMI-TEX, TM
Schorsa str., 66/1, build. 3
Chernihiv, 14000, Ukraine
tel.: +38 (067) 460 5254, +38 (063) 771 1301
e-mail: timolesya@yahoo.com
www.timi-tex.com

Clothes for children aged 0–5 years.

TORGSOFT
Tobolska str., 42-А, Kharkiv, 61072, Ukraine
tel.: +38 (057) 760 1828, +38 (099) 497 3836
+38 (097) 099 4989, +38 (093) 950 9887
e-mail: info@torgsoft.com.ua
www.torgsoft.ua

Torgsoft — specialized computer program for children’s shop:
•	 article and barcode and goods’ accounting (barcode scanner, label and bill printers, 

cash registers, etc.); 
•	 discount cards, gift certificates, baby birthdays, bonuses;
•	 stock-taking;
•	 control over the trade process in the shop or trading network (from 1 computer);
•	 profitability analysis;
•	 sales accounting in the Internet-shop;
•	 does not require account knowledge. 
Roll-out takes one day and does not require shop closure.

TUTTO PICCOLO
KUCHYNSKA M.V., PE

Pyrohova str., 3-A, of. 10, Vinnytsia, Ukraine
tel.: +38 (096) 432 5450; fax: +38 (0432) 26 14 45

e-mail: kuchinska_maryna@mail.ru

Tutto Piccolo — Spanish manufacturer of children’s clothes from birth up to eight years. 
The company creates beautiful & practical models having elegant design & excellent quality.

Brand Tutto Piccolo exists on the global market of children’s fashion for more than 150 years!
Baby clothing collections under Tutto Piccolo brand look simple, elegant and sporty, 

bright and festive. In any case, you have a chance to dress your baby in clothes designed by 
professionals, who know everything about children and love them!

TVOY MALYSH, Magazine
EDIPRESSE UKRAINE, LLC 

Dymytrova str., 5, build. 10-А, Kyiv, 03680, Ukraine 
tel.: +38 (044) 498 9880; fax: +38 (044) 498 9881 

e-mail: tvoymalysh-readers@edipresse.com.ua
www.tvoymalysh.com.ua

Tvoy Malysh is an expert on health and care for babies from 0 to 3 years old. Unique 
Ukrainian magazine for modern parents.

It publishes information about pregnancy & childbirth, care for newborns & young babies.
Qualified teachers, psychologists and methodologists cooperate with the magazine.
Tvoy Malysh helps find the truth and offers only necessary and qualitative information.

V.G.BOZER
Nova str., 11, Druzhnyi dist., v. Mizikevycha
Ovidiopol reg., Odesa obl., 65037, Ukraine

tel.: +38 (067) 765 9205
e-mail: vgbozer@mail.ru

www.vgbozer.ua

Garment factory Bozer specializes on school uniform tailoring. Our factory operates at 
the Ukrainian market for 12 years. Every year, means for modern technical base creation are 
invested in the enterprise. We update our school uniform collections every year according 
to fashion tendencies. Special attention is paid to the constructive base of production. Our 
clothes are not only convenient, but also faultlessly fit child’s figure.    

VIDOLI TM     
VASYLENKO О. V., PE

Mashynobudivna str., 36, apt. 44, Kyiv, 03067, Ukraine
tel.: +38 (066) 464 6565

e-mail: sales@vidoli.com.ua
www.vidoli.com.ua

Our company was founded in 2012. It is young and rapidly growing. We specialize in the 
production of children’s clothes under TM VIDOLI and TM TopHat. We pay great attention to 
the quality of sewing, materials, accessories, as well as follow fashion trends.

Products are certified.

