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Шановні друзі!

Радий вітати вас з нагоди відкриття виставки дитячої 
моди BABY Fashion 2014 (Весна).

Незважаючи на складні для нашої держави часи, орга-
нізатори заходу зробили все можливе, щоб виставка 
відбулась на належному рівні. Життя триває, і ми повинні 
зробити все можливе 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.

BABY Fashion присвячена такому важливому сектору лег-
кої промисловості як виробництво одягу та взуття для дітей. 
Для цієї групи товарів вкрай важливо дотримуватись високих 

світових стандартів. BABY Fashion не лише демонструє продукцію найкращих виробників, 
але і формує смак та стиль життя сучасної дитини. Якісний та модний одяг з раннього 
віку має значення не тільки для здоров’я малечі, але і для становлення її особистості.

З осені 2006 року виставка BABY Fashion проводиться два рази на рік, у відповідності 
до канонів фешн-індустрії. В цьому році вона вже п’ятнадцята.

На BABY Fashion 2014 представлено не тільки товари вітчизняних виробників, але 
й відомі торгові марки з Іспанії, Італії, Канади, Польщі, Туреччини та Франції. Асортимент 
товарів включає одяг для немовлят та підлітків, взуття, головні убори, трикотаж, 
спортивний одяг, святкове вбрання, аксесуари та багато іншого.

Виставка — це завжди зустрічі, спілкування, корисні знайомства та нові перспективи 
розвитку бізнесу. Бажаю всім учасникам та гостям виставки успіхів, наснаги та 
взаємовигідного партнерства.

З повагою,
Сергій Скрипченко
Почесний президент ТПП України

Dear friends!

I sincerely congratulate you on the occasion of opening of the leading children’s fashion 
trade fair BABY Fashion 2014 (Spring).

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 must 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.

BABY Fashion is devoted to such an important sector of light industry as the production 
of clothing and footwear for children. It is extremely important to stick to high international 
standards for this product group. BABY Fashion not only demonstrates products of the best 
manufacturers, but also shapes the taste and lifestyle of the modern child. High quality and 
fashionable clothing is important not only for the health of small children, but also for the 
development of their personality. 

Since autumn of 2006 BABY Fashion is held twice a year (in accordance with fashion 
industry canons). In 2014 it takes place for the fifteenth time.

This year, participants of BABY Fashion 2014 demonstrate not only domestically produced 
goods, but also well-known brands from Canada, France, Italy, Poland, Spain and Turkey. 
Product range includes clothing for babies and teenagers, footwear, headwear, legwear, 
sportswear, elegant clothing, accessories and much more.

Trade fairs always mean meetings, communication, useful contacts and new business 
development prospects. I wish all the participants and visitors of the trade fair success, 
inspiration and mutually beneficial cooperation.

Sincerely yours,

Sergiy Skrypchenko
Honorary President of the CCI of Ukraine
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Торгова марка
TraDemark

країна 
походження

CounTry 
of origin

екСпоненТ eXHiBiTor

3POMMES Франція France F.H.POLEX F.H.POLEX

ALPHA Польща Poland ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

ALTUN Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

ANGEL SKY Китай China BUDDY DOG BUDDY DOG

ANGEL SKY Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

ARMAITI Україна Ukraine ARMAITI ARMAITI

ARTI Туреччина Turkey ПІККОЛО PICCOLO

ASTOR Німеччина Germany ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

A-YUGI Туреччина Turkey KIDDIMODA KIDDIMODA

AZIZ Туреччина Turkey НЬЮ ЛЕНД NEW LAND

BABASIK Україна Ukraine BABASIK BABASIK

BABY SKY Китай China BUDDY DOG BUDDY DOG

BADİ JUNİOR Туреччина Turkey BADİ JUNİOR BADİ JUNİOR 

BAMBINI Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

BEAR BOBBY Китай China BUDDY DOG BUDDY DOG

BEAR BOBBY Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

BEBETTO Туреччина Turkey BEBETTO BEBETTO

BEBUS Туреччина Turkey GOLDY GOLDY

BEFADO Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

BESTIDO Туреччина Turkey GOLDY GOLDY

BEXA Польща Poland BEXA BEXA

BIG ROPE Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

BIGNAMI Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

BIGWASP Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

BJM Польща Poland ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

BUDDY DOG Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

BUDDY DOG Китай China BUDDY DOG BUDDY DOG

BUDDY DOG Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

CARAMELL Туреччина Turkey GOLDY GOLDY

CICIX Туреччина Turkey DOMAKIN.COM.UA DOMAKIN.COM.UA 

CLIMBER Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

COMUS L Китай China COMUS L УКРАЇНА COMUS L UKRAINE

CRIO’S Іспанія Spain CRIO’S GROUP CRIO’S GROUP

DAVID’S STAR Україна Ukraine DAVID’S STAR DAVID’S STAR

DC Україна Ukraine DC DC

DEAR CHILD Південна Корея South Korea DEAR CHILD DEAR CHILD

DEEP WEST Туреччина Turkey ZEYNEP TEKSTIL ZEYNEP TEKSTIL 

ПеРелІК ТОРГОВИх МАРОК
LISt OF tRADEmARkS

Торгова марка
TraDemark

країна 
походження

CounTry 
of origin

екСпоненТ eXHiBiTor

DEMAR Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

DENDI Україна Ukraine DENDI DENDI

DILI-KO Україна Ukraine ДИТЯЧИЙ ТЕКСТИЛЬ CHILDREN’S TEXTILES

DOLAR DOG Китай China BUDDY DOG BUDDY DOG

DON&UOR Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

DUE EMME Італія Italy ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

FIOCCHI Італія Italy ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

FOLGORE KIDS Україна Ukraine ГОРЄЛА А.М. GORIELA A.M.

FUNNY Туреччина Turkey BABY CITY BABY CITY

GARDEN BABY Україна Ukraine ГАРДЕН БЕБІ GARDEN BABY

GEGEON Польща Poland ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

GIRANDOLA Португалія Portugal F.H.POLEX F.H.POLEX

GLAMOURR Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

GOFY Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

GOLDY Україна Ukraine GOLDY GOLDY

GUSTI Канада Canada ШИКО SHIKO

HAPPY BABY Туреччина Turkey ZEYNEP TEKSTIL ZEYNEP TEKSTIL 

HAPPY KENI Китай China BUDDY DOG BUDDY DOG

HAPPY KENI Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

HAPPY KENI Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

HERDAL Туреччина Turkey HERDAL HERDAL

ILTOM Польща Poland ELLANNA ELLANNA

INNATE Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

KADING Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

KAMIK Канада Canada КУЛЛА KULLA

KID JOY Україна Ukraine KID JOY KID JOY

KINETIX Туреччина Turkey КУЛЛА KULLA

KIVAT Фінляндія Finland AGTUVI KY AGTUVI KY 

LEMUA Україна Ukraine БРАЙТ ХАУС BRIGHT HOUSE

LIBELLULE Україна Ukraine БЕБІ ЛАЙН BABY LINE

LUKAS Україна Ukraine LUKAS LUKAS

LUMBERJACK Туреччина Turkey КУЛЛА KULLA

LUMIKO Туреччина Turkey DOMAKIN.COM.UA DOMAKIN.COM.UA 

MAGIC LAND Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

MALENA Україна Ukraine ГОРЄЛА А.М. GORIELA A.M.

MARIONS Туреччина Turkey BABY BOOM BABY BOOM

MAYORAL Іспанія Spain МАЙОРАЛ-УКРАЇНА MAYORAL UKRAINE

MINIMEN Туреччина Turkey BABY BOOM BABY BOOM

MININIO Туреччина Turkey ZEYNEP TEKSTIL ZEYNEP TEKSTIL 

MONAZI Туреччина Turkey НЬЮ ЛЕНД NEW LAND
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Торгова марка
TraDemark

країна 
походження

CounTry 
of origin

екСпоненТ eXHiBiTor

MONKEY Україна Ukraine MONKEY MONKEY

MONNA ROSA Туреччина Turkey BABY CITY BABY CITY

MUTONG Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

NAME A Україна Ukraine БРАЙТ ХАУС BRIGHT HOUSE

NEWBORN Іспанія Spain МАЙОРАЛ-УКРАЇНА MAYORAL UKRAINE

NEWPOINT Україна Ukraine NEWPOINT NEWPOINT

NUKUTAVAKE Іспанія Spain МАЙОРАЛ-УКРАЇНА MAYORAL UKRAINE

OLAY Туреччина Turkey ELLANNA ELLANNA

OLTA Україна Ukraine ПІККОЛО PICCOLO

ORBY Росія Russia AMADEO УКРАЇНА AMADEO UKRAINE

PACCO Польща Poland PILGUNI-PACCO PILGUNI-PACCO

PAPAYA Ізраїль Israel РИТВІНА О.М. RYTVINA O. M.

PASAMON Польща Poland ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

PERLINA Туреччина Turkey ПЕРЛИНА PERLINA

PETIT Україна Ukraine PETIT PETIT

PETIT SHOES Іспанія Spain CRIO’S GROUP CRIO’S GROUP

PILGUNI Польща Poland PILGUNI-PACCO PILGUNI-PACCO

PINKEE Туреччина Turkey ZEYNEP TEKSTIL ZEYNEP TEKSTIL 

PRIMIGI Італія Italy PRIMIGI PRIMIGI

PRYM Німеччина Germany ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

QUADRI FOGLIO Польща Poland ПІККОЛО PICCOLO

REAL STAMPI Італія Italy ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

RELAXSHOE Італія Italy SOKINDER SOKINDER

ROBINSON Україна Ukraine ROBINSON ROBINSON

ROLLY Росія Russia AMADEO УКРАЇНА AMADEO UKRAINE

SIG Швейцарія Switzerland КУЛЛА KULLA

SLY Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

SOOBE Туреччина Turkey ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S ATM FOREIGN TRADE & MARKETING

SOOBE Туреччина Turkey НЬЮ ЛЕНД NEW LAND

SUZIE Україна Ukraine SUZIE SUZIE

TAGO BABY Україна Ukraine TAGO baby TAGO baby

TECNOZETA Італія Italy ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

TIFFOSI KIDS Португалія Portugal ДРІМС ТРЕЙДІНГ DREAMS TRADING

TJ Україна Ukraine TANGO JEANS TANGO JEANS

TOM.M Китай China ФЛОАРЕ FLOARE

TOMPLAST Польща Poland ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

TOMUYCUK Туреччина Turkey BABY CITY BABY CITY

TONG TIANG Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

TUTTO PICCOLO Іспанія Spain TUTTO PICCOLO TUTTO PICCOLO

UCS SOCKS Туреччина Turkey UCS SOCKS &TIGHTS SUPPLIER UCS SOCKS &TIGHTS SUPPLIER

Торгова марка
TraDemark

країна 
походження

CounTry 
of origin

екСпоненТ eXHiBiTor

UCS SOCKS Туреччина Turkey НЬЮ ЛЕНД NEW LAND

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

VIGGAMI Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

VIP BONIS Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

VITALIYA Україна Ukraine ВИШНІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА VYSHNIVSKA SHOE FACTORY

VIVATON Україна Ukraine VIVATON VIVATON

WANEX Туреччина Turkey KIDDIMODA KIDDIMODA

YEMESE Туреччина Turkey GOLDY GOLDY

YES JEANS Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

YKK Японія Japan ДЕЛІМ-УКРАЇНА DELIM-UKRAINE

YO! Польща Poland GOLDY GOLDY

YUMESE Туреччина Turkey BABY CITY BABY CITY

ZAREK Польща Poland ZAREK ZAREK

ZETPOL Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

ZEYLAND Туреччина Turkey ZEYNEP TEKSTIL ZEYNEP TEKSTIL 

БЕБИ ЛАЙФ Україна Ukraine БЕБІ ЛАЙФ BABY LIFE

БЕМБІ Україна Ukraine БЕМБІ BEMBI

БЕРЕГИНЯ Україна Ukraine БЕРЕГИНЯ BEREGYNYA

ВЕСЕЛЫЙ МИШКА Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

ГАББІ Україна Ukraine ГАББІ GABBІ

КЕНГУРУ Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

КОМФОРТ Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

КОМФОРТ Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

М+Д Китай China BUDDY DOG BUDDY DOG

МАМИНА МОДА Україна Ukraine МАМИНА МОДА MAMINA MODA

МД МОДНЫЕ ДЕТКИ Україна Ukraine МД МОДНЫЕ ДЕТКИ MD FASHION KIDS

МИЛАНА Україна Ukraine МІЛАНА MILANA

МІНІ Україна Ukraine МІНІ МІНІ

МЫШОНОК Китай China BUDDY DOG BUDDY DOG

НОВАЯ ФОРМА Україна Ukraine НОВАЯ ФОРМА NOVAYA FORMA

ПІККОЛО Україна Ukraine ПІККОЛО PICCOLO

ПРОМАТЕЛЬЄСЕРВІС Україна Ukraine ПРОМАТЕЛЬЄСЕРВІС PROMATEL’ESERVIS

РУНО Україна Ukraine РУНО, ОСТРАТЕКС RUNO, OSTRATEX

ТАТОШКА Україна Ukraine ТАТОШКА TATOSHKA

ФЛАМИНГО Росія Russia ФЛОАРЕ FLOARE

ФЛОАРЕ Молдова Moldova ФЛОАРЕ FLOARE

ШАЛУНИШКА Росія Russia ШАЛУНИШКА SHALUNISHKA

ЭЛЬФ Китай China COMFORT-BABY COMFORT-BABY

ЭЛЬФ Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

ЭЛЬФФЕЙ Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY
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ІНфОРМАцІЯ ПРО еКСПОНеНТІВ
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польща
F.H.POLEX
ZAREK

португалія
GIRANDOLA

росія
KIDDYPAGES
PROfashion
RDT-INFO.RU

Туреччина
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
AZİZ BEBE TEKS.GIY.
BADİ JUNİOR
BEBETTO
HERDAL
PANDA
SİLVERSUN
UCS SOCKS &TIGHTS SUPPLIER
ZEYNEP TEKSTIL 

Україна
4MAMA.COM.UA 
AMADEO УКРАЇНА
ARMAITI
BABASIK
BABY BOOM
BABY CITY
BEXA
BUDDY DOG
COMFORT-BABY
COMUS L УКРАЇНА
CRIO’S GROUP
DAVID’S STAR
DC
DEAR CHILD
DENDI
DOMAKIN.COM.UA
ELLANNA
GOLDY
KID JOY
KIDDIMODA
LUKAS
MONKEY
NEWPOINT
PETIT
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
ROBINSON 
SOKINDER
SUZIE

