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Шановні друзі!

Радий вітати вас з нагоди відкриття 18-ї Міжнародної 
виставки дитячої моди BaBy Fashion 2015.

Виставка BaBy Fashion за канонами фешн-індустрії про-
водиться двічі на рік. Цієї осені на виставці представлено: 
одяг для немовлят і підлітків, взуття, головні убори, трико-
таж, карнавальні костюми, одяг для спорту та відпочинку, 
аксесуари та багато іншого.

Крім вітчизняних підприємств, в BaBy Fashion 2015 
беруть участь і закордонні експоненти з Польщі, Туреччини 
та Італії. Приємно відзначити, що вітчизняні виробники 
демонструють сучасну конкурентоспроможну продукцію. 
Адже дитячий одяг — це не тільки високоякісні матеріали та 

сучасні технології виробництва продукції, а й суворі вимоги до відповідності жорстким 
медичним і гігієнічним нормам. Крім того, продукція для дітей повинна поєднувати 
яскравість образу, модні тренди та зручність — це дає дитині відчуття радості, 
впевненості та комфорту. Оцінити моделі та їх відповідність сучасним тенденціям моди 
можна буде ознайомившись з експозицією виставки BaBy Fashion 2015.

Ще раз вітаю усіх учасників і гостей виставки та сподіваюсь, що результати нашої 
спільної праці стануть у нагоді учасникам цього заходу. Бажаю всім подальшого 
розширення та зміцнення ділових контактів, успіхів та творчого натхнення! 

З повагою,
Сергій Скрипченко
Почесний президент ТПП України

Dear friends!

I would like to welcome you to the opening of the 18th International Trade Fair 
of Fashion Wear and Footwear for Children — BaBy Fashion 2015.

In accordance with fashion industry canons, BaBy Fashion is held twice a year. This 
fall, the exhibition features clothing for babies and teens, footwear, headwear, knitwear, 
carnival costumes, clothes for sports and recreation, accessories and much more.

apart from domestic enterprises, foreign exhibitors from Poland, Turkey and Italy 
take part in BaBy Fashion 2015. It is pleasant to note that domestic manufacturers 
demonstrate modern competitive goods. after all, children’s clothing means not only 
high quality materials and advanced production technology, but also strict accordance 
to health and hygiene standards. Moreover, products for children should combine 
brightness, fashion trends and comfort. This gives a child a sense of joy and confidence. 
you will have a chance to evaluate models and their compliance with current trends on 
BaBy Fashion 2015.

Once again I would like to welcome the participants and visitors of this exhibition. 
I  hope that our joint work will be useful to all the participants of the event. I wish 
everybody further expansion and strengthening of existing business contacts, success 
and inspiration!

yours faithfully,
Serhiy Skrypchenko
Honorary President of the CCI of Ukraine
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Italy
a&F DISTRIBUTION 
MaRINI SILVaNO
PaRaLLELI TRaDE FaIRS

Poland
BaRTEK 
FH POLEX 
SCORPIO POLaND

Russia
KIDDyPaGES
MODNy MaGaZIN
RDT-INFO.RU

Turkey
aRKaS TEKSTİL – LOME KIDS 
aRTI
BUBBLE KIDS
SILVERSUN
TaRaFTaRİUM TEKSTİL
VERSCON

Ukraine
4BaBy.Ua
4MaMa.COM.Ua
aBC FOR PaRENTS
aNGELI.R
aNIKa
aVTOPaPa
BaBaSIK
BaBy BOOM
BaBy LINE
BaRBaRRIS
BayKaR OPT UKRaINE
BEEZy
BELOLI
BEMBI
BEXa
BUBBLE KIDS
COMPaNION
CONSTaNTa
DaNa-KIDS
DC KIDS
DEaR CHILD
DEMBOHOUSE
DEUX PaR DEUX 
DZHyNSOVa SKRyNKa
ELFFEy
FEET & SHOES
FIONa

FLEXI
FLOaRE ТH, FLaMINGO TM, TOM.M TM
GaBBI
GaRDEN BaBy
GIO KIDS
GOFORKID
HIT
HOROSHIE RODITELI
INFO GROUP
INFORMBUSINESS
JOIKS OPTKIDS
JUMP CLUB UKRaINE
K.TEX
KIDDIMODa
KİDSPLaNET
KREBO
LaKSHMI MIX
LUKaS
MaMa I ya
MaMINa KaRTa
MaMINa MODa
MaRTIN KIDS
MayORaL UKRaINE
MD FaSHION KIDS
MIS
MODNyI KaRaPUZ
MOy REBENOK
My BaBy
NEW LaND
NIKOLa
PaNaMKa
PEEK-a-BOO
PICCOLO’L
PROMBaZa77
PROMIN
RaINBOW UKRaINE
RUNO TM, OSTRaTEX
SaBINa MaMa
SENDEXPERT
SEWING BUSINESS & FaSHION
SOKINDER
SUZIE
TaNGO JEaNS (TJ)
TOPHaT
TUPIKOV E. S.
TUTTO PICCOLO
TUTU
TVOy MaLySH
VaNSHOES
VOSTOKBaBy
VySHNIVSKa SHOE FaCTORy
yaROSVIT
ZaLEXa
ZIRONKa

ПеРелIК еКСПОНеНТIВ ЗА КРАЇНАМИLISt OF EXHIBItORS By COuNtRIES

Італія
a&F DISTRIBUTION 
MaRINI SILVaNO
PaRaLLELI TRaDE FaIRS

Польща
BaRTEK 
FH POLEX 
SCORPIO POLaND

Росія
KIDDyPaGES
RDT-INFO.RU
МОДНЫЙ MaGaZIN

Туреччина
aRKaS TEKSTİL – LOME KIDS 
aRTI
BUBBLE KIDS
SILVERSUN
TaRaFTaRİUM TEKSTİL
VERSCON

Україна
4BaBy.Ua
4MaMa.COM.Ua
aNGELI.R
BaBaSIK
BaBy BOOM
BaRBaRRIS
BayKaR OPT UKRaINE
BEEZy
BELOLI
BEXa
BUBBLE KIDS
CONSTaNTa
DaNa-KIDS
DC KIDS
DEaR CHILD
DEMBOHOUSE
DEUX PaR DEUX 
FEET & SHOES
GIO KIDS
JOIKS OPTKIDS
KIDDIMODa
LaKSHMI MIX
LUKaS
My BaBy
NIKOLa
PaNaMKa
PEEK-a-BOO