TOPHAT TM,
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VIVAST
Kharkiv, Ukraine
tel.: +38 (096) 061 3992
+38 (063) 477 8224, +38 (095) 608 8180
e-mail: info@vivast.com.ua
www.vivast.com.ua

VIVAST Company is a manufacturer of high quality furniture for kids: highchairs, playpens, 
3-layer mattresses (composition: coconut-foam rubber-coconut). Furniture is made out of 
high quality wood such as pine, alder in three versions — varnished, unvarnished and tinted. 
All products are certified. We form a dealer network all over Ukraine. 

VIVO HEALTHWAY, LLC
Krasovskoho str., 19-А 
Brovary, Kyiv obl., 7400, Ukraine 
tel.: +38 (098) 368 8588
e-mail: admin@zakvaski.com
www.zakvaski.com

VIVO Group of companies, established in 2008, specializes in the production and sale of 
bacterial starter cultures.

VIVO TM starter cultures are popular in Ukraine, Germany, Poland, Russia & CIS countries.
Company’s production capacities are located in Ukraine. The international food safety 

and quality assurance management system ISO has been introduced at the enterprise. 
Bacterial cultures of the world’s leading producers, namely France, Germany and Denmark 
are used in the production process.

VOSTOKBABY
Dobrodetskoho str., 46-B
Kharkiv, Ukraine 
tel.: +38 (050) 279 6750, +38 (050) 717 8447
e-mail: vz-studio@mail.ru
www.vostokbaby.com.ua

The exclusive representative in Ukraine of TM PerlimPinPin (Canada) and the official 
representative of TM Barbaras (Poland) and TM KEYZI (Poland). Wholesale of children’s clothes 
of Ukrainian, Polish and Turkish manufacturers.

VYSHNIVSKA SHOE FACTORY, LTD
Zaliznychna str., 96, Vyshneve, 08132, Ukraine
tel.: +38 (044) 406 0867, +38 (04598) 51 223
fax: +38 (044) 406 3892
e-mail: vitaliya.vof@gmail.com
www.vitaliya-vof.com.ua

Vyshnivska Shoe Factory is a manufacturer of a wide range of children’s footwear under 
VITALIYA trademark.

We offer:
•	 lightweight textile footwear (Sizes: 19–31.5);
•	 unit-cast footwear (sandals, boots, low shoes, ankle boots) in the following sizes: 19–36; 
•	 unit-cast winter footwear (Sizes: 25–36);
•	 textile sports shoes (Sizes: 25–35);
•	 insoles with orthopedic effect (Sizes: 19–31.5).
We use natural high quality materials and fabrics, soles, embroidery and accessories that 

satisfy even the most demanding consumers.

WALDI-KIDS, LTD
Chornovola str., 88, build. 3, Khmelnytskyi, Ukraine

tel.: +38 (097) 313 3244, tel./fax: +38 (0382) 746 874
e-mail: waldikids@gmail.com

www.waldi.com.ua

Waldi is the manufacturer of textile shoes with bright embroidery and crystals. We offer 
footwear for children in sizes 21–36. All models are made only of natural materials and have 
flexible sole. Footwear is certified. We guarantee quality and comfort.

WELEDA
Sholudenka str., 18, Vyshgorod, 07300, Ukraine 

tel.: +38 (044) 277 7727
www.weleda.com.ua

Weleda has embodied sustainable development since 1921. Since then, our company has 
placed great importance on ecological, social & economic responsibility, such as ecological 
production of raw materials, bio-dynamic cultivation, comprehensive quality & purity of the 
products, achieving climate neutrality & the focused advancement of co-workers. But most 
importantly — & this makes Weleda so special — is that the company does all this out of respect, 
love & responsibility towards nature, a respect that has formed Weleda since its very beginnings.

WOODMAN
Shevchenka str., 29-V, Krekhiv, 80352, Ukraine

tel.: +38 (097) 942 0045                
e-mail: wood_man@i.ua
www.woodman.com.ua

Children’s furniture, produced by Woodman Company, is made of massif beech, is 
durable and safe. We do not use particle board and other materials harmful to child’s health 
in the production process. We have a full, complete and controlled cycle at every stage of 
production. By this, we guarantee environmental safety of our products! We specialize in the 
production of cribs, dressers, tables, chairs and play systems for kids.