TAGO BABY
TANGO JEANS
TUTTO PICCOLO
TUTU
V.G.BOZER
VIVATON
АЗБУКА ДЛЯ БАТЬКІВ
БЕБІ ЛАЙН
БЕБІ ЛАЙФ
БЕМБІ
БЕРЕГИНЯ
БРАЙТ ХАУС
ВИШНІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА
ГАББІ
ГАРДЕН БЕБІ
ГОРЄЛА А. М.
ДЕЛІМ-УКРАЇНА
ДЖИНСОВА СКРИНЬКА
ДИТЯЧИЙ ТЕКСТИЛЬ
ДРІМС ТРЕЙДІНГ
ЕЛЬФФЕЙ
ІНФОРМБІЗНЕС
КОМП&НЬОН
КРЕБО
КУЛЛА
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАМА И Я
МАМИНА КАРТА
МАМИНА МОДА
МД МОДНЫЕ ДЕТКИ
МІЛАНА
МІНІ
МОЙ РЕБЕНОК
МОНАЛІЗА
НОВАЯ ФОРМА 
НЬЮ ЛЕНД
ПЕРЛИНА
ПЕРША ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «КИЇВ» 
ПІККОЛО
ПРИШЛЯК З. І. (ZENA)
ПРОМАТЕЛЬЄСЕРВІС
РИТВІНА О. М.
РУНО, ОСТРАТЕКС
ТАТОШКА
ТВОЙ МАЛЫШ
ФЛОАРЕ, ФЛАМИНГО, ТОМ.М
ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ
ШАЛУНИШКА
ШВЕЙНОЕ ДЕЛО И МОДА
ШИКО
ШПАК БОГДАНА МАР’ЯНІВНА

Фінляндія
AGTUVI KY 

Франція
3POMMES

ПеРелІК еКСПОНеНТІВ ЗА КРАЇНАМИ
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ARmAItI, tm
вул. Миколаївська, 15-А, кв. 20 

Миколаїв, 54018, Україна
тел.: (050) 318 3238
факс: (0512) 218 747

e-mail: vitaliy_zhivotov@mail.ru
www.armaiti.com.ua

Компанія ARMAITI виробляє м’які та ніжні дитячі кофти, светри, кардигани з нату-
ральних матеріалів, а саме вовни, ангори, бавовни. Наша компанія виробляє і продає 
дитячі куртки, вітровки, комбінезони, пальто і пуховики для дітей від 3 до 16 років.

Основна частина виробництва розміщена на сучасних підприємствах Південно-
Східної Азії, що обумовлює доступні ціни та високу якість продукції. Стиль дитячого 
одягу ARMAITI відрізняється простотою, комфортом та вишуканістю, а оптимальне 
співвідношення ціни і якості товару робить його конкурентоспроможним.

Atm DIS tICAREt PAZARLAmA A.S
Buyukdere Cad. СЕМ Plaza No:23 K:2 Sisli

34361 Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 310 2196
fax: +90 212 227 2501

e-mail: rena@joker.com.tr
www.soobe.com.tr

Soobe Kids — одяг для дітей у віці 0–12 років. 
Joker — допологова продукція та іграшки вроздріб. 
Joker Land — дитячий розважальний центр.

AZIZ BEBE tEkS.GIY.
Istanbul, Turkey

tel.: +90 212 678 1477
fax: +90 212 678 1399

e-mail: azizbebe@azizbebe.com.tr
www.azizbebe.com.tr

Компанія «AZİZ BEBE» пропонує вашій увазі ексклюзивний одяг для новонароджених 
та дітей у віці від 0 до 10 років. Ексклюзивний представник ТМ «AZİZ BEBE» на території 
України — компанія «Нью Ленд».

BABASIk, tm
вул. Красовського, 13, кв. 11

Бровари, Київська обл., 07400, Україна 
тел.: (067) 442 4703

e-mail: babasic2009@ukr.net
www.babasik.kiev.ua

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

Будемо раді співпрацювати з вами!

3POmmES
www.3pommes.com.ua
офіційний дистриб’ютор: f.H.PoLeX
ul. Szczygla, 29, 30716, Krakow, Poland
tel.: +48 126 564 103, +48 122 570 830
e-mail: biuro@polex.krakow.pl
www.polex.krakow.pl

Бренд 3pommes є власністю GROUPE ZANNIER — 15 брендів (Levi’s Kidswear, Kenzo 
Kids, Gaultier Junior, Catimini, Absorba, IKKS).

Мода, радість та веселощі — це 3pommes!
TM 3pommes існує на ринку вже протягом 39 років! Пропонуємо чотири колекції 

одягу для дівчаток і хлопчиків у віці від 0 до 12 років. Також пропонуємо повсякденний 
та спортивний одяг TM B-Karo для дітей у віці від 8 до 16 років.

Приналежність TM 3pommes до GROUPE ZANNIER — гарантія надійного партнерства.
Основні показники: 1700 точок продажів у 44 країнах світу, 2 колекції на рік (весна–

літо, осінь–зима) та ін.
Виготовлено у Франції.

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, блоги, консультації лікарів-спеціалістів, обмін 
думками та різноманіття інтерактивних можливостей.

AGtUVI kY
Kursonkatu, 4
33840 Tampere, Finland
tel.: +358 3389 0225
fax: +358 3212 6669
e-mail: info@agtuvi.fi
www.kivat.fi

Виробництво високоякісного трикотажного дитячого одягу у Фінляндії.

AmADEO УКРАЇНА
БАРАНОВ, ПП
вул. Академіка Корольова, 92-А
Одеса, 65000, Україна 
тел.: (048) 715 9307
e-mail: orby@ukr.net
www.amadeo.com.ua, www.orby-ukraina.uaprom.net

Ми представляємо на ринку України продукцію польських та російських виробників 
дитячого одягу — фірм «Amadeo», «Orby» та «Rolly». Ми завжди раді вам та відкриті для 
ділового партнерства.
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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 «Маріонс», «Слай», взуттям «Мінімен», «Зетпол», 
«Віггамі», «Демар» та польськими тапочками «Befado».

BABY CItY
ТУПІКОВ е. С., СПД
вул. Кечкеметська, 194-Б
Сімферополь, АР Крим
95022, Україна
тел./факс: (0652) 693 666
факс: (0652) 693 666
e-mail: babymoda3@mail.ru

Компанія «Baby Сity» є офіційним представником таких сертифікованих торгових 
марок як Monna Rosa (одяг від 1 до 6 років), Tomuycuk (одяг від 0 до 2 років), Funny 
(пінетки), Belis (меблі).

Також компанія виробляє власний одяг для дітей у віці від 0 до 4 років під ТМ Няня. 
Представлена продукція вирізняється високою якістю вишивок і аплікацій, екологічно 
чистими тканинами і фурнітурою, які не містять канцерогенних речовин. Більшість 
продукції має подарункову упаковку. Ми пропонуємо найкраще поєднання ціни, якості 
та практичності представлених товарів.

BADI JUNIOR
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

BADI JUNIOR була заснована в 1986 р. 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.

BEBEttO
Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Gürsu Cd. No:22 Kat 2
Gürsu, Bursa, Turkey
tel.: (095) 113 3651 (Україна)
+90 224 3717173 (Туреччина)
fax: +90 224 371 7107 (Туреччина)
e-mail: bebetto@bebetto.com
www.bebetto.com

Дитячий текстиль і аксесуари.

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, 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 км Овідіопольської дороги, Одеса, Україна
тел.: (093) 166 7449

e-mail: almazova2008@ukr.net
www.buddy-dog.com.ua

Дитяче взуття Buddy Dog більше 13 років радує дітей та їх батьків новинками 
дитячого взуття. За минулі роки, завдяки тому, що компанія жодного разу не відступила 
від своїх цінностей, виробляючи виключно якісне дитяче взуття, вона домоглася 
великих успіхів і змогла отримати статус відомого та авторитетного бренду на ринку 
України. Запрошуємо до співпраці оптових покупців!

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 
Київ, Україна

тел.: (067) 217 6052
e-mail: comuslukraina@gmail.com 

Comus це дизайнерський дитячий одяг та стильна шкільна форма. Красиві моделі, 
модні елементи ручної роботи, комфортні при носінні і демократичні за ціною — це все 
одяг Comus L. Вироби виконані з натуральних тканин і фурнітури високої якості. Сам 
асортимент складається з зимового, літнього, ошатного та шкільного одягу. Comus L — 
бездоганний стиль і якість.

CRIO’S GROUP 
Україна

тел.: (050) 311 7105
e-mail: dmitryvivanov@ukr.net

Один з найстаріших виробників дитячого взуття в Іспанії. Все взуття вироблене 
з високоякісної натуральної шкіри. Найширший асортимент моделей і розмірів. На 
виставці буде представлена колекція «Осінь–Зима» 2014/2015, а також дві торгові марки: 
«Crio’s» та «Petit shoes».
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DAVID’S StAR
вул. Гастелло, 36, Бровари
Київська обл., 07400, Україна
тел.: (067) 995 6701
e-mail: davidstar2@ukr.net
www.davidstar.com.ua

ТМ David’s Star — це повний асортимент дитячих головних уборів на кожну пору року 
для дітей від народження до підліткового віку. Ця продукція якісна і має прийнятні ціни.

DC
вул. Бродівська, 44, Тернопіль, 46002, Україна 
тел.: (0352) 521 960, (098) 955 3700
тел./факс: (0352) 223 866
e-mail: davidstar@ukr.net
www.dcompany.com.ua

ПП Швейна фабрика «Маки» є власником торгової марки «DC», під якою виготовляє 
низку товарів для комфортного сну: дитячі та дорослі ортопедичні матраци, постільні 
комплекти, ковдри, наматрацники, оберігачі, баладхіни, подушки, дитячі конверти. 

ПП Швейна фабрика «Маки» плідно працює з 2003 року, завоювавши довіру 
і прихильність сотень тисяч споживачів.

На сьогоднішній день ми використовуємо тільки найновіші технології та сучасні 
гіпоалергенні матеріали. Саме тому наша продукція не має вікових обмежень.

DEAR CHILD
ШАхНАЗАРОВА, СПД 
Одеса, 65062, Україна
тел.: (067) 481 2578, (095) 289 8518
факс: (0482) 687 038
e-mail: dearchild@mail.ru
www.dearchild.com.ua

СПД Шахназарова — офіційний дистриб’ютор в Україні компанії Jang An Co (Південна 
Корея), тм Dear Child: колготки для дівчаток, шкарпетки, гольфи, легінси та гетри.

Компанія Jang An Co є світовим лідером з виробництва продукції для дітей — більш 
ніж в 20 країнах світу можна зустріти на прилавках магазинів продукцію цієї компанії.

Продукцію тм Dear Child відрізняє висока якість, оригінальність моделей і великий 
асортимент.

DENDI
вул. Т. Шамрила, 3, кв. 86
Київ, 04112, Україна
тел.: (044) 495 3120
e-mail: lsvlisa@meta.ua

ТМ «Денді» пропонує широкий асортимент виробів для новонароджених, дітей 
ясельного, дошкільного та шкільного віку. У процесі виробництва нашої продукції ми 
використовуємо високоякісні та екогогічно чисті натуральні полотна, надійну німецьку 
фурнітуру, яка відповідає міжнародним стандартам якості. Уся продукція сертифікована 
та має гігієнічні висновки. Асортимент нашої продукції різноманітний і розрахований на 
найкраще співвідношення ціни та якості. Основним напрямком нашої компанії є продаж 
дитячого одягу оптом. Запрошуємо до співпраці дилерів з усіх регіонів України і країн СНД.

DOmAkIN.COm.UA 
Дитячий ринок «Петрик»

(ст. м. Петрівка), ряд Б, місце 29
вул Вербова, 19, Київ, Україна

тел.: (063) 948 8282
(096) 007 1180, (050) 164 5272 

e-mail: mhmkaya@hotmail.com
www.domakin.com.ua 

DOMAKIN.COM.UA є дистриб’ютором дитячого одягу відомих турецьких брендів 
(м. Бурса). Ми пропонуємо широкий асортимент високоякісного одягу для дітей у віці 
від 0 до 8 років, а саме костюми, сукні, спортивний одяг (куртки, вітровки), брючна 
продукція. Також пропонуємо гіпоалергенні комбінезони. 

Запрошуємо до взаємовигідної співпраці!

ELLANNA
Промисловий ринок 7 км

вул. За Розовою, 164 
Одеса, Україна

тел.: (093) 233 2216
e-mail: annabochynska@yandex.ru

Компанія «Ellanna» представляє нову колекцію шапок «ILTOM», колекцію шкарпеток 
і колготок «OLAY» для ваших малюків!

GIRANDOLA
e-mail: biuro@girandola.pl

www.girandola.pl
офіційний дистриб’ютор:  f.H.PoLeX

ul. Szczygla, 29, 30716
Krakow, Poland

tel.: +48 126 564 103, +48 122 570 830
www.polex.krakow.pl

Ми пропонуємо вам успішний бренд дитячого одягу з Португалії. Протягом більш 
ніж 19 років торгова марка Girandola імпортує свою продукцію в Німеччину, Австрію, 
Канаду, Францію, Великобританію, Швецію, Грецію та інші країни.

Широкий асортимент продукції: повсякденний, спортивний, елегантний та верхній 
одяг, спідня білизна, піжами і багато інших товарів для дітей від 0 до 16 років. Всі моделі 
виконані відповідно до останніх тенденцій моди. Колекції відшиваються в Португалії.

Одяг виробляється з високоякісних, безпечних і натуральних матеріалів, а саме 
бавовни та вовни. Яскравий дизайн, комфортність та довговічність є відмітними рисами 
ТМ Girandola. 

Пропонуємо одяг для наступних вікових категорій:
•  від 0 до 24 місяців;
•  від 6 місяців до 4 років;
•  від 3 до 16 років.
Доступні ціни, широкий асортимент та кольорова гама виробів, можливість 

придбати певний розмір моделі. 
Зроблено в Португалії.
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GOLDY, Торговий Дім
вул. Декабристів, 3, Київ, 02121, Україна
тел.: (067) 964 0071, (067) 964 0072
e-mail: info@goldy.ua
www.goldy.ua

Торговий Дім «GOLDY» — це сучасна виробничо-торгова компанія, яка виробляє 
верхній, джинсовий, трикотажний та інший одяг для дітей у віці від 0 до 7 років, а також 
пропонує великий асортимент колгот та шкарпеток. ТД «GOLDY» є ексклюзивним представ-
ником ТМ «GOLDY», провідних турецьких брендів «Bestido», «Bebus», «Caramell», «Yumese», 
польської ТМ «YO!». Ми гарантуємо якість та відмінний сервіс для наших клієнтів.