PICCOLO’L
SaBINa MaMa
SENDEXPERT
SOKINDER
SUZIE
TaNGO JEaNS (TJ)
TUTTO PICCOLO
TUTU
VaNSHOES
VIDOLI
ZaLEXa
АВТОПАПА
АЗБУКА ДЛЯ БАТЬКІВ
АНІКА
БЕБІ ЛАЙН
БЕМБІ
ВЕСЕЛКА УКРАЇНИ
ВИШНІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА
ВОСТОКБЕБІ
ГАББІ
ГАРДЕН БЕБІ
ГОФОРКІД
ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА
ДЖИНСОВА СКРИНЬКА
ЕЛЬФФЕЙ
ЗІРОНЬКА
ІНФОРМБІЗНЕС
К.ТЕКС
КІДСПЛЕНЕТ
КОМП&НЬОН
КРЕБО
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАМА И Я
МАМА ІНФО
МАМИНА КАРТА
МАМИНА МОДА
МАРТІН КІДС
МД МОДНЫЕ ДЕТКИ
МІС
МОДНИЙ КАРАПУЗ 
МОЙ РЕБЕНОК
НЬЮ ЛЕНД
ПРОМБАЗА77
ПРОМІНЬ
РУНО TM, ОСТРАТЕКС
ТВОЙ МАЛЫШ
ТУПІКОВ Е. С.
ФІОНА
ФЛЕКСІ
ФЛОАРЕ ТД, ФЛАМИНГО TM, ТОМ.М ТМ
ХІТ
ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ
ШВЕЙНОЕ ДЕЛО И МОДА
ЯРОСВІТ
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ТоРгова маРка
TRademaRk

 кРаїна
Походження

 CoUnTRy
of oRIgIn

екСПоненТ eXHIBIToR

3 POMMES Польща Poland FH POLEX FH POLEX

3-FREEDOM Польща Poland FEET & SHOES FEET & SHOES

ACER Польща Poland PANAMKA PANAMKA

AGBO Польща Poland PANAMKA PANAMKA

AIMICO Китай China КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

AKAZ Польща Poland PANAMKA PANAMKA

ALTUN Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

ANGEL JEANS Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

ANGELI.R Україна Ukraine ANGELI.R ANGELI.R

ANIKA Україна Ukraine АНІКА ANIKA

ANTARCTICA Італія Italy ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА JUMP CLUB UKRAINE

ARRIGOBELLO Китай China VANSHOES VANSHOES

ARTI Туреччина Turkey ARTI ARTI

ARTIGLI Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

AX BOXING Китай China VANSHOES VANSHOES

A-YUGI Туреччина Turkey KIDDIMODA KIDDIMODA

AZIZ Туреччина Turkey НЬЮ ЛЕНД NEW LAND

BABASIK Україна Ukraine BABASIK BABASIK

BABY Q Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

BAMBI Хорватія Croatia ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА JUMP CLUB UKRAINE

BAMBINI Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

BARBARAS Польща Poland ВОСТОКБЕБІ VOSTOKBABY

BARBARRIS Україна Ukraine BARBARRIS BARBARRIS

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

BAYKAR Туреччина Turkey BAYKAR OPT UKRAINE BAYKAR OPT UKRAINE

BE FAIRY Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

BEEZY Украина Ukraine BEEZY BEEZY

BELOLI Україна Ukraine BELOLI BELOLI

BEN Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

BEXA Польща Poland BEXA BEXA

BIANCO Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

BIG ROPE Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

ПеРелIК ТОРГОВИх МАРОК
LIStING By tRADEmARkS

ТоРгова маРка
TRademaRk

 кРаїна
Походження

 CoUnTRy
of oRIgIn

екСПоненТ eXHIBIToR

B-KARO Польща Poland FH POLEX FH POLEX

BLOOMS Китай China ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА JUMP CLUB UKRAINE

BOBO Польща Poland PANAMKA PANAMKA

BROEL Польща Poland PANAMKA PANAMKA

BUBBLE KIDS Туреччина Turkey BUBBLE KIDS BUBBLE KIDS

BYBLOS Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

CARTERS Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

CEREMONY Польща Poland FH POLEX FH POLEX

CIENTA Іспанія Spain SOKINDER SOKINDER

CONSTANTA Україна Ukraine CONSTANTA CONSTANTA

D.D.STEP Угорщина Hungary FEET & SHOES FEET & SHOES

DANA-KIDS Україна Ukraine DANA-KIDS DANA-KIDS

DANAYA Україна Ukraine ВЕСЕЛКА УКРАЇНИ RAINBOW UKRAINE

DC KIDS Україна Ukraine DC KIDS DC KIDS

DEAR CHILD Південна Корея South Korea DEAR CHILD DEAR CHILD

DEMAR Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

DEMBOHOUSE Україна Ukraine DEMBOHOUSE DEMBOHOUSE

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

ELF Польща Poland PANAMKA PANAMKA

ESKOBERRY Україна Ukraine ТУПІКОВ Е. С. TUPIKOV E. S.

EUROPEAN CULTURE Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

FAN-FAN Італія Italy ХІТ HIT

FLEXI Україна Ukraine ФЛЕКСІ FLEXI

FRACOMINA Італія Italy ХІТ HIT

GAIALUNA Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

GARDEN BABY Україна Ukraine ГАРДЕН БЕБІ GARDEN BABY

GARVALIN Іспанія Spain ХІТ HIT

GAS Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

GIO KIDS Україна Ukraine GIO KIDS GIO KIDS

GIRANDOLA Польща Poland FH POLEX FH POLEX

GLAMOURR Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

GOFORKID Україна Ukraine ГОФОРКІД GOFORKID

GRANS Польща Poland PANAMKA PANAMKA

GREENICE Китай China ПРОМІНЬ PROMIN

GYMBOREE Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET
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ТоРгова маРка
TRademaRk

 кРаїна
Походження

 CoUnTRy
of oRIgIn

екСПоненТ eXHIBIToR

HAPPY KENI Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

HOLLOWSOFT Україна Ukraine К.ТЕКС K.TEX

JAMIKS Польща Poland FH POLEX FH POLEX

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

JUMP Туреччина Turkey ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА JUMP CLUB UKRAINE