ZEDAZENI UKRAINE, LTD 
Antonova str., 5-А, of. 306, Kyiv, 03186, Ukraine

tel.: +38 (044) 585 2717
e-mail: 1@flc.kiev.ua

www.organic-toys.com.ua

Production and distribution of toys and textile souvenirs TM ORGANIC TOYS.  

ZENA, TM
PRYSHLYAK Z. I., PE

Meretyna str., 5/16, Lviv, 79016, Ukraine
tel.: +38 (067) 785 2870, +38 (095) 164 5988

fax: +38 (032) 227 8031
e-mail: zena2000@mail.ru

www.zena.lviv.ua

Manufacture of stylish school uniform, business suits and charming dresses for different 
age groups of children is the basic direction of the domestic TM ZENA. 

We offer also smart suits in different variants for boys and blouses, trousers, sundresses, 
charming dresses, skirts for girls. We search for reliable partners for cooperation in all regions of 
Ukraine. We accept orders from collectives on tailoring stylish school uniform for boys and girls. 

Our motto: Decency and respect to the client and love for children.
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LIST OF ExHIBITS

Car seats

AVTOPAPA
BABY PRODUCTS DISTRIBUTION
BABY TILLY
CARSEATS
DELFIN
GALKA V. V.
HEYNER CAPSULA
IGRUSHKI7

Prams

AVTOPAPA
BABY PRODUCTS DISTRIBUTION
BABY TILLY
CARSEATS
GALKA V. V.
IGRUSHKI7

Kids furniture

AVTOPAPA
BABY PRODUCTS DISTRIBUTION
BABY TILLY
GALKA V. V.
IGRUSHKI7
VIVAST
WOODMAN

Bed linen

BABY PRODUCTS DISTRIBUTION
ECO PUPS

GALKA V. V.
GRETA LUX
IGRUSHKI7
MODNYI KARAPUZ

Goods for future & nursing mothers 

BABY PRODUCTS DISTRIBUTION
BUSINKA
JUNIMED
KARAPUZO

Toys and games for newborns

GALKA V. V.
IGRUSHKI7
KINDERENOK

Goods and accessories for newborns

BABY PRODUCTS DISTRIBUTION
BUSINKA
CARSEATS
DELFIN
ECO PUPS
GALKA V. V.
GRETA LUX
IGRUSHKI7
JUNIMED
KARAPUZO
KINDERENOK
MODNYI KARAPUZ
SMIL ТМ, UNL LTD

Hygiene products

BUSINKA
DELFIN
ECO PUPS
JUNIMED
KARAPUZO

Textiles, accessories

AVTOPAPA
ECO PUPS
GALKA V. V.
IGRUSHKI7
ZENA

Baby cosmetics

JUNIMED
KARAPUZO
WELEDA

Baby food

JUNIMED
VIVO HEALTHWAY

Medical institutions 

INSTITUTE OF CELL THERAPY

Branch services 

TORGSOFT

Fashion for babies & toddlers

BABY LIFE
BABY LINE
BADİ JUNİOR 
BEBIZIA TEKSTIL
BEMBI
BETIS
DANA-KIDS 
DC KIDS
DK-STYLE
FH POLEX 
FORNATA
GABBI
GALKA V. V.
GARDEN BABY
GRETA LUX
KIDSPLANET
KREBO
LAKIDS 
MALENKE SONECHKO
MAMINA MODA
MAYORAL UKRAINE
MINI
MIRACLE ME 
MODNYI KARAPUZ
NEW LAND
NYANYA
PІССОLO
SMIL ТМ, UNL LTD
TATOSHKA
TIMI-TEX
TUTTO PICCOLO