HERDAL, tm
Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 241 4245, +90 212 241 0597, +38 (093) 165 7705
e-mail: sebahattin_hardal@hotmail.com
www.herdalcocuk.com

Турецька торгова марка «Herdal» вперше з’явилася на ринку дитячого одягу в 
1976 році. Основна спеціалізація компанії — виробництво дитячих костюмів, шкільної 
форми, жилетів, сорочок, краваток, пальто для дітей і підлітків. За більш ніж 30-річний 
досвід роботи на ринку дитячого одягу та шкільної форми, компанія набула своєрідний 
досвід у сфері виробництва одягу для дітей. Це підтверджується якістю продукції, що 
випускається.

kID JOY
вул. Маршала Гречка, 13, оф. 903
Київ, 04136, Україна
тел.: (044) 384 3553, (050) 162 4450
e-mail: kidjoy777@ukr.net
www.kidjoy.com.ua

Приватна фабрика «KID JOY» заснована в 2012 році групою професіоналів з багато-
річним досвідом роботи в галузі виробництва та продажу дитячого одягу. 

Дизайн, якість продукції та комфорт — основа філософії нашої компанії. 
Ми використовуємо тренди в моді, застосовуємо найкращі матеріали та фурнітуру 

європейських виробників - лідерів у своєму сегменті. 
«KID JOY» — це мрія дитини!

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 оптовая компанія KIDDIMODA є офіційним представником ТМ Wanex, 
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 
моделями 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.

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 нату-
ральних матеріалів від італійських, німецьких та французьких виробників. Колекції 
моделей постійно оновлюються, враховуючи тенденції моди та відгуки замовників.

mONkEY, tm
ЧеРНОУСОВ К.А., фОП

вул. Чичеріна, 21
Дніпропетровськ, 49000, Україна

тел.: (067) 914 0289 

ТМ «Monkey» — виробник одягу для дівчаток та хлопчиків віком від 3 до 12 років. 
Наша продукція вирізняється яскравими кольорами, якісними тканинами, 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. Асортимент. Якість!
Мета компанії: робити дітей щасливими. Наш девіз: «Одяг TM Monkey — це одяг для 

щасливих дітей!»
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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, 
втіленних 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.

PANDA
Mimar Hayrettin Mh. Sinekli Medresse Sk. No:6/A
Istanbul, Turkey
тел.: (095) 896 0332 (Київ)
e-mail: tritkiev@yandex.ua
www.tri-t.com.ua

Фірма «PANDA» випускає дитяче ортопедичне профілактичне взуття: гусарикове, 
малодитяче і дошкільне взуття з 17 до 30 розміру. Асортимент цього взуття включає в 
себе сандалики, туфлі, черевики і мокасини. 

Дитяче ортопедичне взуття фірми «PANDA», в першу чергу, профілактичне. Основним 
завданням цього взуття є профілактика патології стопи та її правильне формування. 
Найважливішою перевагою цього взуття є наявність вклеєної ортопедичної устілки, 
призначення якої — профілактика плоскостопості, зняття болю під час ходьби. 

Всі моделі мають жорстку п’яту й спеціалізовану устілку-супінатор. 
Конструкція кріпильних елементів дозволяє щільно зафіксувати стопу дитини. 

У  виробництві взуття використовуються лише натуральні високоякісні матеріали, що 
дозволяють нозі дихати. 

PEtIt, tm
МУСТАНГ ЮКРейН, ТОВ 
вул. Деревообробна, 7, Київ, 01013, Україна
тел./факс: (044) 585 5262; тел.: (098) 805 6404
e-mail: sales@petit.com.ua
www.petit.com.ua

Petit — це елітне дитяче взуття в класичному стилі, яке збирається вручну з любов’ю 
до наших дітей. Ми дотримуюємось найстаріших традицій майстрів Англії. 

Англійський стиль — це основний напрямок нашої колекції. Діти в нашому взутті 
знаходять образи леді і джентльмена. 

Ми використовуємо тільки натуральні матеріали і якісні комплектуючі.

PILGUNI-PACCO
вул. Здолбунівська, 7
Київ, Україна
тел.: (093) 287 5754
e-mail: borisarnaut7@mail.ru

Польський виробник дитячого одягу, що існує на ринку більше 10 років. Продукція 
виготовляється в Польщі. Високоякісні тканини та фурнітура, а також новітні технології 
використовуються в процесі виробництва.

PRImIGI 
вул. Т. Яблонської, 16

Київ, Україна
тел.: (050) 837 3945
факс: (044) 501 6796

e-mail: primigi@i.ua
www.primigi.it

Торгова марка PRIMIGI виникла в 1976 році та, завдяки виробництву дитячого взуття, 
зайняла чільне місце на ринку товарів для дітей.

Взуття PRIMIGI високо цінується за якість матеріалів та технологію виробництва. 
Більш ніж 35 річний досвід дозволив Групі знайти Total Look PRIMIGI, розпочавши 

виробництво дитячого одягу.
PRIMIGI приділяє особливу увагу найвибагливішій категорії споживачів — дітям, які 

зростають, розвиваються та постійно змінюються.

PROFASHION
Большой Ордынский пер., 4, стр.4

Москва, 115184, Россия
тел.: +7 0926 010 7955 (Павел Калинин)

e-mail: fair@profashion.ru
www.profashion.ru

PROfashion — журнал про моду для професіоналів. Два рази на місяць. Новини ди-
зайну, маркетингу і ритейлу, огляди модних тенденцій, аналітика, інтерв’ю з найпоміт-
нішими гравцями модного ринку. Цільова аудиторія — всі фахівці індустрії моди. Також 
PROfashion видає професійні каталоги та довідники Business Guide, Kids, Regional Report.

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 ситу-
ацію на ринку дитячих товарів, можливість пошуку необхідної продукції/постачальника, 
можливість заявити про свою компанію. Ресурс об’єднує в собі ряд сервісів, які відкри-
вають широкі можливості перед учасниками ринку дитячих товарів: пошук нових 
ділових контактів, партнерів, каналів збуту та реалізація продукції.

ROBINSON
вул. Гастелло, 36, Бровари

Київська обл., 07400, Україна
тел.: (067) 995 6701

e-mail: davidstar2@ukr.net
www.robinson.biz.ua

Robinson — це повний асортимент головних уборів на кожну пору року для дітей від 
народження до підліткового віку. Наша продукція має високу якість та прийнятні ціни.
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SILVERSUN
Hasircilar ismerkezi Е-5 Karayolu Uzeri Yakuplu, Istanbul, Turkey
tel.: +90 534 874 8565, +90 212 875 0011, sup. — 179
fax: +90 212 8751166
e-mail: fatihsilversun@hotmail.com 
www.silversunkids.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-A
Одеса, 65009, Україна
тел.: (048) 700 9030; факс: (048) 233 8338
e-mail: ukraine@sokinder.com
www.sokinder.com

Оптова торгівля італійським дитячим взуттям.

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 і польських торгових марок.

tAGO BABY
Україна, тел.: (099) 048 2769
e-mail: ilovetago@gmail.com 
Онлайн-бутік: www.tago.ua

TAGO baby — це український бренд дизайнерського одягу для новонароджених. 
Комплекти для виписки і хрестин, святкові крижми та конверти, стильне та зручне 
вбрання, призначене спеціально для особливих випадків. У декорі використовується 
велика кількість різноманітних мережив, аплікацій та вишивки. Колекції бренду 
TAGO baby — це оригінальні моделі, бездоганна якість і демократичні ціни.

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 джинси, вельвету та велюру. TJ — якість для ваших дітей. 

tUttO PICCOLO
КУЧИНСЬКИй А. І., фОП 

вул. Пирогова, 3-A/10
Вінниця, Україна

тел.: (096) 432 5450
факс: (0432) 26 1445

e-mail: kuchinska_maryna@mail.ru

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

tUtU, ТМ
НІКІТАН Т. А., ПП

Дніпропетровськ, Україна
тел.: (067) 959 1963, (050) 872 3525

e-mail: tutu-ukr@yandex.ru
www.tutu.ua

Ексклюзивне представництво в Україні торгової марки «TuTu» (Польща) — провідного 
виробника головних уборів для дітей. Наші головні убори приємно здивують вас та 
ваших дітей оригінальністю моделей та стійким захистом від усіх примх природи. Нові 
технології та розробки оберігатимуть вашу дитину завдяки якості тканин (виробництва 
Італії, Данії, Польщі), які використовуються у виробництві. Працюємо за цінами фабрики-
виробника.

UCS SOCkS &tIGHtS SUPPLIER, LtD
Ulaş Çorap Tekstil San.Tic.Ltd.Sti 

Ikitelli O.S.B.Çorapçılar Sitesi E Blok No:9-10
Başakşehir, Istanbul, Turkey 

tel.: +90 212 485 8558
fax: +90 212 485 9535

e-mail: zulfigar.sahin@ucssocks.com.tr 
www.ucssocks.com.tr

З 1995 року і до сьогоднішнього дня наша компанія займається виробництвом шкар-
петок і колготок та є однією з провідних компаній у цьому секторі, завдячуючи споруді 
площею 6000 м2, використанню передових технологій і залученню кваліфікованого пер-
соналу. Ми виробляємо 1 000 000 пар шкарпеток на місяць. До процесу виробництва 
залучено 100 співробітників та більше 150 машин.

У відповідності з нашою концепцією виробництва, до процесу виготовлення 
продукції залучені спеціалісти відділів дизайну, в’язання, пошиття, прасування, 
контролю якості та упаковки.

Наша фірма пропонує широкий асортимент продукції з багатою кольоровою гамою. 
Продукція для чоловіків, жінок, дітей і малюків виготовляється з бавовни, бамбуку, 
віскози, вовни, лайкри, махри та ін. матеріалів.

Ми експортуємо нашу продукцію до таких країн як Росія, Україна, країн колишнього 
Східного блоку, Німеччини, Великобританії, Фінляндії та США.
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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 під-
приємство працює на ринку України протягом 12 років. У фабрику 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.

VIVAtON
вул. Торгова, 88, Харкiв, Україна 
тел.: (050) 302 9919
e-mail: vivaton.kids@gmail.com
www.vivaton.com.ua

ТМ «Vivaton» — український виробник дитячого одягу. Верхній дитячий одяг оптом: 
весняні та зимові дитячі куртки, комбінезони, спортивні костюми та дитячі футболки. 

Дитячий одяг «Vivaton» — це дуже вдале поєднання якості та ціни. Одяг вироблений 
із якісних матеріалів, легко чиститься та переться, міцний і привабливий зовні. Одяг має 
яскраве забарвлення, велику кількість вишивки та аплікацій.

Компанія «Vivaton» прагне стати взаємовигідним партнером для тих, хто веде бізнес 
з продажу дитячого одягу. Для постійних і оптових покупців існує гнучка система знижок. 
Верхній дитячий одяг від виробника — найкращий вибір. Якщо вас цікавить питання, де 
придбати дитячий одяг оптом, ми чекаємо на вас! Ви можете знайти у нас дитячий одяг 
для будь-якого віку, від новонародженого до підліткового.

ZAREk
Польща
тел.: (098) 105 0707, (068) 108 5308
e-mail: zarek1989@mail.ru

ZAREK — польська торгова марка, заснована у 1989 році! Займається проектуванням, 
виробництвом і продажем одягу для дітей та молоді. Наші колекції складаються 
з великого асортименту футболок, сорочок, суконь, штанів, піжам і т.п.

ZEYNEP tEkStIL PAZARLAmA SANAYI VE tICAREt A.S.
Kocman Cad. No :44, 34212, Gunesli, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 656 3777 
fax: +90 212 550 4596
e-mail: zeynepb@zeynep.com.tr, alpk@zeynep.com.tr 
www.zeyland.com.tr, www.zeynep.com.tr

Zeynep Giyim San. Ve Tic. A.S. була заснована в 1974 році і спеціалізується на моде-
люванні, виробництві та продажі дитячого одягу.

Ми пропонуємо дві колекції для дітей у віці від 0 до 12 років. Ці колекції відшиваються 
під 5 торговими марками: Mininio, Deep West, Happy Baby, Pinkee, Zeyland. Ми завжди 
приділяємо увагу співвідношенню ціни і якості. Всі тканини та фурнітура проходять всі 
необхідні випробування і тому не шкодять здоров’ю дитини.

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 заняття для дітей від 6 міс до 6 років та допомагає 
у підборі домашнього персоналу.

БеБІ лАйН, ТОВ
вул. Луначарського, 22, Київ, 02002, Україна

тел.: (044) 517 1337; факс: (044) 517 0450  
e-mail: klesh_an@mail.ru, val1@i.ua

olja_babyline@mail.ru, tomilko@i.ua
www.babyline.com.ua

Швейне підприємство займається виробництвом повного спектру дитячого одягу 
вітчизняної марки «LIBELLULE». Пропонуємо широкий вибір моделей верхнього одягу 
та виробів з трикотажу. Висока якість та доступні ціни.

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 та своїй оригінальності дозволяє задовольнити вишуканий 

смак нашого клієнта. Своїм покупцям ми можемо запропонувати ідеальне поєднання 
низької ціни та високої якості виробів. Кожна нова сезонна колекція має свою родзинку. 
Можемо порадувати мам розкішними моделями. Продукція BABY LIFE сертифікована 
відповідно до стандартів і санітарно-гігієнічних норм.

BABY LIFE — це справжня енциклопедія для наших мам!

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 дитячого одягу для дітей від народження до 7 років.

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

Думаємо про дітей!
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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.

БРАйТ хАУС, ТОВ
вул. Марини Раскової, 21, оф. 305, Київ, Україна
тел.: (066) 602 8154, (097) 296 8704
e-mail: zakaz@grand-opt.com.ua
www.grand-opt.com.ua

Оптова торгівля високоякісною дитячою та підлітковою спідньою білизною, 
піжамами і шкільною формою українського виробництва. Виробництво трикотажних 
виробів для дітей і підлітків.

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 ТМ «VITALIYA».