JUST IMPRESSIONS Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

JUST ONE YEAR Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

K.TEX Україна Ukraine К.ТЕКС K.TEX

KOKO JEANS Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

KONWAR Польща Poland PANAMKA PANAMKA

KOR@KOR Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

KOTOFEY Росія Russia FEET & SHOES FEET & SHOES

L&H Китай China VANSHOES VANSHOES

LA DONZA Туреччина Turkey BAYKAR OPT UKRAINE BAYKAR OPT UKRAINE

LAURA ASHLEY Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

LCKIDS Україна Ukraine ЯРОСВІТ YAROSVIT

LE FATE INSOLENTI Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

LEBE Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

LIBELLULE Україна Ukraine БЕБІ ЛАЙН BABY LINE

LILSOFT Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

LOME KIDS Туреччина Turkey ARKAS TEKSTİL ARKAS TEKSTİL 

LUKAS Україна Ukraine LUKAS LUKAS

MAGIC LAND Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

MARGOT BIS Польща Poland BEXA BEXA

MARGOT BIS Польща Poland ВОСТОКБЕБІ VOSTOKBABY

MARIKA Польща Poland PANAMKA PANAMKA

MARINI SILVANO Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

MARIONS Туреччина Turkey BABY BOOM BABY BOOM

MATILDA Туреччина Turkey НЬЮ ЛЕНД NEW LAND

MAYORAL Іспанія Spain МАЙОРАЛ-УКРАЇНА MAYORAL UKRAINE

MB Польща Poland FEET & SHOES FEET & SHOES

MEK Польща Poland FH POLEX FH POLEX

MERKIATO JEANS Китай China КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

MINIMEN Туреччина Turkey BABY BOOM BABY BOOM

MON CARAMEL Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

ТоРгова маРка
TRademaRk

 кРаїна
Походження

 CoUnTRy
of oRIgIn

екСПоненТ eXHIBIToR

MONTALY Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

NANNETTE Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

NANO Канада Canada МАРТІН КІДС MARTIN KIDS

NEWBORN Іспанія Spain МАЙОРАЛ-УКРАЇНА MAYORAL UKRAINE

NIKOLA Україна Ukraine NIKOLA NIKOLA

NUKUTAVAKE Іспанія Spain МАЙОРАЛ-УКРАЇНА MAYORAL UKRAINE

OHM & EMMY Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

PAMPILI Бразилія Brazil ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА JUMP CLUB UKRAINE

PAOLO PECORA MILANO Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

PEEK-A-BOO Україна Ukraine PEEK-A-BOO PEEK-A-BOO

PELUCHE & TARTINE Канада Canada МАРТІН КІДС MARTIN KIDS

PERLIM PINPIN Канада Canada ВОСТОКБЕБІ VOSTOKBABY

PICCOLO’L Україна Ukraine PICCOLO’L PICCOLO’L

PUPILL Польща Poland PANAMKA PANAMKA

QVERC Польща Poland ВОСТОКБЕБІ VOSTOKBABY

RASTER Польща Poland BEXA BEXA

RAWEKS Польща Poland FEET & SHOES FEET & SHOES

RELAXSHOE Італія Italy SOKINDER SOKINDER

RONNIE KAY Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

SABINA MAMA Україна Ukraine SABINA MAMA SABINA MAMA

SEA SKY Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

SEVRIE Україна Ukraine SUZIE SUZIE

SILVERSUN Туреччина Turkey SILVERSUN SILVERSUN

SKARPOL Польща Poland FEET & SHOES FEET & SHOES

SLIMTEX Україна Ukraine К.ТЕКС K.TEX

SOLBI Польща Poland PANAMKA PANAMKA

STREET GANG Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

SUZIE Україна Ukraine SUZIE SUZIE

SWEET DREAM Китай China ПРОМІНЬ PROMIN

TEENY TINY Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

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

TO BE TOO Італія Italy A&F DISTRIBUTION A&F DISTRIBUTION 

TOM.M Китай China ФЛОАРЕ FLOARE

TOPHAT Україна Ukraine VIDOLI/TOPHAT VIDOLI/TOPHAT

TUTTO PICCOLO Іспанія Spain TUTTO PICCOLO TUTTO PICCOLO



укр
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IНфОРМАцIЯ ПРО еКСПОНеНТIВ

ТоРгова маРка
TRademaRk

 кРаїна
Походження

 CoUnTRy
of oRIgIn

екСПоненТ eXHIBIToR

VERSCON Туреччина Turkey VERSCON VERSCON

VERSCON Туреччина Turkey НЬЮ ЛЕНД NEW LAND

VIA LATTEA Італія Italy ХІТ HIT

VIDOLI Україна Ukraine VIDOLI/TOPHAT VIDOLI/TOPHAT

VIEW BABY Таїланд Thailand КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

VIGGAMI Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

VIP BONIS Туреччина Turkey ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

VITALIYA Україна Ukraine ВИШНІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА VYSHNIVSKA SHOE FACTORY

WANEX Туреччина Turkey KIDDIMODA KIDDIMODA

WERS Туреччина Turkey VERSCON VERSCON

XTB Китай China VANSHOES VANSHOES

YES JEANS Китай China ДЖИНСОВА СКРИНЬКА DZHYNSOVA SKRYNKA

YO! Польща Poland SCORPIO POLAND SCORPIO POLAND

YUKE JEANS Китай China КІДСПЛЕНЕТ KIDSPLANET

ZETPOL Польща Poland BABY BOOM BABY BOOM

БЕМБІ Україна Ukraine БЕМБІ BEMBI

БЕТІС (BETIS) Україна Ukraine MY BABY MY BABY

ВЕСНУШКА Україна Ukraine ЗІРОНЬКА ZIRONKA

ГАББІ Україна Ukraine ГАББІ GABBI

ДЕТСКИЙ МИР Китай China ПРОМІНЬ PROMIN

ЗИРОНЬКА Україна Ukraine ЗІРОНЬКА ZIRONKA

ЗУВЕЙ Киргизія Kyrgyzstan ПРОМІНЬ PROMIN

МАМИНА МОДА Україна Ukraine МАМИНА МОДА MAMINA MODA

МД МОДНЫЕ ДЕТКИ Україна Ukraine МД МОДНЫЕ ДЕТКИ MD FASHION KIDS

МОДНИЙ КАРАПУЗ Україна Ukraine МОДНИЙ КАРАПУЗ MODNYI KARAPUZ

НЯНЯ Україна Ukraine ТУПІКОВ Е. С. TUPIKOV E. S.