Fashion for children & teenagers

BABY BOOM
BABY LINE
BABYMUZ COCUK GIYIM 
BADİ JUNİOR 
BEBIZIA TEKSTIL
BEMBI
COMUS L UKRAINE
CREATERRA 
DANA-KIDS 
DAVID’S STAR
DC KIDS
DK-STYLE
DREAMS TRADING
DZHYNSOVA SKRYNKA
ELFFEY
FH POLEX 
FORNATA
GALKA V. V.
GARDEN BABY
HERDAL
HIT
IMUNITET
JOIKS OPTKIDS
KIDDIMODA
KIDSPLANET
KIVAT
KOT-E
KREBO
LAKIDS 
LAKSHMI MIX
LOME KIDS

LUKAS
MAYORAL UKRAINE
MD FASHION KIDS
MIRACLE ME 
MODNYI KARAPUZ
MONKEY 
NEW LAND
NEWPOINT
NYANYA
OTM DESIGN
PLATİN ENTEGRE TEKS.
PROMIN
PULEDRO
PІССОLO
SILBER
SİLVERSUN
SMIL ТМ, UNL LTD
SUZIE
TANGO JEANS (TJ)
TATOSHKA
TIMI-TEX
TUTTO PICCOLO
V.G.BOZER
VIDOLI, TOPHAT
VOSTOKBABY
ZEDAZENI UKRAINE
ZENA

School uniform

BABY BOOM
BADİ JUNİOR 
BEBIZIA TEKSTIL
COMUS L UKRAINE

Soft, plastic and wooden toys

BABY TILLY
DELFIN
ERPA OYUNNCAK 
EUROPA UNO TRADE UKRAINE
GALKA V. V.
IGRUSHKI7
KETER KIDS
KIDDI-CO
KIDITEC
KOMAROVTOYS
KRAINA IGRASHOK
MASYANYA
SYNTEX
ZEDAZENI UKRAINE

Dolls and accessories 

BABY TILLY
DELFIN
ERPA OYUNNCAK 
GALKA V. V.
IGRUSHKI7
KRAINA IGRASHOK
MASYANYA

Mechanical & radio controlled toys 

BABY TILLY
DELFIN
GALKA V. V.
HOBBY TRADE 
IGRUSHKI7

KRAINA IGRASHOK
MASYANYA

Educational & table games, puzzles 
APELSIN
BABY TILLY
DW-TOYS
ENERGY PLUS
GALKA V. V.
HOBBY WORLD
IGRUSHKI7
KOMAROVTOYS
KRAINA IGRASHOK
MASYANYA
MIR LEO
SYNTEX

Construction sets, models

BABY TILLY
DW-TOYS
GALKA V. V.
HOBBY TRADE 
HOBBY WORLD
IGRUSHKI7
KETER KIDS
KIDDI-CO
KIDITEC
KOMAROVTOYS
KRAINA IGRASHOK
LASER PEGS UKRAINE
MASYANYA
SYNTEX

Goods for creative work

APELSIN
BABY TILLY
DW-TOYS

ENERGY PLUS
GALKA V. V.
IGRUSHKI7
KETER KIDS
KIDDI-CO
KOMAROVTOYS
KRAINA IGRASHOK
MASYANYA
MIR LEO

Sports goods and active games

BABY TILLY
GALKA V. V.
IGRUSHKI7
KRAINA IGRASHOK

Stationery and goods for school

APELSIN
KRAINA IGRASHOK
ZEDAZENI UKRAINE

Souvenirs

EUROPA UNO TRADE UKRAINE
JUNIMED
KRAINA IGRASHOK

Festive products

BALLOONS WORLD
EUROPA UNO TRADE UKRAINE
MODNYI KARAPUZ

new year accessories

EUROPA UNO TRADE UKRAINE

Gaming equipment

WOODMAN

Video and audio products 

PANASONIC UKRAINE LTD

Branch services 

TORGSOFT
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DANA-KIDS 
DC KIDS
DREAMS TRADING
FH POLEX 
GALKA V. V.
HERDAL
KOT-E
LAKIDS 
LAKSHMI MIX
LOVE ME
LUKAS
MAYORAL UKRAINE
MD FASHION KIDS
MRIYA €
NEW LAND
NEWPOINT
NOVAYA FORMA
OTM DESIGN
PROM ATELIER SERVICE
PROMIN
PULEDRO
PІССОLO
SILBER
SMIL ТМ, UNL LTD
SUZIE
V.G.BOZER
VIDOLI, TOPHAT
ZENA