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

із матеріалу ЕВА;
• cуцільнолите взуття (сандалети, пантолети, чобітки) 19–35 рр., виготовлене з іта-

лійської сировини, що не має запаху;
• суцільнолите зимове взуття (типу «дутики») 25–36 рр.;
• шкіряне взуття (босоніжки, туфлі, напівчеревики) 25–27 рр. на підошві з матеріалу ТЕП;
• вкладні устілки з ортопедичним ефектом у 19–31,5 рр.
Використання натуральних та якісних матеріалів в поєднанні з різнобарвною гамою 

тканин, підошв, вишивок та фурнітури задовольнить смаки навіть найвибагливіших 
споживачів.

ГАББІ, ТМ
вул. Петрозаводська, 61
Харків, 61029, Україна
тел./факс: (057) 711 9924
e-mail: tdgabbi@gmail.com
www.gabbi.in.ua

ТМ Габбі пропонує сучасний трикотажний одяг для дітей до 12 років. Девіз «Габбі» — 
«Зростаємо разом!». Наша продукція завжди йде в ногу з часом і модою. Ми ніколи не 
забуваємо, що нашу продукцію носять найвибагливіші споживачі, які цінують зручність і 
свободу. Наш дитячий одяг має високу якість, цікавий дизайн і доступні ціни.

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, хрещення, нарядних 
конвертів та верхнього одягу торгової марки ГАРДЕН БЕБІ; оптова торгівля. 

ГОРЄлА А. М., СПД
Дарницький бульвар, 10-А, Київ, 02192, Україна

тел.: (067) 887 2229
(067) 280 7771, (044) 549 2057

e-mail: folgore@i.ua, malena-tm@ukr.net
www.malena.in.ua

СПД Горєла А. М. — офіційний представник ТМ «Folgore kids» та ТМ «Malena».
ТМ «Folgore kids» пропонує широкий асортимент виробів з трикотажу для хлопчиків: 

джемпери, жилети, кардигани спокійних кольорів та яскраві, оригінальні пуловери та 
светри. Моделі виготовлені з італійської пряжі (50% натуральна вовна та 50% акрил) 
у відповідності до високих вимог якості та останніх світових тенденцій моди.

ТМ «Malena» — виробник авторського одягу, що пропонує блузи для дівчаток. 
Елегантність та стиль, класичні моделі з оригінальними деталями в поєднанні з якісним 
декором, різноманіттям кольорів і високоякісними тканинами роблять ці вироби при-
вабливими та бажаними.

Вся продукція має сертифікат відповідності та гарантію якості.

ДелІМ-УКРАЇНА, СУНП, ТзОВ
вул. Довбуша, 1, Львів, 79008, Україна

тел.: (032) 276 5759; факс: (032) 276 5754
e-mail: uadelim@gmail.com

www.delim-furniture.com, www.ykk.in.ua

Офіційний імпортер та дистриб’ютор якісної швейної фурнітури. Замки-блискавки, 
бігунки, тасьма, кнопки, люверси, заклепки, липучки, гачки для штанів, сітки, підкладки, 
пластикова та металева фурнітура, вішаки, ґудзики.

ДЖИНСОВА СКРИНЬКА
вул. За Розовою, магазин №183

7 км, Одеса, Україна
e-mail: syndychok-jeans@rambler.ru

www.sunduchok-jeans.com.ua

Наша компанія на ринку України існує більше 10 років. Ми пропонуємо великий 
асортимент модного джинсового одягу для дітей від 3 до 14 років. Нашими партнерами 
є провідні фабрики Китаю та Туреччини. Купуючи нашу продукцію, ви отримуєте 
стильний та якісний джинсовий одяг, в якому поєднується комфорт та сучасні тенденції 
моди, а також дуже вдале співвідношення якості та ціни.

Торгові марки GLAMOURR, MAGIC LAND, BIG ROPE, DON&UOR, CLIMBER, VIP BONIS, 
BAMBINI, ALTUN, BANDIDO представлені нами ексклюзивно. На всю продукцію є 
сертифікати відповідності та гігієнічні висновки МОЗ України.

Запрошуємо до співпраці.
В скриньку якщо зайдеш — модний джинс ти в ній знайдеш!
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ДИТЯЧИй ТеКСТИлЬ, Швейна фабрика, ТОВ
вул. Металургів, 22, оф. 13
Бровари, Київська обл., 07400, Україна
тел./факс: (044) 233 6742
e-mail: manager@dili.com.ua
www.dili.com.ua

Швейна фабрика «Дитячий текстиль» вже протягом 11 років доводить, що в Україні 
можливе створення одягу, дизайн якого відповідає світовим напрямкам дитячої моди, 
має високу якість, є безпечним та комфортним. Продукція сертифікована. Для ваших 
крихіток знайдуться ексклюзивні сорочечки, повзунки, хрестильні наряди, костюми та 
комбінезони, подарункові набори. Все потрібне для ліжечка: дитячі пледи, подушки, 
ковдри, засоби захисту. 

І ще багато-багато чого цікавого.

ДРІМС ТРейДІНГ
вул. 200 років Херсону, 24-А
Херсон, Україна
тел./факс: (0552) 410 756
e-mail: dreamstrading@tralivali.ua
www.dreamstrading.com.ua

Оптова торгівля дитячим одягом торгових марок Girandola та Tiffosi, виробленим 
в Португалії.

елЬффей
вул. Леніна, 17/2-Н, Іллічівськ
Одеська обл., 68000, Україна
тел./факс: (04868) 34 276
e-mail: elffey@ukr.net
www.elffey.com

Компанія «Ельффей» здійснює свою діяльність на ринку України більше 15 років.
Основний напрямок — це стильне дитяче взуття, яке поєднує в собі сучасні пріори-

тети моди, а також комфорт і якість за прийнятними цінами.
Співпрацюючи з нами, ви відкриваєте красивий світ дитячого взуття.

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 http://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: http://legprom.ib.kiev.ua.

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 найвідоміших 
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.

КРеБО
вул. Микільсько-Слобідська, 4

Київ, 02002, Україна
тел.: (050) 264 2390

e-mail: somelje@yandex.ru

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

Кребо має есклюзивну ліцензію «Walt Disney» та «Mattel» на українському ринку. 
Завдяки цьому КРЕБО пропонує продукцію з казковими Дісней-героями. 

Новинка цього сезону — це капронові та махрові Дісней-колготи високої якості.
Кожного сезону ми поповнюємо свої пропозиції, вводимо нові колекції, базуючись 

на найновіших трендах світової моди.

КУллА, ТОВ
пр-т Перемоги, 136, прим. 34

Київ, 03115, Україна
тел.: (044) 379 2986

e-mail: office@kulla.com.ua
www.kamik.com.ua

Основним видом комерційної діяльності компанії «Кулла» є роздрібна та оптова 
торгівля дитячими товарами торгових марок Kamik (Канада, дитяче взуття), Lumberjack 
(Туреччина, дитяче взуття), Kinetix (Туреччина, дитяче взуття), Sigg (Швейцарія, дитячі 
пляшечки та аксесуари).

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 нашим 
клієнтам найкраще щодо моди, ціни, якості.
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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 — 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!

МАМИНА КАРТА
вул. Жилянська, 31, Київ, 01033, Україна 
тел.: (096) 050 0225
e-mail: info@maminakarta.com.ua
www.maminakarta.com.ua

Мамина карта — це карта привілеїв для мам: 
• Знижки на товари та послуги в мережі наших партнерів у всіх сферах життя дитини: 

гуртки, басейни, садки, школи, кафе, товари, послуги та ін. 
• Бонуси на відвідування заходів для мам і всієї родини (виставки, конференції, 

форуми, семінари, свята, театри, кіно та ін.). 
• Відвідування закритих «Зустрічей мам». 
• Можливість задати питання фахівцям і мамам-експертам на сайті mamimakarta.com.ua.

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 6 років успішно займається виробництвом якіс-
них дитячих шапочок від 0 до 5 років. Ми прагнемо, щоб наша продукція по якості і дизай-
ну була на рівні з товарами європейських марок. Співпраця з нами приносить партнерам 
прибуток і задоволення. З радістю зустрінемо вас та запропонуємо взаємовигідні умови.

МД МОДНЫе ДеТКИ
«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.

МІлАНА, tm
вул. Магнітогорська, 1, Київ, 02660, Україна
тел.: (044) 291 5358
e-mail: td-milana@mail.ru
www.milana.ua

Вже більше 20 років наша компанія займається проектуванням, виробництвом 
та продажем шкільної форми, костюмів для хлопчиків. Протягом декількох останніх 
років ми активно розробляємо лінію дитячого одягу для хрестин. У своїй продукції ми 
використовуємо тільки новітні технології і високоякісну фурнітуру та тканини. 

МІНІ, ТМ
вул. Академіка Павлова, 44-А, Харків, 61000, Україна

тел.: (057) 738 3348, (057) 738 3449
(050) 405 2105; факс: (057) 751 8424

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 ясельно-
го, дошкільного та шкільного віку. У виробництві одягу використовуються високоякісні 
натуральні тканини та фурнітура. Постійно оновляється асортимент продукції та полот-
нин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Найвища якість за цінами виробника — 
ось наш девіз. Запрошуємо до співпраці.

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 — корисна інформація щодо здоров’я, розвитку 
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 не простий період життя.

МОНАлІЗА, ТзОВ
вул. Шептицького, 23

Сокаль, Львівська обл., 80000, Україна
тел.: (03257) 222 84, (066) 808 8355

e-mail: monaliza.lviv@gmail.com
www.monaliza.lviv.ua

ТМ МОНАЛІЗА — український виробник одягу для дітей та підлітків віком від 1 
до 14 років. Наші вироби поєднують в собі естетичні властивості з професіоналізмом. 
У виробництві використовуємо матеріали, що відповідають стандартам якості та гігієни.

НОВАЯ фОРМА, ТМ 
РАйОК С. Г., СПД

вул. Червонослобідська, 1/11, Одеса, 65006, Україна
тел./факс: (0482) 332 633

e-mail: novaya_forma@ukr.net
www.novayaforma.com.ua

ТМ Новая Форма — вітчизняний виробник шкільної форми для хлопчиків. При 
виготовленні продукції основними критеріями є висока якість пошиття, бездоганність 
посадки і комфортність в носінні. У моделях костюмів витримані як класичні строгі 
лінії, так і сучасний приталений силует. Різноманітність колірної гами дає можливість 
вибору костюма за бажанням школяра. У виробництві використовуються, в основному, 
натуральні тканини і продукція відповідає санітарним нормам, що підтверджено вис-
новком санітарно-епідеміологічної експертизи.
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НЬЮ леНД, фірма, ПП
вул. Мельникова, 83-А, Київ, 04119, Україна
тел.: (067) 502 4404, (095) 281 2135
факс: (044) 363 1012
e-mail: optom@newland.com.ua
www.newland.com.ua

Компанія Нью Ленд — це офіційний представник на території України 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 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.

ПеРлИНА
вул. Бориспільська, 10 
Київ, 02099, Україна
тел./факс: (044) 369 5609
e-mail: perlina.kiev@mail.ru

Виробництво дитячого ортопедичного взуття з 1971 року. 
Все взуття виготовляється виключно з натуральної шкіри.

ПеРША ВЗУТТЄВА фАБРИКА «КИЇВ»
вул. Ломоносова, 42
Вишневе, Київська обл., 08132, Україна
тел./факс: (044) 501 2080
e-mail: info@footwear.kiev.ua
www.footwear.kiev.ua

Виготовлення та продаж спеціального робочого та домашнього текстильного взуття.

ПІККОлО, ПП
вул. Замарстинівська, 127
Львів, 79058, Україна
тел.: (067) 255 9395, (096) 668 8572
e-mail: lena_piccolo_lviv@ukr.net
www.piccolo.lviv.ua

Компанія «Пікколо» є виробником одягу для дітей віком від 0 до 14 років, а також 
офіційним дистриб’ютором турецького бренду «ARTI».

ПРИШлЯК З.І. (ZENA)
вул. Меретина, 5/16, Львів, 79016, Україна

тел.: (067) 785 2870, (095) 164 5988
факс: (032) 227 8031

e-mail: zena2000@mail.ru
ww.zena.lviv.ua

Основний напрямок діяльності ФОП Пришляк (ZENA) — стильна шкільна форма 
і ділові костюми для дітей різного шкільного віку. В асортименті: нарядні костюмчики 
для хлопчиків та блузи, сарафани, спіднички, нарядні платтячка, брюки для дівчаток. 

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

Моделі постійно оновлюються. Натхненниками нашої творчої праці є ваші діти. 
Ми як український виробник пропонуємо 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!»

ПРОМАТелЬЄСеРВІС
вул. Флотська, 10

Дніпропетровськ, 49006, Україна
тел.: (067) 493 2272, (063) 767 2531, (095) 798 0988

e-mail: e.abdulaeva@mail.ru

Виробництво та продаж. Шкільна форма, верхній одяг, нарядні сукні.

РИТВІНА О. М., фОП
вул. Кутузова, 18/7, оф. 425, Київ, 01133, Україна

тел.: (050) 331 2364, (067) 909 2882, (050) 763 1144
e-mail: info@gerebenok.com.ua

www.gerebenok.com.ua

Наша компанія — представник ізраїльської торгової марки PAPAYA на території 
України. PAPAYA — лідер на ринку дитячого взуття в Ізраїлі.

Нас відрізняє індивідуальний підхід до кожного клієнта, гнучка цінова політика, 
різноманітна система знижок.

Завдяки оригінальним моделям, широкому асортименту і відмінній якості, взуття 
марки PAPAYA користується популярністю у покупців.

РУНО, ТМ, ОСТРАТеКС, ТОВ
вул. Куренівська, 18, Київ, Україна

тел./факс: (044) 581 2060
e-mail: office@runo.com.ua

www.runo.com.ua

ТМ «РУНО» — відомий український виробник домашнього текстилю. З турботою 
про найменших громадян нашого суспільства розроблена лінія постільної білизни під 
торговою маркою «Я Немовля». 

Це якість вищого ґатунку, великий асортимент ковдр, подушок, матраців, комплектів 
постільної білизни, покривал, захисних огороджень та балдахінів для дитячого ліжка.

Якість нашої продукції підтверджена Українським сертифікатом якості.
Запрошуємо до співпраці.
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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 інше.

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 по здоров’ю та догляду за малюками від народ-
ження до 3-х років! Унікальний український журнал для сучасних батьків.

У кожному номері інформація про вагітність і пологи, догляд за новонародженими 
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.

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 у віці 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!