ОДЯГАЙКО Україна Ukraine МІС MIS

ПРОМІНЬ Україна Ukraine ПРОМІНЬ PROMIN

РУНО Україна Ukraine РУНО TM, ОСТРАТЕКС RUNO TM, OSTRATEX

СОВЁНОК Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

ФЛАМИНГО Росія Russia ФЛОАРЕ FLOARE

ФЛОАРЕ Молдова Moldova ФЛОАРЕ FLOARE

ЭЛЬФФЕЙ Китай China ЕЛЬФФЕЙ ELFFEY

Я НЕМОВЛЯ Україна Ukraine РУНО TM, ОСТРАТЕКС RUNO TM, OSTRATEX
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4BaBy.Ua, всеукраїнський каталог дитячих товарів та послуг
Київ, Україна
тел.: (067) 509 4490
e-mail: info@4baby.com.ua
www.4baby.ua

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

4mama.Com.Ua 
ЕДІПРЕСС УКРАЇНА, ТОВ
вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, пов. 3
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 498 9880
факс: (044) 498 9881
www.4mama.com.ua

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

a&f dISTRIBUTIon S.R.L
Via Coriano, 58, block 92
P-47924 Rimini, Italy
tel.: +39 0541 307690
fax: +39 0541 305255
e-mail: info@aefdistribution.it
www.aefdistribution.it

a&F Distribution s.r.l є ексклюзивним дистриб’ютором дитячого одягу, який працює 
в даному секторі вже протягом 20 років та постачає найкращі бренди італійського 
ринку в країни Східної Європи. Ми постійно знаходимось в курсі найсучасніших 
тенденцій і допомагаємо нашим клієнтам в процесі вибору товарів, а також надаємо 
консультації щодо оформлення замовлень. Наша торгова мережа охоплює переважно 
міжнародні території завдяки співпраці з кращими перевізниками, присутніми на ринку. 
Спеціалізуючись, зокрема, на дитячому одязі, ми є офіційним дистриб’ютором у Східній 
Європі та країнах колишнього Радянського Союзу.

angeLI.R, Tm
пров. Самаркандський, 2 
Харків, 61105, Україна
тел.: (067) 576 7141
e-mail: mona1972@mail.ru
www.angeli-r.com.ua

Виробник дитячого та підліткового одягу «angeli.R» існує на ринку більше 5 років. 
За цей час бренд завоював бездоганну репутацію. Якість продукції, що поставляється, 
і висока кваліфікація співробітників дозволяють компанії бути в тренді останніх віянь 
моди. Основний напрямок нашої діяльності — виробництво дитячого та підліткового 
одягу, що розподіляється на демісезонні та зимові куртки, пальто, а також іншу 
продукцію в широкому модельному ряді.

aRkaS TekSTİL TİCaReT LTd. ŞTİ – Lome kIdS 
Hamidiye Mah. Girne Cad. Cabir Sk. No.:3

Sularidaresi Kağıthane, Istanbul, Turkey
Mimar Kemalettin Mah. Koska Cad. No.:51/5

Laleli, Istanbul, Turkey
Meşrutiyet Mah. Şair Nigar  Sokak. No.:34 

Osmanbey, Istanbul, Turkey
tel.: +90 2120 2123 2173 10–11; fax: +90 0212 2319 593

e-mail: info@lometekstil.com
www.lomekids.com

Представництво в Україні:
тел.: (067) 487 2323

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

«Lome kids» — якість і елегантність.

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!

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 взуттям наступних ТМ: «Demar», «МВ», «3F», «Viggami», 
«Zetpol», «Minimen», а також дитячим одягом ТМ «Marions». Ми є офiцiйним 
представником вищевказаних торгових марок на території України. 

BaRBaRRIS, Tm
пров. Прогресивний, 38

Харків, 61118, Україна
тел.: (095) 845 5557

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

ТМ BaRBaRRIS — виробництво дитячого одягу, трикотажу та курток.
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BaRTek S.a.
Sosnkowskiego str., 83 
05-300 Minsk Mazowiecki, Poland
tel.: +48 257 598 047
e-mail: eksport@bartek.com.pl

Компанія «Бартек» є польським виробником високоякісного дитячого взуття. 
Вже протягом 20 років взуття BaRTEK успішно продається в Польщі і по всьому світу. 
Нашу фірму знають і високо цінують батьки, які піклуються про правильний фізичний 
розвиток своїх дітей. Головною відмінною рисою взуття «Бартек» є його відповідність 
анатомії дитячої стопи. Продукція зарекомендувала себе, відрізняється незмінною 
якістю матеріалів і сучасним дизайном.

BaykaR oPT UkRaIne
Промринок 7 км, смт. Авангард
Овідіопольський р-н, Одеська обл.,
67806, Україна
тел.: (098) 244 7776, (050) 542 5101
e-mail: zakaz@baykar-opt.com.ua
zakaz.kieva@gmail.com
www.baykar-opt.com.ua
www.kieva.com.ua

Більше 10 років «BayKaR OPT UKRaINE» займається оптовими продажами дитячої 
і підліткової спідньої білизни турецької фабрики «BayKaR». Ми є офіційним оптовим 
постачальником фабрики «BayKaR».

Пропонуючи вам купити товари оптом у нас, ми гарантуємо високу якість товару з наяв-
ністю сертифікатів відповідності українським стандартам якості, діючі системи знижок для 
оптових покупців, зручні умови доставки та найнижчі закупівельні ціни на ринку України.

Ми завжди відкриті для налагодження довгострокових робочих відносин! Відкрийте 
для себе світ достатку товарів для дітей та підлітків — «BayKaR OPT UKRaINE»!

BeeZy, Tm
вул. Свердлова, 293/216, Лисичанськ
Луганська обл., 93120, Україна
тел.: (095) 257 9594, (098) 223 4713
e-mail: sales@beezy.com.ua
www.beezy.com.ua

Виробництво верхнього дитячого одягу з мембранних високотехнологічних тканин 
і головних уборів з натуральних матеріалів, таких як бавовна та вовни.

Спектр продукції: шоломи-шапки (зимові та демісезонні), шапочки бавовняні, 
комбінезони і комплекти (зимові та демісезонні), жилети, вітрівки, спортивні костюми.

BeLoLI, Tm
вул. Чкалова, 5/1, Бровари
Київська обл., 07400, Україна
тел./факс: (04594) 64 054
e-mail: belalibeloli@yandex.ua

Виробництво дитячого взуття з натуральних матеріалів, а також із штучної шкіри.