Knit wear

BABY BOOM
BEMBI
DANA-KIDS 
DK-STYLE
DREAMS TRADING
FLAMINGO TEXTIL
LUKAS
MODNYI KARAPUZ
NEW LAND
NEWPOINT
NYANYA
OTM DESIGN
PULEDRO
SMIL ТМ, UNL LTD
SUZIE
TATOSHKA
TIMI-TEX
TUTTO PICCOLO
ZENA

Footwear

AROZA
BABY BOOM
BARTEK S.A.
BEBIZIA TEKSTIL
BELOLI
BEREGYNYA
BERTONI
BUDDY DOG
CALORIE
COMFORT-BABY
CONSTANTA
DREAMS TRADING

ELFFEY
FH POLEX 
FLOARE ТH, FLAMINGO TM, TOM.M TM
GALKA V. V.
GURTEX
HIT
JUMP CLUB UKRAINE
LIONELI
MALVY
MAYORAL UKRAINE
MIRACLE ME 
NEWPOINT
NYANYA
SILBER
SOKINDER
STUDIO KINDERGARTEN
TUTTO PICCOLO
VYSHNIVSKA SHOE FACTORY
WALDI-KIDS

Sports clothing & accessories

AROZA
BABY BOOM
BADİ JUNİOR 
BEBIZIA TEKSTIL
DANA-KIDS 
FORNATA
GALKA V. V.
KIDSPLANET
MAYORAL UKRAINE
MODNYI KARAPUZ
NYANYA
VOSTOKBABY
WALDI-KIDS

Headwear

ANIKA
BABASIK
BEXA
DANA-KIDS 
DAVID’S STAR
DEMBOHOUSE
DK-STYLE
EUROPA UNO TRADE UKRAINE
FORNATA
GABBI
GRETA LUX
KIVAT
MAMINA MODA
MAYORAL UKRAINE
MODNYI KARAPUZ
NIKOLA
PANAMKA
PІССОLO
SILBER
TUTTO PICCOLO
VOSTOKBABY

underwear 

BEMBI
GABBI
NYANYA

Legwear 

ARTI
BEMBI
DANA-KIDS 
FORNATA
GALKA V. V.
MAYORAL UKRAINE
NEW LAND
TUTTO PICCOLO

Accessories

BEBIZIA TEKSTIL
DEMBOHOUSE
EUROPA UNO TRADE UKRAINE
KIVAT
LAKIDS 
MODNYI KARAPUZ
NEW LAND
NYANYA
TUTTO PICCOLO
VOSTOKBABY

Carnival costumes

DAVID’S STAR
EUROPA UNO TRADE UKRAINE

Festal clothing

COMUS L UKRAINE
DK-STYLE
EUROPA UNO TRADE UKRAINE
HERDAL
KIDSPLANET
KOT-E
MODNYI KARAPUZ
NYANYA
PІССОLO

Textiles, accessories

LUDMILA

Maternity wear

BEBIZIA TEKSTIL

Branch services 

TORGSOFT

Media, portals 
and specialized literature

4BABY.UA
4MAMA.COM.UA
ABC FOR PARENTS
COMPANION
HOROSHIE RODITELI
INFO GROUP
INFORMBUSINESS
KIDDYPAGES
MAMA I YA
MODNY MAGAZIN
MOY REBENOK
RDT-INFO.RU
SEWING BUSINESS & FASHION
TVOY MALYSH




