ШАлУНИШКА
Промринок 7 км, шоу-рум №341

вул. За Розовою (виїзд на Сухий лиман)
Одеса, 65000, Україна

тел.: (067) 518 7748 
e-mail: shalunishka@babyclab.com 

www.babyclab.com 

Наша фірма ТОВ «Шалунишка» займається оптовою торгівлею дитячим взуттям 
вже більше 11 років. Сьогодні наша фірма є стабільно працюючим підприємством на 
території України, що спеціалізується на оптовій торгівлі дитячим взуттям для різних 
вікових груп. Взуття для дітей повинно відповідати особливим, дуже жорстким вимогам, 
тому далеко не всі взуттєві фірми займаються реалізацією дитячого взуття.

ШВейНОе ДелО И МОДА, Всеукраїнський 
рекламно-інформаційний журнал

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

тел./факс: (0572) 94 4681
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, матеріали, що висвітлюють сучасну техніку та технології, огляди показів дизай-
нерських колекцій, репортажі з показів мод, інформація про виставки, ярмарки тощо.

ШИКО, ТОВ
вул. Артема, 37/41, Київ, 04053, Україна

тел.: (044) 496 2096; факс: (044) 496 2097
e-mail: shiko@shiko.ua

www.shiko.ua

Діяльність: імпорт та дистрибуюція дитячого одягу та взуття. 
Опис: зимовий верхній одяг та взуття ТМ Gusti (Канада).

ШПАК БОГДАНА МАР’ЯНІВНА
вул. Хорватська, 8, кв. 6

Львів, 79016, Україна
тел./факс: (0322) 395 919

e-mail: shpakdana@gmail.com
www.shpakbm.com.ua

ФОП Шпак Б. М. спеціалізується на пошитті шкільної форми для хлопців і дівчат. 
Мета — впровадження «гардеробу школяра», придатного для різних ситуацій, з ураху-
ванням його гігієнічності і співвідношення ціни і якості. Наші вироби вирізняються ви-
шуканим дизайном і оригінальною кольоровою гамою. Завжди дбаємо про розширення 
модельного ряду, асортименту тканин і фурнітури. Слідкуємо за тенденціями дитячої 
моди, приймаємо участь у виставках. Завжди будемо раді оптовим покупцям, для яких 
запровадили систему знижок.
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аксесуари
BEBETTO
PRIMIGI
TUTTO PICCOLO
ДРІМС ТРЕЙДІНГ
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
НЬЮ ЛЕНД

взуття дитяче
BABY BOOM
BEBETTO
BUDDY DOG
COMFORT-BABY
CRIO’S GROUP
NEWPOINT
PANDA
PETIT
PRIMIGI
SOKINDER
БЕРЕГИНЯ
ВИШНІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА
ДРІМС ТРЕЙДІНГ
ЕЛЬФФЕЙ
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
ПЕРЛИНА
ПЕРША ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «КИЇВ» 
РИТВІНА О. М.
ФЛОАРЕ, ФЛАМИНГО, ТОМ. М
ШАЛУНИШКА
ШИКО

головні убори
AGTUVI KY 
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABASIK
BEBETTO
BEXA
COMUS L УКРАЇНА
DAVID’S STAR

DOMAKIN.COM.UA
ELLANNA
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
ROBINSON
TUTTO PICCOLO
БЕБІ ЛАЙН
ДИТЯЧИЙ ТЕКСТИЛЬ
ДРІМС ТРЕЙДІНГ
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАМИНА МОДА
ПІККОЛО

Засоби інформації, портали 
та спеціалізована література
4MAMA.COM.UA 
KIDDYPAGES
PROFASHION
RDT-INFO.RU
АЗБУКА ДЛЯ БАТЬКІВ
ІНФОРМБІЗНЕС
КОМП&НЬОН
МАМА И Я
МАМИНА КАРТА
МОЙ РЕБЕНОК
ТВОЙ МАЛЫШ
ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ
ШВЕЙНОЕ ДЕЛО И МОДА

одяг для дітей та підлітків
3POMMES
AGTUVI KY 
ARMAITI 
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABY BOOM
BADİ JUNİOR 
COMUS L УКРАЇНА
DAVID’S STAR
DC
DENDI

ПеРелІК еКСПОНеНТІВ ЗА НОМеНКлАТУРОЮ DOMAKIN.COM.UA
GIRANDOLA
GOLDY
KIDDIMODA
LUKAS
MONKEY
NEWPOINT
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
SİLVERSUN
SUZIE
TANGO JEANS
TUTTO PICCOLO
UCS SOCKS &TIGHTS SUPPLIER
V.G.BOZER
VIVATON
ZAREK
ZEYNEP TEKSTIL
БЕБІ ЛАЙН
БЕМБІ
БРАЙТ ХАУС
ГАББІ
ГАРДЕН БЕБІ
ДЖИНСОВА СКРИНЬКА
ДИТЯЧИЙ ТЕКСТИЛЬ
ДРІМС ТРЕЙДІНГ
КРЕБО
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МД МОДНЫЕ ДЕТКИ
МІНІ
МОНАЛІЗА
НЬЮ ЛЕНД
ПІККОЛО
ПРИШЛЯК З. І. (ZENA)
ТАТОШКА
ШИКО
ШПАК БОГДАНА МАР’ЯНІВНА

одяг для немовлят
3POMMES
AGTUVI KY 
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABY CITY

BADİ JUNİOR 
BEBETTO
DENDI
DOMAKIN.COM.UA
GIRANDOLA
GOLDY
KID JOY
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
TAGO BABY
TUTTO PICCOLO
ZEYNEP TEKSTIL
БЕБІ ЛАЙН
БЕБІ ЛАЙФ
БЕМБІ
ГАББІ
ГАРДЕН БЕБІ
ДИТЯЧИЙ ТЕКСТИЛЬ
КРЕБО
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАМИНА МОДА
МІНІ
МОНАЛІЗА
НЬЮ ЛЕНД
ПІККОЛО
ТАТОШКА
ШИКО

одяг для хрещення
МІЛАНА

панчішно-шкарпеткова продукція
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABY CITY
BEBETTO
DEAR CHILD
ELLANNA
GOLDY
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
TUTTO PICCOLO
UCS SOCKS &TIGHTS SUPPLIER
БЕМБІ
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INFORmAtION ABOUt EXHIBItORS

МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
НЬЮ ЛЕНД
ПІККОЛО

послуги 
МАМИНА КАРТА

постільні речі
DC
РУНО, ОСТРАТЕКС

Спортивний одяг та взуття
AGTUVI KY 
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABY BOOM
BABY CITY
BADİ JUNİOR 
DOMAKIN.COM.UA
PRIMIGI
VIVATON
БЕБІ ЛАЙН
ЕЛЬФФЕЙ
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МОНАЛІЗА
ШАЛУНИШКА

Текстиль та фурнітура
BEBETTO
ДЕЛІМ-УКРАЇНА

Товари для майбутніх мам
РУНО, ОСТРАТЕКС

Товари для немовлят
DC
РУНО, ОСТРАТЕКС

Трикотаж
AGTUVI KY 
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABY BOOM
BEBETTO

DENDI
DOMAKIN.COM.UA
GOLDY
LUKAS
NEWPOINT
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
SUZIE
TUTTO PICCOLO
БЕМБІ
ГОРЄЛА А. М.
ДРІМС ТРЕЙДІНГ
МІНІ
МОНАЛІЗА
НЬЮ ЛЕНД
ПІККОЛО
ПРИШЛЯК З. І. (ZENA)
ТАТОШКА

Шкільна форма
BABY BOOM
BADİ JUNİOR 
COMUS L УКРАЇНА
DC
HERDAL
LUKAS
NEWPOINT
PILGUNI-PACCO
SUZIE
V.G.BOZER
БРАЙТ ХАУС
ГОРЄЛА А. М.
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МД МОДНЫЕ ДЕТКИ
МІЛАНА
МОНАЛІЗА
НОВАЯ ФОРМА
НЬЮ ЛЕНД
ПІККОЛО
ПРИШЛЯК З. І. (ZENA)
ПРОМАТЕЛЬЄСЕРВІС
ШПАК БОГДАНА МАР’ЯНІВНА
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finland
AGTUVI KY 

france
3POMMES

Poland
F.H.POLEX
ZAREK

Portugal
GIRANDOLA

russia
KIDDYPAGES
PROFASHION
RDT-INFO.RU

Turkey
ATM FOREIGN TRADE & MARKETING CO.
AZİZ BEBE TEKS.GIY.
BADİ JUNİOR
BEBETTO
HERDAL
PANDA
SİLVERSUN
UCS SOCKS &TIGHTS SUPPLIER
ZEYNEP TEKSTIL 

ukraine
4MAMA.COM.UA 
ABC FOR PARENTS
AMADEO UKRAINE
ARMAITI
BABASIK
BABY BOOM
BABY CITY
BABY LIFE
BABY LINE
BEMBI
BEREGYNYA
BEXA
BRIGHT HOUSE
BUDDY DOG
CHILDREN’S TEXTILES
COMFORT-BABY
COMPANION
COMUS L UKRAINE
CRIO’S GROUP
DAVID’S STAR
DC
DEAR CHILD

DELIM-UKRAINE
DENDI
DOMAKIN.COM.UA
DREAMS TRADING 
DZHYNSOVA SKRYNKA
ELFFEY
ELLANNA
FLOARE, FLAMINGO, TOM. M
GABBІ
GARDEN BABY
GOLDY
GORIELA A. M.
HOROSHIE RODITELI
INFORMBUSINESS
KID JOY
KIDDIMODA
KREBO
KULLA
LUKAS
MAMA I YA
MAMINA KARTA
MAMINA MODA
MAYORAL UKRAINE
MD FASHION KIDS
MILANA
MINI
MONALIZA
MONKEY
MOY REBENOK
NEW LAND
NEWPOINT
NOVAYA FORMA 
PERLINA
PETIT
PICCOLO
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
PROMATEL’ESERVIS
ROBINSON 
RUNO, OSTRATEX
RYTVINA O. M.
SEWING BUSINESS & FASHION
SHALUNISHKA
SHIKO
SHPAK BOGDANA MAR’YANIVNA
SOKINDER
SUZIE
TAGO BABY
TANGO JEANS
TATOSHKA
THE FIRST FOOTWEAR FACTORY “KYIV”
TUTTO PICCOLO
TUTU
TVOY MALYSH
V.G.BOZER
VIVATON
VYSHNIVSKA SHOE FACTORY 
ZENA

LISt OF EXHIBItORS ACCORDING tO COUNtRIES
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3POmmES
www.3pommes.com.ua
official distributor: f.H.PoLeX
ul. Szczygla, 29, 30716, Krakow, Poland
tel.: +48 (12) 656 41 03, +48 (12) 257 08 30
e-mail: biuro@polex.krakow.pl
www.polex.krakow.pl

BRAND 3pommes belongs to GROUPE ZANNIER — 15 brands (Levi’s Kidswear, Kenzo 
Kids, Gaultier Junior, Catimini, Absorba, IKKS).

The fashion, the world of joy and fun: here comes 3pommes!
3pommes is playful and easy to wear… all that thanks to its rich history and strong 

expertise, which they have continued for 39 years! With 4 collections of clothing for girls and 
boys from baby newborn to kids aged 12 years, 3pommes accompanies the children through 
all stages of their childhood.

In the same spirit the brand extends its offer for the older kids with its B-Karo. B-Karo 
follows the trends between urban and sportswear for pre-teens from 8 to 16 years.

By belonging to GROUPE ZANNIER we have a guarantee of being a serious business: 
3pommes is a solid and trustworthy partner you can rely on.

Key figures: 1,700 points of sale in 44 countries, 2 collections a year: Spring–Summer, Autumn–
Winter, 450 to 500 references per collection across 4 product lines (newborn, baby, kid, junior).

Designed in France.

4mAmA.COm.UA
EDIPRESSE UkRAINE, LtD
vul. Dymytrova, 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, blogs, 
professional advice, exchange of views, etc.

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

“ABC for Parents” — 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.

AGtUVI kY
Kursonkatu, 4, 33840 Tampere, Finland
tel.: +358 3389 0225
fax: +358 3212 6669
e-mail: info@agtuvi.fi
www.kivat.fi

Manufacture of high quality knitted children’s wear in Finland.

AmADEO UkRAINE
BARANOV, PE

vul. Akademika Koroleva, 92-А
Odesa, 65000, Ukraine 

tel.: +38 (048) 715 9307
e-mail: orby@ukr.net

www.amadeo.com.ua
www.orby-ukraina.uaprom.net   

Our company presents the production of Polish and Russian manufacturers, namely 
children’s clothes of “Amadeo” and “Orby” trademarks at the Ukrainian market. We present 
stylish school unifrorm by firm “Rolly” (Russia) for girls.

We are always glad to work with you and are open for business collaboration.

ARmAItI, tm 
vul. Mykolayivska, 15-A, apt. 20 

Mykolayiv, 54018, Ukraine 
tel.: +38 (050) 318 3238 
fax: +38 (0512) 218 747 

e-mail: vitaliy_zhivotov@mail.ru 
www.armaiti.com.ua 

ARMAITI offers soft and gentle baby sweaters, pullovers, cardigans made of natural 
materials: wool, angora, cotton. Our company manufactures and sells children’s jackets, 
windbreakers, overalls and coats for children from 3 to 16 years. 

Production is manufactured on modern plants situated in Southeast Asia. That is why 
we offer reasonable prices and high quality products. Style of children’s clothing under TM 
ARMAITI is simple and comfortable. 

Atm FOREIGN tRADE & mARkEtING CO.
Buyukdere Cad. СЕМ Plaza No:23 K:2 Sisli

34361, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 310 2196
fax: +90 212 227 2501

e-mail: rena@joker.com.tr
www.soobe.com.tr

Soobe products comply with standards of child health for 0–12 age range. 
Joker —Turkey’s largest toys, mother&baby care chain store. 
Jokerland — children’s entertainment spaces. 