BeXa
Одеса, Україна

тел.: (050) 698 8720
(050) 672 6972

e-mail: aksenova.olga@gmail.com

Наша компанія пропонує стильні дитячі та підліткові шапки польських виробників — 
фірм RaSTER та BEXa.

Також в асортименті дитячі та підліткові рукавиці та рукавички від польської фірми 
MaRGOT BIS. 

BUBBLe kIdS 
Masko Mob. Sitesi, 6-A/37

Ikitelli, Basaksehir, Istanbul, Turkey
Представник на території України:

Магазин «BUBBLE» 
пр-т Академіка Глушка, 14/7

Одеса, Україна
тел.: (093) 921 9207, (067) 715 1988

e-mail: olgadogru@hotmail.com
www.bubble-kids.net

Дизайн та виробництво колекцій одягу для новонароджених. В асортименті: одяг, 
набори для виписки, рушники, покривала, пінетки та комплекти постільної білизни.

ConSTanTa
вул. Лісового, 24, кв. 20

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

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

Виробництво взуття.

dana-kIdS, Tm
вул. Робоча, 5

Дніпропетровськ, 49006, Україна
тел./факс: (0562) 335 291

тел.: (050) 340 2694
(067) 560 1667, (063) 797 3388
e-mail: office@babytex.com.ua

www.babytex.com.ua

ТМ «DaNa-kids» пропонує широкий асортимент виробів власного виробництва для 
дітей дошкільного та шкільного віку, таких як верхній одяг, шкільна форма, трикотажні 
вироби (піжами, водолазки, спортивні костюми). 

Ми змінюємо наш асортимент кожного сезону. 
Ми поєднуємо високу якість продукції з демократичними цінами.
Наша команда, як ніхто інший, знає що потрібно малюкам, адже ми також є батьками. 

А наші діточки — високопрофесійні критики дитячої моди, які дуже люблять зручний одяг.
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dC kIdS, Тм
вул. Бродівська, 44,Тернопіль, 46020, Україна
тел.: (0352) 521 960; факс: (0352) 223 866
e-mail: davidstar@ukr.net
www.dckids.com.ua

ТМ «DC KIDS» пропонує якісний та сучасний верхній одяг для дітей віком до 10 років. 
В своїх виробах ми використовуємо лише якісні тканини та фурнітуру. Наші моделі 
приємно здивують вас красивим дизайном та функціональністю.

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.

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

demBoHoUSe
вул. Юності, 7, Тернопіль, 46018, Україна
тел.: (096) 484 5556
e-mail: dembohouse.sale@gmail.com
www.dembohouse.com

Місія DEMBOHOUSE: «Покрий дитину любов’ю!».   
DEMBOHOUSE — молода і креативна компанія. Наша мета — забезпечити українську 

малечу та підлітків стильними та якісними головними уборами та аксесуарами. Тому наші 
дизайнери працюють згідно з сучасними світовими тенденціями. Ми створюємо 4 нових 
колекції на рік. Для виготовлення продукції ми використовуємо лише високоякісні 
тканини та новітні технології. Гарант нашого успіху — щасливі і задоволені клієнти.

Співпрацюй з нами та створюй стильне майбутнє! 

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

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

feeT & SHoeS
бульв. Шевченка, 150, оф. 1-7

Черкаси, 18002, Україна
тел./факс: (0472) 324 556

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

Наша компанія є офіційним дистриб’ютором торгівельних марок «Котофей», «МВ», 
«3-freedom», «D.D.Step» на території України. Основний напрямок — гуртова торгівля 
дитячим взуттям європейського та російського виробництва.

fH PoLeX 
ul. Szczygla, 29

30-716 Kraków, Poland
tel.: +48 602 245 848

+48 122 570 830 (extens. 28)
+48 601 514 298 (VIBER, WhatsApp)

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

Одяг для дітей від 0 до 16 років та дитячі шапки.

gIo kIdS
вул. Січова, 9

Львів-Винники
79495, Україна

тел./факс: (0322) 962 032
e-mail: studio_vito@ukr.net

Виробництво дитячого шкіряного взуття.

JoIkS oPTkIdS
СЕРЕДА, СПД

бульв. Перемоги, 167 
Біла Церква, 09100, Україна

тел.: (093) 590 0380
(097) 922 5399

факс: (04563) 65 011
e-mail: optkids@ukr.net

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

JOIKS by atPlay! — це новинка мембранного зимового одягу для дітей за доступною 
ціною. Багаторічний досвід Канади у виробництві одягу для суворих зимових умов 
допоміг знайти оптимальні рішення для боротьби з негодою. Це зручний і дуже 
практичний дитячий одяг.
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kIddImoda
вул. Здолбунівська, 7-Д, оф. 707
Київ, Україна
тел.: (044) 237 8838
(063) 237 8838
e-mail: kiddimoda2012@gmail.com
www.kiddimoda.com.ua

Мультибрендова оптова компанія KIDDIMODa є офіційним представником ТМ Wanex 
та ТМ a-yugi:

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

•	 Компанія Wanex — визнаний лідер турецького ринку дитячого текстилю, який 
відомий своїми яскравими кольорами, якісними тканинами та дизайнерськими 
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 та список 
друкованих видань, які висвітлюють тему дитячих товарів. KIDDyPaGES.RU — унікальний 
інформаційний майданчик та ефективний інструмент реклами.

LakSHmI mIX, Тм
БЕцЬ М. А., ФОП
вул. Радянська, 63
Південне, Харківська обл.
62461, Україна
тел.: (066) 786 6944
(067) 727 1372
e-mail: natawecka.b@mail.ru
www.lakshmimix.com

Торгова марка «Lakshmi Mix» спеціалізується на виробництві сучасного, модного 
та якісного верхнього одягу і шкільної форми для хлопчиків та дівчаток. Креативна, 
яскрава та комфортна — такою ми бачимо моду для дітей.

Наша продукція відрізняється високою якістю, яка досягається шляхом використання 
сучасного обладнання, а також застосування новітніх технологій пошиття. У виробництві 
ми використовуємо високоякісні тканини імпортних та вітчизняних виробників. Наша 
продукція ідеально відповідає співвідношенню «висока якість — розумна ціна».

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 відпо-

відністю 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.

maRInI SILVano S.R.L.
Via Sole, 10-A

63835 Montappone (AP), Italy
tel.: +39 073 476 0437

fax: +39 073 476 0673, +39 073 476 0187
e-mail: info@marinisilvano.com

www.marinisilvano.com

Компанія, заснована в 1974 році, виробляє широкий спектр головних уборів, шарфів 
та рукавичок, а також все, що потрібно для персоналізації вашого зовнішнього вигляду. 
Продукція компанії цінується як в Італії, так і за її кордоном. Асортимент продукції налічує 
товари для покупців будь-якого віку і для будь-якого випадку: не лише ліцензовані головні 
убори та аксесуари для дітей під власною торговельною маркою, але й товари для дорос-
лих. Ми пропонуємо вишукані колекції для чоловіків та жінок на всі пори року. Крім того, 
ми можемо персоналізувати будь-який елемент для використання в рекламних цілях.

my BaBy
вул. Вербова, 19, ряд А-19, склад №2,3

Київ, Україна
тел.: (097) 413 8819, (063) 668 5850

(044) 383 1993, (097) 855 8373
e-mail: mybabysklad@mail.ru

www.betiskiev.uaprom.net
www.tmbetis.com.ua

Оптовий магазин «MyBaby» є представником ТМ Бетіс. Пропонуємо найбільший 
в Україні вибір товарів для обряду хрещення: крижми та святковий одяг. Багато корисних 
дрібничок для того, щоб хрестильне вбрання було довершеним: шкарпетки, колготки, 
пінетки, пов’язки, мішечки для зберігання першого локона та інше. Одяг для виписки 
з пологового будинку, ковдри, конверти та одяг для немовляти на кожен день. 

Завітайте до нас або замовляйте продукцію через сайт у зручний для вас час! 
Завжди актуальні ціни та наявність товарів на нашому сайті.
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nIkoLa, Тм 
вул. Залізняка, 12, кв. 153
Хмельницький, 29000, Україна
тел.: (097) 942 2642
e-mail: uroda.ivanna@mail.ru
www.nikola.ua

Сучасне виробництво головних уборів для дітей та підлітків.

Panamka
ЩУКІНА Л. В., СПД
Одеса, Україна
тел.: (050) 592 9123
e-mail: lidiaod@mail.ru
www.panamka.od.ua

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

PaRaLLeLI TRade faIRS SRL 
Via Argelati, 24 
20144, Milano (MI), Italy
tel.: +39 0258 110 007
fax: +39 0258 109 661
e-mail: fiere@paralleli.eu 
www.paralleli.eu

PaRaLLELI TRaDE FaIRS виступає у якості агента компанії «АККО Інтернешнл» 
із залучення італійських експонентів до участі у виставках BaBy EXPO та BaBy FaSHION 
з 2007 року.

Paralleli Trade Fairs представляє в Італії велику кількість виставок різних галузей 
з багатьох країн світу: України, Польщі, Японії, Індії, Гонконгу, Китаю та ін.

Наша спеціалізація: меблі, декор інтер’єру, будівельна індустрія, меблева індустрія 
та фурнітура, мода, годинники, продукти харчування та харчова індустрія, упаковка, 
сільськогосподарське обладнання, деревообробне обладнання та ін.

Peek-a-Boo
вул. Ширшова, 10
Дніпропетровськ, 49000, Україна 
тел.: (067) 631 5093, (067) 561 2539
e-mail: uapeekaboo@gmail.com
www.pkb.com.ua

Виробництво модного та стильного дитячого одягу.
PEEK-a-BOO — це, насамперед, комфорт, якість та індивідуальний дизайн.

PICCoLo’L
вул. Замарстинівська, 127 

Львів, 79068, Україна
тел.: (067) 255 9395, (096) 668 8572

e-mail: lena_piccolo_lviv@ukr.net
www.piccolo.lviv.ua

Компанія «PICCOLO’L» — це високоякісний український виробник одягу для дітей 
від найперших місяців життя до підліткового віку. Основним напрямком діяльності 
є виготовлення верхнього одягу (пальта, куртки, комбінезони-трансформери та ін.), 
шкільної форми, нарядних платтів та сарафанів, а також гольфів та спідниць. Нещодавно 
в нашому асортименті з’явилась велика різноманітність вишиванок не лише для малечі, 
а також для їх мам. 

Компанія стрімко розвивається на українському ринку, що сприяє прихильності 
до продукції компанії маленьких клієнтів та викликає довіру їх батьків.

RdT-Info.RU
пр-т Российский, 3-1-284

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

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

RDT-info.ru — найбільший інтернет-ресурс на ринку дитячих товарів Росії. Проект 
орієнтований на фахівців, яким необхідна оперативна і достовірна інформація про 
ситуацію на ринку дитячих товарів, можливість пошуку необхідної продукції/постачаль-
ника та можливість заявити про свою компанію.

Ресурс об’єднує в собі ряд сервісів, які відкривають широкі можливості перед 
учасниками ринку дитячих товарів: пошук нових ділових контактів, партнерів, каналів 
збуту та реалізації продукції.

SaBIna mama
САРЩЕНКО О. М., ФОП

вул. Старошишківська, 6
Харків, 61070, Україна

тел.: (067) 403 6199, (050) 323 9189
e-mail: omsar@ya.ru

www.mama.oksami.com.ua

Нова колекція торгової марки «SΑΒΙΝΑ» — це колекція корсетної білизни для 
годуючих мам, а також домашній трикотаж для годуючих мам від українського 
виробника. 

Колекція корсетної білизни (бюсти, труси, комплекти, комбінації, боді, корсети) 
виконана в великому різноманітті класичних варіантів, а також доповнена фешн-
моделями, що постійно змінюються. Трикотажна колекція одягу для дому (нічні сорочки, 
комплекти, піжами, халати, домашні костюми, домашні сукні) вигідно відрізняється 
новими дизайнерськими і колористичними рішеннями, різноманітністю моделей. 

Важливою особливістю ТМ SaBINa є те, що колекція білизни має широкий розмірний 
ряд, а також виконана виключно з натуральних матеріалів.

Продукція сертифікована для продажу на території України. 
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SokIndeR
КРАВчУК А. Ю., СПД

вул. Довженка, 4, кв. 40
тел.: (097) 799 9797

e-mail: worksokinder@gmail.com
www.sokinder.com

Взуття компанії sokinder — це дитяче взуття від провідних європейських брендів, 
які вже впродовж 50 років користуються попитом на ринку Європи, тепер і на території 
України. Дитяче взуття ТМ Relaxshoe (Італія) і Cienta (Іспанія). Це взуття розробле-
не світовими дизайнерами з використанням передових технологій, враховуючи 
рекомендації медиків-ортопедів, що забезпечує розвиток здорової форми стопи і фор-
мування правильної постави.