AZIZ BEBE tEkS.GIY.
Istanbul, Turkey

tel.: +90 212 678 1477
fax: +90 212 678 1399

e-mail: azizbebe@azizbebe.com.tr
www.azizbebe.com.tr

“AZİZ BEBE” Company offers exclusive clothing for babies and children aged 0–10 years. 
“New Land” Company is an exclusive distributor of brand “AZİZ BEBE” in Ukraine.
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BABASIk, ТМ
vul. Krasovskogo, 13, apt. 11
Brovary, Kyiv obl., 07400, Ukraine
tel.: +38 (067) 442 4703
e-mail: babasic2009@ukr.net
www.babasik.kiev.ua

Babasik trademark successfully operates on the Ukrainian market for more than 3 years 
and specializes in the production of children’s caps. Our firm’s main goal is product quality. 
We hope that TM “Babasik” 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
vul. Kurenivska, 2-B, warehouse №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 “Marions”, “Sly”, footwear under TM “Minimen”, 
“Zetpol”, “Viggami”, “Demar”, Polish slipper “Befado”.

BABY CItY
tUPIkOV E. S., PE
vul. Kechkemetska, 194-B
Simferopol, Crimea, 95022, Ukraine
tel./fax: +38 (0652) 693 666
e-mail: babymoda3@mail.ru

“Baby City” Company is the official representative of such certified brands as Monna Rosa 
(clothes from 1 to 6 years), Tomuycuk (clothes from 0 to 2 years), Funny (booties), Belis (furniture).

Our company also produces its own clothes for children at the age of 0–4 years under TM 
Nanny. The clothes we offer are decorated with high quality embroidery and appliques, eco-
friendly fabrics and accessories that do not contain carcinogens. A great number of clothes are 
sold in a gift package. We offer the best ratio of price, quality and practicality of offered goods.

BABY LIFE
vul. Strona, 4, Komsomolsk
Poltavska obl., 39800, Ukraine
tel./fax: +38 (05348) 52 981
e-mail: info@baby-life.net.ua
www.baby-life.net.ua

Trademark BABY LIFE — manufacturer of children’s knitwear.
The 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 of products. Products under TM BABY LIFE are certified according to all standards.

BABY LIFE is a true encyclopedia for our mothers!

BABY LINE, LtD
vul. Lunacharskogo, 22  

Kyiv, 02002, Ukraine
tel.: +38 (044) 517 1337                   
fax: +38 (044) 517 0450  

e-mail: klesh_an@mail.ru, val1@i.ua
olja_babyline@mail.ru, tomilko@i.ua

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 and jersey articles, high quality and reasonable 
prices.

BADI JUNIOR 
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

 
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 neighbouring 
countries.

BEBEttO
Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Gürsu Cd. No:22 Kat 2

Gürsu, Bursa, Turkey
tel.: +38 (095) 113 3651 (Ukraine)

+90 224 371 7173 (Turkey)
fax: +90 224 371 7107 (Turkey)

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

Baby сlothes and accessories.

BEmBI, LtD
vul. Kurchatova, 8/ 7

Khmelnytskiy, 29025, Ukraine
tel.: +38 (0382) 70 21 99, +38 (067) 311 8197

fax: +38 (0382) 78 38 53
e-mail: opt@bembi.ua, order@bembi.ua

www.bembi.ua

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

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

We think about children!
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BEREGYNYA, Chernigiv shoe factory, PJSC 
vul. Rodymtseva, 16, Chernigiv, 14000, Ukraine
tel.: +38 (0462) 676 9174; 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.

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

Stylish children’s and teenager’s caps from Poland. High quality, reasonable prices from 
the leading Polish companies: BEXA, RASTER, ONYX, ACER. We will also introduce a line of 
children’s and teenage gloves by the company MARGOT BIS.

BRIGHt HOUSE, LLC
vul. Maryny Raskovoyi, 21, of. 305, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (066) 602 8154, +38 (097) 296 8704
e-mail: zakaz@grand-opt.com.ua
www.grand-opt.com.ua

Wholesale of high quality underwear, pajamas and school uniform for children and 
teenagers of Ukrainian production. Production of knitwear for children and adolescents.

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

Buddy Dog supplies children and their parents with new models of children’s footwear for 
13 years. Over the years, due to the fact that the company has never disavowed from its values 
and produced only high quality children’s footwear, it achieved great success and got the status 
of the well-known and respected Ukrainian brand. We welcome wholesalers to cooperation!

CHILDREN’S tEXtILES, Garment factory, LLC
vul. Metalurgiv, 22, of. 13
Brovary, Kyiv obl., 07400, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 233 6742
e-mail: manager@dili.com.ua
www.dili.com.ua

Garment factory “Children’s textiles” proves for more than 11 years that Ukrainian factories 
can create high quality, safe and comfortable clothes, design of which corresponds to world’s 
trends in children’s fashion. Production is certified. We offer wide range of exclusive vests, 
sliders and slips, baptismal dresses, suits, overalls, gift sets for babies. Everything you need for 
the crib: baby blankets, pillows, etc. And a lot of other interesting things.

COmFORt-BABY
prosp. Shevchenka, 4-B, apt. 40

Odesa, Ukraine
tel.: +38 (067) 4834922

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

Footwear wholesale trade.

COmPANION, magazine
COmPANION GROUP, LtD

vul. Ivana Mazepy, 10-A, Kyiv, 01010, Ukraine 
tel.: +38 (044) 494 2502 
fax: +38 (044) 494 2505 

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

Companion Magazine is published by Companion Group, one of the first and the most 
famous players of Ukrainian business literature and periodicals market. 

Since 2005, the Companion Group is engaged in publishing and distribution of business 
books of Ukrainian and foreign authors on the territory of Ukraine and the CIS. Over a period 
of 6 years more than 40 books were issued. A lot of them became bestsellers.

COmUS L UkRAINE
Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (067) 217 6052
e-mail: comuslukraina@gmail.com

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

CRIO’S GROUP
Ukraine

tel.: +38 (050) 311 7105
e-mail: dmitryvivanov@ukr.net

One of the oldest manufacturers of children’s shoes in Spain. All the footwear is made 
of high quality leather. The widest range of models and sizes. The expo will feature a new 
collection “Fall-Winter” 2014/2015. Two brands “Crio’s” & “Petit shoes” will be presented.

DAVID’S StAR
vul. Gastello, 36

Brovary, Kyiv obl., 07400, Ukraine
tel.: +38 (067) 995 6701

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

TM David’s Star offers full range of children’s headwear for every time of year for children 
from birth to adolescence. Our goods have high quality and reasonable prices.



eng eng

www.baby-fashion.ua CHILDREN’S FASHION FAIR www.baby-fashion.uaВИСТАВКА ДИТЯЧОЇ МОДИ

64 65

DC
vul. Brodivska, 44, Ternopil, 46002, Ukraine
tel.: +38 (0352) 521 960, +38 (098) 955 3700
tel./fax: +38 (0352) 223 866
e-mail: davidstar@ukr.net
www.dcompany.com.ua

Garment factory “Maky” is the owner of “DC” trademark. It offers wide range of products 
for comfortable sleep: orthopedic mattresses for kids and adults, bedding sets, blankets, 
mattress covers, pillows, children’s sleeping bags, etc. 

Garment factory “Maky” is present at the market since 2003. 
To date we use the latest technology and modern hypoallergenic materials. Our products 

have no age restrictions.

DEAR CHILD
SHAkHNAZAROVA, PE
Odesa, 65062, Ukraine
tel.: +38 (067) 481 2578, +38 (095) 289 8518
fax: +38 (0482) 687 038
e-mail: dearchild@mail.ru
www.dearchild.com.ua

PE Shakhnazarova — the official distributor in Ukraine of Jang An Co (South Korea) 
Company, TM Dear Child: tights for girls, socks, knee-length socks, leggings and socks.

Company Jang An Co is a world leader in the field of baby goods manufacture – products 
of this company can be found in stores of more than 20 countries around the world.

TM Dear Child means high quality, originality and wide range of models.

DELIm-UkRAINE, JV, LtD
vul. Dovbusha, 1, Lviv, 79008, Ukraine 
tel.: +38 (032) 276 5759
fax: +38 (032) 276 5754
e-mail: uadelim@gmail.com
www.delim-furniture.com, www.ykk.in.ua

Official importer and distributor of high quality sewing accessories. Zippers, tape, 
buttons, rivets, nets, lining, eyelets, hooks & loops, trousers hooks, hangers, plastic and metal 
accessories.

DENDI
vul. T. Shamryla, 3, apt. 86
Kyiv, 04112, Ukraine
tel.: +38 (044) 495 3120
e-mail: lsvlisa@meta.ua

Brand name “Dendi” offers wide assortment of products for newborns, toddlers, school 
and preschool age children. We use high quality ecological natural materials, reliable German 
accessories, which correspond to the international quality standards, in the process of 
manufacture. All produce is certified and has hygienic conclusions. The assortment of our 
production is wide and targeted for the best ratio of price and quality. The basic direction 
of our company’s work is wholesale of children’s clothes. We invite dealers from all regions of 
Ukraine and CIS countries to cooperation.

DOmAkIN.COm.UA 
Children’s Market “Petryk”

(Petrovka metro station), row B, place 29 
vul. Verbova, 19, Kyiv, Ukraine 

tel.: +38 (063) 948 8282
+38 (096) 007 1180, +38 (050) 164 5272 

e-mail: mhmkaya@hotmail.com 
www.domakin.com.ua 

DOMAKIN.COM.UA is a distributor of children’s clothing offered by well-known Turkish 
brands (made in Bursa). We offer wide range of high quality clothing for children aged 0 
to 8 years, namely suits, dresses, sportswear (jackets, windbreakers), trousers. Also, we offer 
hypoallergenic snow suits. 

Welcome to cooperation!

DREAmS tRADING 
vul. 200 rokiv Khersonu, 24-A

Kherson, Ukraine
tel./fax: +38 (0552) 410 756

e-mail: dreamstrading@tralivali.ua
www.dreamstrading.com.ua

Wholesale of children’s clothing under such brands as Girandola and Tiffosi (made 
in Portugal).

DZHYNSOVA SkRYNkA
vul. Za Rozovoyu, warehouse-shop №183

7 km., Odesa, Ukraine
e-mail: syndychok-jeans@rambler.ru

www.sunduchok-jeans.com.ua

Our company operates on the Ukrainian market for more than 10 years. We offer large 
assortment of fashionable denim clothes for children and teenagers from 3 to 14 years. Our 
partners are leading factories from China and Turkey. If you buy our products, you get stylish, 
high quality denim clothing that combines comfort and modern trends, as well as very good 
ratio of quality and price.

Trademarks GLAMOURR, MAGIC LAND, BIG ROPE, DON&UOR, CLIMBER, VIP BONIS, 
BAMBINI, ALTUN, BANDIDO are presented by our company exclusively. All products have 
certificates of conformity and hygienic conclusions.

We invite to cooperation.

ELFFEY
vul. Lenina, 17/2-Н, Illichivsk

Odesa obl., 68000, Ukraine
tel./fax: +38 (04868) 34 276

e-mail: elffey@ukr.net
www.elffey.com

“Elffey” company operates at the Ukrainian market for more than 15 years. We specialize 
in manufacture of stylish baby shoes that combine current fashion trends, comfort and 
quality at affordable prices. 

Co-operation with us will help you discover the beautiful world of children’s shoes.
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ELLANNA
7 km. Industrial market
vul. Za Rozovoyu, 164
Odesa, Ukraine
tel.: +38 (093) 233 2216
e-mail: annabochynska@yandex.ru

“Ellanna” Company offers a new collection of hats under TM “ILTOM”, as well as a collection 
of socks and tights under TM “OLAY” designed for your kids!

FLOARE ТH, FLAmINGO tm, tOm.m tm
Chernihiv, 14005, Ukraine
tel./fax: +38 (0462) 620 227
e-mail: roleo@list.ru
www.roleo.in.ua

Shoes wholesale.

GABBІ, tm
vul. Petrozavodska, 61
Kharkiv, 61029, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 711 9924
e-mail: tdgabbi@gmail.com
www.gabbi.in.ua

TM Gabbі offers modern knitwear for children up to 12 years. Motto of TM “Gabbі” — 
“Growing Together”. Our products are always up to date and fashionable. We never forget that 
our products are destined for the most demanding customers, who appreciate convenience 
& freedom. Our children’s clothing is of high quality, has interesting design and affordable 
prices.

GARDEN BABY, LtD
vul. Berezhanska, 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.

GIRANDOLA
e-mail: biuro@girandola.pl

www.girandola.pl
official distributor: f.H.PoLeX

ul. Szczygla, 29, 30716 Krakow, Poland
tel.: +48 126 564 103, +48 122 570 830

e-mail: biuro@polex.krakow.pl
www.polex.krakow.pl

We offer you a successful brand of children’s clothes from Portugal. For more than 19 years 
the trade mark Girandola has been successfully imported to many of the world’s countries: 
Germany, Austria, Canada, France, England, Sweden, Greece and many more.

The variety of products is extremely large: casual clothes, sports, elegant, outerwear, 
lingerie, sleepwear and many more for kids from 0 to 16 years. All the models comply with 
the latest trends. The collections are sewn in Portugal. 

The clothes are produced from high quality, safe and natural materials — cotton, wool. 
Colorful design, comfort, durability are the distinctive features of TM Girandola from the 
other manufacturers. The clothes are represented in three age categories:

•  from 0 to 24 months;
•  from 6 months to 4 years;
•  from 3 to 16 years.
Accessibility of prices, wide assortment, the possibility to buy a certain models size. One 

model can be presented in different colors.
Inspiring colours, great design & comfort distinct Girandola from other children’s brands.
Made in Portugal.

GOLDY, trading House
vul. Dekabrystiv, 3, Kyiv, 02121, Ukraine

tel.: +38 (067) 964 0071,+38 (067) 964 0072
e-mail: info@goldy.ua

www.goldy.ua

Trading House “GOLDY” is a modern industrial and trading company, which manufactures 
outerwear, denim clothing, knitwear and other clothing for children from 0 to 7 years 
and offers wide range of tights and socks. TH “GOLDY” is an exclusive representative of 
TM  “GOLDY”, Turkey’s leading brands “Bestido”, “Bebus”, “Caramell”, “Yumese” and Polish 
TM “YO!”. We guarantee quality and excellent service to our customers.

GORIELA A. m., PE
Darnytskyi bulv., 10-A, Kyiv, 02192, Ukraine

tel.: +38 (067) 887 2229
+38 (067) 280 7771, +38 (044) 549 2057

e-mail: folgore@i.ua, malena-tm@ukr.net
www.malena.in.ua

PE Goriela A.M. is an official representative of TM “Folgore kids” and TM “Malena”.
TM “Folgore kids” offers wide range of knitted garments for boys: vests, cardigans, original 

pullovers and sweaters. Models are made оf Italian yarns (50% virgin wool and 50% acrylic) in 
accordance with quality requirements and the latest international fashion trends.

TM “Malena” — manufacturer of author’s clothing that offers blouses for girls. Elegance 
and style, classic models and original details. Wide color range and high quality fabrics.

All products are certified.
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HERDAL, tm
Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 241 4245, +90 212 241 0597, +38 (093) 165 7705
e-mail: sebahattin_hardal@hotmail.com
www.herdalcocuk.com

Turkish trademark “Herdal” first appeared on the market of children’s clothing in 1976. The 
main specialization of the company — production of children’s costumes, as well as school 
uniform, jackets, shirts, ties, coats for children and adolescents. Our company is present on 
the market of children’s clothing and school uniform for more than 30 years. We have a lot 
of experience in the production of clothing for children and offer only high quality clothing.

HOROSHIE RODItELI, magazine
EDIPRESSE UkRAINE, LLC 
vul. Dymytrova, 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” — an expert on development and education of children from 0 
to 7 years. The glossy magazine of next generation!

Here 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.

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

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 Тextiles” is 

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

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

and international clothes, footwear, acсessories by wholesale and retail.

kID JOY
vul. Marshala Grechka, 13, of. 903
Kyiv, 04136, Ukraine
tel.: +38 (044) 384 3553, +38 (050) 162 4450
e-mail: kidjoy777@ukr.net
www.kidjoy.com.ua

Private factory “KID JOY” was founded in 2012 by a group of professionals with many 
years of experience in the field of manufacture and sale of children’s clothing. 

Design, quality and comfort — the basis of our corporate philosophy. 
We embody fashion trends, the best materials and accessories of European producers —

leaders in their segments. “KID JOY” — the dream of every child!

kIDDImODA
vul. Zdolbunivska, 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
Shodnensky tupik, 4, Moscow, 125424, Russia

tel.: +7 495 744 6317
e-mail: center@kiddypages.ru

www.kiddypages.ru

WWW.KIDDYPAGES.RU is an informational centre of children’s goods.
Detailed information about manufacturers, importers, shops, Internet-shops and 

catalogues of goods for children. Information about exhibitions of children’s goods, 
list of printed editions, devoted to children’s goods topic. KIDDYPAGES.RU is a unique 
informational platform and an effective means of advertising.

kREBO
vul. Mykilsko-Slobidska, 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 colours. Every season we enrich 
our offer with new collections, taking into account the latest colour 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.

kULLA, LLC
prosp. Peremogy, 136, of. 34, Kyiv, 03115, Ukraine

tel.: +38 (044) 379 2986
e-mail: office@kulla.com.ua

www.kamik.com.ua

The main business activity of the company Kulla is retail trade and wholesale of products 
for children of the following well-known brands: Kamik (Canada, shoes), Lumberjack (Turkey, 
shoes), Kinetix (Turkey, shoes), SIGG (Switzerland, bottles and accessories).

LUkAS
LUkAtSkY, PE

vul. Chkalova, 186, Kremenchuk
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 collection, manufactured according to the 
highest European standards and made in Ukraine. We are always open to collaboration.
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mAmA I YA, magazine
EDIPRESSE UkRAINE, LLC 
vul. Dymytrova, 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” — the most accessible magazine for parents, where they can find 
a lot of information about baby health.

Materials are published in a brief, concise manner — for mothers, who need to find 
a rapid answer to a burning question.

Magazine is dedicated to the health of your baby. 
One can find 100 questions to experts in each issue!

mAmINA kARtA
vul. Zhylianska, 31, Kyiv, 01033, Ukraine
tel.: +38 (096) 050 0225
e-mail: info@maminakarta.com.ua
www.maminakarta.com.ua

“Mamina Karta universal” is a value card for moms:
• Discounts on goods and services, everywhere the mom is going (clubs, swimming 

pools, gardens, schools, cafes, goods, services and so on).
• Bonuses for visiting events for moms and the whole family (exhibitions, festivals, 

seminars, holidays, theatres, cinemas etc.).
• Opportunity to attend closed “Moms meetings”.
• Opportunity to pose questions to specialists and moms-experts on the website 

mamimakarta.com.ua.

mAmINA mODA
vul. Ahsarova, 5, Kharkiv, Ukraine
tel.: +38 (067) 994320, +38 (093) 096 2333
e-mail: mamina-moda@yandex.ru

The trademark “Mamina Мoda» successfully operates in the field of children’s hats 
production (from 0 to 5 years) for more than 6 years. We aim at producing only quality 
production 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 terms.

mAYORAL UkRAINE, LLC
BC “Forum”, 6-А, of. 36, vul. Pymonenka, 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
“Dytiachyi svit”, vul. Malyshka, 3

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.

mILANA, tm
vul. Magnitogorska, 1

Kyiv, 02660, Ukraine 
tel.: +38 (044) 291 5358

e-mail: td-milana@mail.ru
www.milana.ua

For more than 20 years we have been designing, manufacturing and selling school 
uniform and suits for boys. And over the last few years we have been developing a line of 
children’s clothing for baptism. We use only high quality fabrics in the process of manufacture.

mINI, tm
vul. Akademika Pavlova, 44-А

Kharkiv, 61000, Ukraine
tel.: +38 (057) 738 3348, +38 (057) 738 3449
+38 (050) 405 2105; fax: +38 (057) 751 8424

e-mail: platan@ukr.net
www.mini.kh.ua

Mini is a well-known trade mark of childrens clothes manufactured in Ukraine. We offer 
wide range of goods including a wide variety of models made of fabrics from national and 
foreign manufacturers — overalls, crawlers, blouses, baby’s loose jackets, pajamas, T-shirts, 
sets, dresses and etc.

All models are certified and made of 100% cotton. We constantly update the assortment 
of products and cloths. Individual approach to each client. All wholesale companies, shops, 
private entrepreneurs are welcome to cooperation!

mONALIZA, LtD
vul. Sheptytskogo, 23

Sokal, Lviv obl., 80000, Ukraine
tel.: +38 (03257) 22 284, +38 (066) 808 8355

e-mail: monaliza.lviv@gmail.com
www.monaliza.lviv.ua

TM MONALIZA — Ukrainian producer of clothing for children and adolescents aged 
from 1 to 14 years old. Our goods combine aesthetic properties with professionalism. We use 
materials that meet the highest standards of quality and hygiene.
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NOVAYA FORmA, tm 
RAEk S. G., PE

vul. Chervonoslobidska, 1/11
Odesa, 65006, Ukraine 

tel.: +38 (0482) 33 26 33
e-mail: novaya_forma@ukr.net

www.novayaforma.com.ua

TM Novaya Forma is a domestic producer of school uniform for boys. The main criteria of 
clothing manufacture are high quality tailoring, perfect fit & comfort in wearing. Uniform design 
matches up classic tailoring, as well as modern tight fit. The variety of color scheme gives a choice 
to suit the desires of schoolboys. Natural fabric is mostly used in the manufacture & clothing 
meets sanitary standards as confirmed by the Sanitary-Epidemiological Expertise Statement.

PANDA
Mimar Hayrettin Mh. Sinekli Medresse Sk. No:6/A

Istanbul, Turkey
tel.: +38 (095) 896 0332 (Кyiv)

e-mail: tritkiev@yandex.ua
www.tri-t.com.ua

The Company “PANDA” manufactures children’s orthopedic footwear: baby shoes, toddler 
footwear and infant (preschool age) footwear in sizes 17 to 30. Wide range of footwear 
includes sandals, shoes, boots and moccasins.

Children’s orthopedic footwear from “PANDA” company is mainly preventive. Its principal 
function is to prevent the possible pathologies of feet and to develop their proper formation. 
An important virtue of this footwear is that the orthopedic sole of the shoe prevents 
pladypodia and eliminates painful feelings, as you walk.

All our models include a rough heel and a special sole-supinator (arch supporter). This 
construction helps to tightly fix child’s foot. Our company uses only high quality natural 
materials that possess a “breathable” effect in the process of manufacture.

PERLINA
vul. Boryspilska, 10, Kyiv, 02099, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 369 5609
e-mail: perlina.kiev@mail.ru

Manufacture of children’s orthopedic footwear since 1971. 
All footwear is made of leather.

PEtIt, tm
mUStANG UkRAINE, LtD 

vul. Derevoobrobna, 7, Kyiv, 01013, Ukraine
tel.: +38 (044) 585 5262, +38 (098) 805 6404

fax: +38 (044) 585 5252
e-mail: sales@petit.com.ua

www.petit.com.ua

Petit — elite & classic footwear for children is handmade with love for kids and adherance 
to the oldest traditions of English masters.

English style is the main direction of our collection. Children wearing our shoes look like 
real ladies and gentleman.

We use only natural materials and high quality components.

mONkEY, tm
CHERNOUSOV k. A., PE
vul. Chycherina, 21
Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine
tel.: +38 (067) 914 0289 

TM “Monkey” is a manufacturer of children’s clothing for girls and boys aged 3–12 years.
Our products are characterized by bright colors, quality fabrics, interesting design.
It is also important to note that we use European fabrics and accessories.
Availability in stock. Wide range. High quality!
Company’s goal: make children happy. Our slogan: “TM Monkey — clothes for happy kids!”

mOY REBENOk, monthly magazine for young parents 
BURDA-UkRAINE, BE
vul. Volodymyrska, 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” — leading Ukrainian monthly special magazine for young parents. 
It  publishes useful and interesting materials about health, development and upbringing 
of children; the most irrefragable recommendations of specialists: children practitioners, 
psychologists & pedagogues; necessary addresses & phone numbers in all regions of Ukraine.

“MOY REBENOK” is a reliable helper & good friend during the happiest period of family life!

NEW LAND, Firm, PE
vul. Melnykova, 83-А
Kyiv, 04119, Ukraine
tel.: +38 (067) 502 4404, +38 (095) 281 2135
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, tights for children from six months to 16 years.

NEWPOINt
prov. Kurenivsky, 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.
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RDt-INFO.RU
Rossiyskiy pr., 3-1-284

St. Petersburg, 193231, Russia
tel.: +7 812 400 6836

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

RDT-info.ru — 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, 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.

ROBINSON
vul. Gastello, 36

Brovary, Kyiv obl., 07400, Ukraine
tel.: +38 (067) 995 6701

e-mail: davidstar2@ukr.net
www.robinson.biz.ua

Robinson — wide range of headwear for newborns, children and teenagers. High quality 
and reasonable prices.

RUNO, tm, OStRAtEX, LtD
vul. Kurenivska,18

Kyiv, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 581 2060
e-mail: office@runo.com.ua

www.runo.com.ua

TM “RUNO” — the Ukrainian producer of home textiles. The line of bed linen under trade 
mark “I am Baby” was developed with care about little citizens of our society.

Products are of high quality. We offer large assortment of blankets, pillows, matrasses, 
sets of bed linen, bedspreads, protective enclosures and baldachins for a cot.

Quality of our products is confirmed by the Ukrainian quality certificate.
We invite to cooperation.

RYtVINA O. m., PE
vul. Kutuzova, 18/7, of. 425

Kyiv, 01133, Ukraine
tel.: +38 (050) 331 2364

+38 (067) 909 2882, +38 (050) 763 1144
e-mail: info@gerebenok.com.ua

www.gerebenok.com.ua

Our company is the representative of Israeli brand PAPAYA in Ukraine. PAPAYA is a leading 
producer of children’s shoes in Israel.

We are distinguished by an individual approach to each client, flexible pricing policy and 
various discounts.

Thanks to the original models, wide assortment and excellent quality, PAPAYA shoes are 
popular among buyers.

PICCOLO, PE
vul. Zamarstynivska, 127
Lviv, 79058, Ukraine 
tel.: +38 (067) 255 9395, +38 (096) 668 8572
e-mail: lena_piccolo_lviv@ukr.net
www.piccolo.lviv.ua

“Piccolo” company is a manufacturer of clothing for children at the age of 0–14 years old 
and an official distributor of the Turkish brand “АRTI”.

PILGUNI-PACCO
vul. Zdolbunivska, 7
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (093) 287 5754
e-mail: borisarnaut7@mail.ru

Polish manufacturer of children’s clothing that is in business for over 10 years. Products 
are manufactured in Poland. High quality fabrics, accessories and only the latest technology 
are used in the production process.

PRImIGI
vul. T. Yablonskoi, 16, Kyiv, Ukraine 
tel.: +38 (050) 837 3945
fax: +38 (044) 501 6796
e-mail: primigi@i.ua
www.primigi.it

PRIMIGI, the historic brand for children’s shoes, was founded in 1976, establishing itself 
on the market with its first steps shoes. 

More than 35 years of experience in the world of children’s shoes guided the Group 
towards extending the product line to include clothing and launching the PRIMIGI Total Look.

PRIMIGI manufactures fine products that are nice to look at and comfortable to wear, 
protecting and accompanying children іn their adventure of “growing up”.

PROFASHION
Bolshoy Ordynskіy per., 4, build. 4
Moscow, 115184, Russia
tel.: +7 926 010 7955 (Pavel Kalinin)
e-mail: fair@profashion.ru
www.profashion.ru

PROfashion — fashion magazine for professionals. Bimonthly. News about design, 
marketing and retail, trends reviews, analytics, interviews with the most successful fashion 
market players. Target audience — all fashion industry specialists. Besides, PROfashion 
publishes trade catalogues and directories Business Guide, Kids, Regional Report. 

PROmAtEL’ESERVIS
vul. Flotska, 10, Dnipropetrovsk, 49006, Ukraine
tel.: +38 (067) 493 2272
+38 (063) 767 2531, +38 (095) 798 0988
e-mail: e.abdulaeva@mail.ru

Production and sale. School uniform, outerwear, elegant dresses.
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SILVERSUN
Hasircilar ismerkezi Е-5 Karayolu Uzeri Yakuplu

Istanbul, Turkey
tel.: +90 534 874 8565, +90 212 875 0011, sup. — 179

fax: +90 212 875 1166
e-mail: fatihsilversun@hotmail.com

www.silversunkids.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’s 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 the better prices.

SOkINDER
vul. M. Govorova, 18-A
Odesa, 65009, Ukraine

tel.: +38 (048) 700 9030 
fax: +38 (048) 233 8338

e-mail: ukraine@sokinder.com
www.sokinder.com

Wholesale of Italian children’s footwear.