SUZIe 
вул. Залізняка, 27

Хмельницький, 29000, Україна
тел./факс: (0382) 718 870

e-mail: info@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 у віці від 
3 до 12 років.

TM SEVRIE — це одяг костюмної групи, яка створена для хлопчиків (піджаки, брюки, 
сорочки, краватки, жилетки).

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

TaRafTaRİUm TekSTİL Sanayİ Ve TİCaReT LİmİTed ŞİRkeTİ
Beştelsiz Mahallesi, 105/2, sokak No: 9 

Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
tel: +90 212 582 6956 

email: info@taraftarium.com.tr
www.taraftarium.com.tr

Наше підприємство працює з 1986 року та пропонує такі бренди, як Taraftarium, 
Çizgi Film, Fanatizm, El Clasiko. Ми постачаємо лише високоякісну продукцію власного 
виробництва. 

Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами задля встановлення довгострокових 
партнерських відносини.

SCoRPIo PoLand
ul. Pabianicka 71/77
95-030 Rzgów, Poland
tel.: +48 422 987 802
tel./fax: +48 422 152 280
+48 422 152 829
e-mail: ao@500700500.pl 
www.500700500.pl 

Польська компанія Scorpio Poland займається виробництвом дитячого одягу, 
відомого під тм «yO !», вже більше 19 років. Наш асортимент налічує дитячі шкарпетки, 
колготки, шапки і рукавички. Наша продукція сертифікована і безпечна для здоров’я 
дітей будь-якого віку. Наш асортимент приваблює різноманітністю забарвлень 
та візерунків, які відповідають сучасним модним тенденціям. Запрошуємо до співпраці!

SendeXPeRT
Автоматизована система E-mail та SMS розсилок
вул. Маршала Тимошенка, 29-Б, оф. 310
Київ, 04210, Україна
тел.: (044) 221 5566
факс: (044) 500 2403
e-mail: office@yudjes.com
www.sendexpert.ua

SendExpert® — система автоматизованих електронних та SMS розсилок, продукт 
компанії «ЮДЖЕС ГРУП». Завдяки зручному функціоналу та російськомовному 
інтерфейсу, використання системи є зручним та простим. Наявність тестової відправки 
та безкоштовний пакет на розсилку 3000 листів на місяць стане приємним бонусом. 
Підвищуйте рівень ефективності своєї роботи, а також вирішуйте маркетингові задачі 
Вашої компанії за допомогою надійного помічника SendExpert.

SILVeRSUn
Hasircilar ismerkezi Е-5 Karayolu Uzeri Yakuplu
Istanbul, Turkey
tel.: +90 534 874 8565
+90 212 875 0011 (extens. 179)
fax: +90 212 875 1166
e-mail: fatihsilversun@hotmail.com 
www.silversunkids.com
Представник Тм SilverSun та Tm aRTI
на території України: 
ТаРашевСька н. а., ПП 
тел.: (050) 377 0377
e-mail: n.tarashevska@gmail.com

Компанія Textile a.S була заснована в Туреччині та працює на міжнародному ринку 
більш ніж 45 років. Компанія є одним з найбільших виробників та постачальників дитя-
чого одягу в Туреччині. Наше складське приміщення займає понад 30 000 квадратних 
метрів. Наш одяг продається у більш ніж 30 країнах.

Бренд Silversun — це високоякісний повсякденний одяг для дітей та підлітків.
Ми пропонуємо лише високоякісну продукцію. Метою нашої компанії є виробництво 

та продаж модного дитячого одягу за найкращими цінами. 
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TUTTo PICCoLo
КУчИНСЬКИй А. І., ФОП 
вул. Пирогова, 3-A/10
Вінниця, Україна
тел.: (096) 432 5450
факс: (0432) 261 445
e-mail: kuchinska_maryna@mail.ru

Tutto Piccolo — іспанський виробник дитячого одягу від народження до восьми 
років. Компанія створює красиві 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., ФОП
Дніпропетровськ, Україна 
тел.: (067) 959 1963
(050) 872 3525  
e-mail: tutu-ukr@yandex.ua
www.tutu.ua
www.tutushop.com.ua

Ексклюзивне представництво в Україні торгової марки «TuTu» (Польща) — провід-
ного виробника головних уборів для дітей. Серед широкого асортименту ви можете 
знайти найрізноманітніші моделі дуже красивих демісезонних і зимових шапок та шоло-
мів, шарфів та рукавиць, літніх панамок, кепок, пов’язок, бейсболок, які радують дітей 
та  їх батьків і відповідають останнім тенденціям дитячої моди. Польська фірма «TuTu» 
з любов’ю представляє своїм клієнтам тільки кращу якість і асортимент. 

VanSHoeS 
хМЕЛяРСЬКИй, СПД 
вул. Озерна, 34
Київ, Україна 
тел.: (097) 965 5550
(067) 537 7578
e-mail: ukrshoes@ukr.net
super-company@ukr.net
www.vanshoes.com.ua

Вас вітає компанія «VanShoes» (ВанШуз), яка успішно працює на ринку України вже 
12 років.

За весь цей час ми заслужили репутацію надійного постачальника як для оптових, 
так і для роздрібних покупців.

Ми пропонуємо нашим клієнтам фабричне якісне взуття різних торгових марок.
У нас в наявності завжди є великий асортимент взуття для малюків і підлітків.
Будемо раді співпраці і новим покупцям.

VeRSCon
V.E.R.S KONFEKSİYON TEKSTİL SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

Erikli Mah. Enginar Sok. No. 14-A 
Yildirim, Bursa, Turkey
tel.: +90 2243 410 444

e-mail: manager3@newland.com.ua
www.versсon.com.tr

Представник Tm Verscon
на території України: 

компанія «нью Ленд»
тел.: (098) 100 5003, (095) 113 3671
e-mail: manager3@newland.com.ua 

Виробник дитячого одягу.
Великий асортимент спортивного одягу, весняних, осінніх і зимових курточок, 

жакетів, жилетів та вітрівок.

VIdoLI Tm, ToPHaT Tm
ВАСИЛЕНКО О. В., ФОП

вул. Машинобудівна, 36, кв. 44
Київ, 03067, Україна
тел.: (066) 464 6565

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

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

Продукція, яку ми випускаємо, пройшла сертифікацію та атестацію.