SUZIE
GRINEV, PE

vul. Zalizniaka, 27
Khmelnytskyi, 29000, Ukraine

tel.: +38 (067) 234 0877
fax: +38 (0382) 718 870
e-mail: trade@suzie.ua 

www.suzie.ua 

TM SUZIE — trade company that operates at the children’s clothing market since 2008. 
Company specializes in manufacture of outer clothing for girls at the age of 3-12 years and is 
the representative of Turkish and Polish trademarks.

tAGO BABY
Ukraine

tel.: +38 (099) 048 2769
e-mail: ilovetago@gmail.com 

Online boutique: www.tago.ua

TAGO baby is a Ukrainian brand of designer clothing for newborns. We offer wide choice 
of fashionable outfits designed for special occasions such as discharge from the maternity 
hospital, smart clothing and sleeping bags for baptismal ceremonies, as well as stylish and 
comfortable clothes. Large amount of various laces, appliques and embroidery is used in 
the production and decoration processes. TAGO baby collections — original design, perfect 
quality and affordable prices.

SEWING BUSINESS & FASHION, 
Advertising-information journal
P.O.B. 8304, Kharkiv, 61007, Ukraine
tel.: +38 (067) 573 5542, +38 (050) 323 3578
tel./fax: +38 (0572) 94 4681
e-mail: shveinoe_delo@ukr.net
www.shd.com.ua

“Sewing Business & Fashion” contains full information about the light industry. Our journal 
is aimed at the producers, owners of trade companies, wholesale stores and retail stores, 
suppliers of textile production, equipment, accessories and chemical materials. Besides, we’re 
publishing interviews with managing specialists of the down-stream industries, reviews of 
show designer’s collections & information about the latest fashion shows, exhibitions & fairs.

Circulation: 5,000 copies. Volume: from 68 pages

SHALUNISHkA
Promrynok 7 km., showroom №341 
vul. Za Rozovoyu, Odesa, 65000, Ukraine 
tel.: +38 (067) 518 7748 
e-mail: shalunishka@babyclab.com 
www.babyclab.com

Our company is engaged in wholesale of children’s footwear for over 11 years. Today 
our company is a unique, stably operating firm in Ukraine that specializes in wholesale of 
children’s shoes for various age groups. Shoes for children must meet special, very strict 
requirements, that is why not all the shoe companies engage in realization of children’s shoes.

SHIkO, LLC
vul. Artema, 37/41
Kyiv, 04053, Ukraine 
tel.: +38 (044) 496 2096
fax: +38 (044) 496 2097
e-mail: shiko@shiko.ua
www.shiko.ua

Activity: import and distribution of children’s apparel and footwear.
Description: winter outerwear and shoes under TM Gusti (Canada).

SHPAk BOGDANA mAR’YANIVNA
vul. Khorvatska, 8. apt. 6
Lviv, 79016, Ukraine
tel./fax: +38 (0322) 395 919
e-mail: shpakdana@gmail.com
www.shpakbm.com.ua

Our enterprise specializes in tailoring school uniforms for boys and girls. Our goal is 
adoption of a “wardrobe for schoolchildren» suitable for different situations. Our products 
have exquisite design and original colors. We always take care about the expansion of range, 
fabrics and accessories. We follow fashion trends in children’s fashion, take part in exhibitions. 
We always look forward to cooperation with wholesalers, for whom we have introduced the 
system of discounts.
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tVOY mALYSH, magazine
EDIPRESSE UkRAINE, LLC 

vul. Dymytrova, 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” — an expert on health and baby care from 0 to 3 years old! Unique 
Ukrainian magazine for modern parents.

It publishes information about pregnancy & childbirth, caring 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.

UCS SOCkS &tIGHtS SUPPLIER, LtD
Ulaş Çorap Tekstil San.Tic.Ltd.Sti, Ikitelli O.S.B.Çorapçılar Sitesi

E Blok No:9-10 Başakşehir, Istanbul, Turkey 
tel.: +90 212 485 8558; fax: +90 212 485 9535

e-mail: zulfigar.sahin@ucssocks.com.tr 
www.ucssocks.com.tr

Operating in socks production sector since 1995, our firm is one of the leading corporations 
of the sector with its 6,000 m2 closed area, advanced technology use & experienced personnel. 
We produce 1 million pairs of socks monthly with our 150 machines and over 100 employees.

In line with our principle of quality production, we render service with our design, nose 
seam, ironing, quality control and packaging departments.

Our firm offers a wide product range with its rich color options in cotton, modal, bamboo, 
viscose, wool, Lycra, mercerized, towel & patterned models for men, women, children & babies.

We export our products under our brand to such countries as RUSSIA, UKRAINE, all former 
Eastern Bloc countries, Germany, England, Finland and the USA.

V.G.BOZER
vul. Nova, 11, Druzhnyi residential district, 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 in 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. Every year we update our school uniform collections 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.    

VIVAtON
vul. Torgova, 88, Kharkiv, Ukraine

tel.: +38 (050) 302 9919
e-mail: vivaton.kids@gmail.com

www.vivaton.com.ua

VIVATON is a Ukrainian producer of children’s clothing. We offer children’s spring & winter 
jackets, rompers, sports suits & T-shirts on a wholesale basis. They are made of high quality 
materials. VIVATON’s outwear is easy to clean & wash, durable & good-looking. All it is stylish 
with nice embroidery, applique, having bright colours. VIVATON Company is looking for 
mutually beneficial partnership with those, who are doing business in childen’s clothing sales. 
We have flexible discount schemes for our key clients. Children’s outwear from the producer is 
the best choice. If you are looking for options where to buy children’s clothing on a wholesale 
basis, please come to us! You will find clothing for any age: from babies up to teenagers.

tANGO JEANS (tJ)
vul. Bugaivska, 21, Odesa, 65005, Ukraine 
tel./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
vul. O. Teligy, 39-B, Kyiv, 04086, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 440 0233; tel.: +38 (044) 440 8586
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 everobody interested to collaboration.

tHE FIRSt FOOtWEAR FACtORY “kYIV” 
vul. Lomonosova, 42 
Vyshneve, Kyiv obl., 08132, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 501 2080 
e-mail: info@footwear.kiev.ua 
www.footwear.kiev.ua 

Production and sale of special work and home textile shoes.

tUttO PICCOLO
kUCHYNSkII A. I., PE
vul. Pyrogova, 3-A/10, Vinnytsia, Ukraine
tel.: +38 (096) 432 5450; fax: +38 (0432) 261 445
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 clothes collection under Tutto Piccolo brand looks simple, elegant, sporty, bright 

and festive. In any case, you have a chance to dress your baby in clothes designed by 
professionals that know everything about children and love them!

tUtU, ТМ
NIkItAN t. A., PE
Dnipropetrovsk, Ukraine
tel.: +38 (067) 959 1963, +38 (050) 872 3525
e-mail: tutu-ukr@yandex.ru
www.tutu.ua

The exclusive representative in Ukraine of “TuTu”, TM (Poland) — principal producer of 
headwear for children. Our headwear is noted for original models and prices. The newest 
technologies and developments are aimed at taking care of your child due to high quality 
materials (produced in Italy, Denmark, Poland).
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VYSHNIVSkA SHOE FACtORY, LtD
vul. Zaliznychna, 96, Vyshneve
Kyevo-Svyatoshyn dist., 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

Factory is a manufacturer of a wide range of children’s footwear under trademark “VITALIYA”.
We offer: lightweight textile footwear (sizes: 19–31,5); unit-cast footwear (sandals, boots) 

in sizes: 19–35;  unit-cast winter footwear (sizes: 25–36); leather footwear (sandals, shoes) in 
sizes: 25–27; insoles with orthopedic effect (sizes: 19–31,5). 

We use natural high quality materials and fabrics, soles, embroidery and accessories that 
will satisfy even the most demanding consumers.

ZAREk
Poland
tel.: +38 (098) 105 0707
+38 (068) 108 5308
e-mail: zarek1989@mail.ru

ZAREK — Polish brand founded in 1989. The company is engaged in design, manufacture 
and sale of clothing for children and youth. Our collections consist of a wide range of T-shirts, 
skirts, dresses, pants, pajamas, etc.

ZENA
vul. Meretyna, 5/16, Lviv, 79016, Ukraine 
tel.: +38 (067) 785 2870, +38 (095) 164 5988; fax: +38 (032) 227 8031
e-mail: zena2000@mail.ru
ww.zena.lviv.ua

The basic direction of Pryshlyak, PE (ZENA) is manufacture of stylish school uniform and 
business suits for different age groups of children. We also offer different variants of smart 
suits for boys and blouses, trousers, sundresses, dresses, skirts for girls.

Models are constantly updated and are created with love for your adorable children.
We as a domestic manufacturer offer good service, flexible system of discounts and 

maximum price/quality ratio.
We are in search of 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”.

ZEYNEP tEkStIL PAZARLAmA SANAYI VE tICAREt A.S.
Kocman Cad. No:44, 34212, Gunesli, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 656 3777
fax: +90 212 550 4596
e-mail: zeynepb@zeynep.com.tr
alpk@zeynep.com.tr 
www.zeyland.com.tr, www.zeynep.com.tr

Zeynep Giyim San. Ve Tic. A.S. was founded in 1974 and specialized in the creation, 
production and distribution of children’s wear collections since then.  

It creates two collections from 0 to 12 years consisting of 800 pcs of styles every year. In 
these collections, there are 5 brands called Mininio, Deep West, Happy Baby, Pinkee, Zeyland. 
It always pays high attention to the right relation between the price and quality. All the 
fabrics and accessories are tested for the security and health of children and, therefore, they 
live in comfort, happiness and safety.

LISt OF EXHIBItS

accessories 
BEBETTO
DREAMS TRADING 
MAYORAL UKRAINE
NEW LAND
PRIMIGI
TUTTO PICCOLO

Bedding
DC
RUNO, OSTRATEX

Clothing for baptism 
MILANA

fashion for babies & toddlers
3POMMES
AGTUVI KY 
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABY CITY
BABY LIFE
BABY LINE
BADİ JUNİOR 
BEBETTO
BEMBI
CHILDREN’S TEXTILES
DENDI
DOMAKIN.COM.UA
GABBІ
GARDEN BABY
GIRANDOLA
GOLDY
KID JOY
KREBO
MAMINA MODA
MAYORAL UKRAINE
MINI
MONALIZA

NEW LAND
PICCOLO
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
SHIKO
TAGO BABY
TATOSHKA
TUTTO PICCOLO
ZEYNEP TEKSTIL

fashion for children & teenagers
3POMMES
AGTUVI KY 
ARMAITI 
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABY BOOM
BABY LINE
BADİ JUNİOR 
BEMBI
BRIGHT HOUSE
CHILDREN’S TEXTILES
COMUS L UKRAINE
DAVID’S STAR
DC
DENDI
DOMAKIN.COM.UA
DREAMS TRADING 
DZHYNSOVA SKRYNKA
GABBІ
GARDEN BABY
GIRANDOLA
GOLDY
KIDDIMODA
KREBO
LUKAS
MAYORAL UKRAINE
MD FASHION KIDS
MINI
MONALIZA
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MONKEY
NEW LAND
NEWPOINT
PICCOLO
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
SHIKO
SHPAK BOGDANA MAR’YANIVNA
SİLVERSUN
SUZIE
TANGO JEANS
TATOSHKA
TUTTO PICCOLO
UCS SOCKS &TIGHTS SUPPLIER
V.G.BOZER
VIVATON
ZAREK
ZENA
ZEYNEP TEKSTIL

footwear
BABY BOOM
BEBETTO
BEREGYNYA
BUDDY DOG
COMFORT-BABY
CRIO’S GROUP
DREAMS TRADING 
ELFFEY
FLOARE, FLAMINGO, TOM. M
MAYORAL UKRAINE
NEWPOINT
PANDA
PERLINA
PETIT
PRIMIGI
RYTVINA O. M.
SHALUNISHKA
SHIKO
SOKINDER
THE FIRST FOOTWEAR FACTORY “KYIV”
VYSHNIVSKA SHOE FACTORY

goods for expectant mothers
RUNO, OSTRATEX

goods for newborns
DC
RUNO, OSTRATEX

Headwear
AGTUVI KY 
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABASIK
BABY LINE
BEBETTO
BEXA
CHILDREN’S TEXTILES
COMUS L UKRAINE
DAVID’S STAR
DOMAKIN.COM.UA
DREAMS TRADING 
ELLANNA
MAMINA MODA
MAYORAL UKRAINE
PICCOLO
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
ROBINSON
TUTTO PICCOLO

knitwear
AGTUVI KY 
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABY BOOM
BEBETTO
BEMBI
DENDI
DOMAKIN.COM.UA
DREAMS TRADING 
GOLDY
GORIELA A. M.
LUKAS
MINI
MONALIZA
NEW LAND

NEWPOINT
PICCOLO
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
SUZIE
TATOSHKA
TUTTO PICCOLO
ZENA

Legwear 
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABY CITY
BEBETTO
BEMBI
DEAR CHILD
ELLANNA
GOLDY
MAYORAL UKRAINE
NEW LAND
PICCOLO
PILGUNI-PACCO
PRIMIGI
TUTTO PICCOLO
UCS SOCKS & TIGHTS SUPPLIER

mass media, portals 
& specialized literature
4MAMA.COM.UA 
ABC FOR PARENTS
COMPANION
HOROSHIE RODITELI
INFORMBUSINESS
KIDDYPAGES
MAMA I YA
MAMINA KARTA
MOY REBENOK
PROFASHION
RDT-INFO.RU
SEWING BUSINESS & FASHION
TVOY MALYSH

School uniform
BABY BOOM

BADİ JUNİOR 
BRIGHT HOUSE
COMUS L UKRAINE
DC
GORIELA A. M.
HERDAL
LUKAS
MAYORAL UKRAINE
MD FASHION KIDS
MILANA
MONALIZA
NEW LAND
NEWPOINT
NOVAYA FORMA 
PICCOLO
PILGUNI-PACCO
PROMATEL’ESERVIS
SHPAK BOGDANA MAR’YANIVNA
SUZIE
V.G.BOZER
ZENA

Services 
MAMINA KARTA

Sports clothing & accessories
AGTUVI KY 
ATM DIS TICARET PAZARLAMA A.S
BABY BOOM
BABY CITY
BABY LINE
BADİ JUNİOR 
DOMAKIN.COM.UA
ELFFEY
MAYORAL UKRAINE
MONALIZA
PRIMIGI
SHALUNISHKA
VIVATON

Textiles and accessories
BEBETTO
DELIM-UKRAINE




