ZaLeXa, Tm 
зЕМЛяНКО Т. О., ФОП

вул. Поліграфічна, 2
Харків, 61075, Україна

тел.: (067) 573 5210
(067) 575 6557

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

Компанія Zalexa спеціалізується на виробництві верхнього одягу для дітей та підлітків.
В асортименті: шубки, дублянки, пальта, плащі, куртки.
Вся продукція відзначається широким асортиментним рядом, витонченим дизайном 

та відповідає сучасним тенденціям дитячої моди.
Компанія Zalexa запрошує до співпраці оптових покупців.
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авТоПаПа, Тов
Автоцентр «Прага Авто»
вул. Велика Окружна, 4
Київ, 08131, Україна
тел.: (044) 237 4732, (063) 237 4732
факс: (044) 207 7709
e-mail: zakaz@avtopapa.ua
www.avtopapa.ua

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

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

аЗБУка дЛя БаТькІв, Тов
вул. Є. Білокур, 10/15, оф. 1
Київ, Україна
тел.: (044) 331 1806
e-mail: info@roditeli.ua

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

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

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

БеБІ ЛаЙн, Тов
вул. Луначарського, 22
Київ, 02002, Україна
тел.: (044) 517 1337, (044) 517 6377
(097) 328 7777; факс: (044) 517 0450
e-mail: olya.babyline@gmail.com
babyline2013@mail.ru
www.babyline.com.ua

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

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

БемБІ, Тов
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 оригі-
нальним і практичним. Завдяки спільним зусиллям дизайнерів, конструкторів та технологів 
наш одяг відомий в Україні і за її кордоном вже 16 років! Сучасне обладнання і новітні 
технології дозволяють нашим виробам вирізнятися високою якістю та власним стилем.

Думаємо про дітей!

веСеЛка УкРаїнИ, Тов
вул. Товарна, 18, оф. 3

Київ, 01103, Україна
тел.: (044) 338 1900

(067) 379 5361
e-mail: info@danaya.kiev.ua

www.danaya.kiev.ua

Торгівельна марка DaNaya стала українським виробником одягу для дітей та підлітків. 
Наше підприємство обладнане сучасним устаткуванням, з яким працює команда 

талановитих дизайнерів, конструкторів і швачок. 
Відділ дизайна розробляє стильні та комфортні моделі для ваших малюків, що 

відображають найновітніші модні тенденції за найкращою ціною. Для виробництва 
дитячого одягу ми використовуємо якісні тканини та фурнітуру найкращих виробників.

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, 
напівчобітки, напівчеревики) 19–36  рр., виготовлене з італійської сировини та не має 
запаху; суцільнолите зимове взуття (типу «дутики») 25–36 рр.; текстильне спортивне 
взуття на підошві із матеріалу ПВХ 25–35 рр.; вкладні устілки з ортопедичним ефектом 
19–31,5 рр.; текстильні комплекти (шарф+шапочка).

Використання натуральних матеріалів в поєднанні з різнобарвною гамою тканин, 
підошов, вишивок та фурнітури задовольнить смаки навіть найвибагливіших споживачів. 
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воСТокБеБІ
вул. Добродецького, 46-Б
Харків, Україна
тел.: (050) 279 6750, (097) 542 9180
e-mail: vz-studio@rambler.ru
www.vostokbaby.com.ua

Офіційний представник в Україні наступних торговельних марок: 
•	 Barbaras (Польща) — дитячі головні убори;
•	 Margot Bis (Польща) — рукавички та рукавиці; 
•	 Perlim Pinpin (Канада) — дитячий верхній одяг. 
Офіційний представник TM Smil, Дайс та Няня у Східному регіоні України.

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

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

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 одягу для хрещення, нарядних конвертів та верхнього 
одягу для немовлят торгової марки ГАРДЕН БЕБІ. Оптова торгівля. 

гоФоРкІд, Тов
вул. Є. Чавдар, 11, оф. 49
Київ, 02140, Україна
тел.: (044) 233 3993
e-mail: info@goforkid.com
www.goforkid.com

Ми створюємо яскраві ексклюзивні розвиваючі речі для новонароджених: конверти, 
пледи, постільна білизна; фут муфти, вкладиші і оригінальні капюшони для колясок; 
аксесуари для дитячої кімнати: вігвами, подушки, а також безліч ексклюзивних речей 
для справжніх індивідуальностей.

Кожен день ми працюємо над розширенням асортименту продукції, підвищенням 
якості і при цьому наші товари стають ще доступнішими.

GOFORKID — яскрава турбота про ваших немовлят. 

джамП кЛУБ УкРаїна, Тов
пров. Ушинського, 2

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

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

Великий вибір взуття для всієї родини!

джИнСова СкРИнька
Промринок 7 км, Одеса, Україна

тел.: (097) 582 4140, (066) 763 7426
(098) 452 2483 (Олена)

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

Ласкаво просимо до оптового магазину дитячого одягу «Джинсова Скринька». 
У ньому представлені джинси для дітей різного віку.

Джинси — універсальний, зручний та комфортний одяг, що завжди в моді.
«Джинсова Скринька» є прямим постачальником продукції від заводів-виробників, 

що забезпечує найнижчі ціни на якісні та ексклюзивні товари.
Наша політика: широкий асортимент, стильний дизайн, відмінна якість, бездоганна 

посадка та індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Широкий асортимент дозволяє вам придбати те, що є модним і продається, а також 

саме те, що хочуть купити ваші роздрібні клієнти. За весь час роботи ми завоювали 
довіру багатьох клієнтів, що сприяє розвитку їх бізнесу. У нас також проводяться 
розпродажі речей за цікавими цінами. Всі виставлені зразки є в наявності.

Ради співпраці!

еЛьФФеЙ
Одеса, Україна

тел.: (097) 600 7788
(063) 600 8585

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

Компанія Ельффей — це новий стиль в дитячій моді, швидке оновлення модельного 
ряду і найновіші технології у виробництві дитячого взуття.

ЗІРонька Тм
вул. Ясельна, 1

Дніпропетровськ
49023, Україна

тел.: (067) 630 5773
e-mail: info@zironka.com

www.zironka.com

Виробник авторського одягу для дітей у віці від 0 до 14 років. Компанія повного 
циклу виробництва створює тільки ексклюзивний дитячий одяг.
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ІнФоРмБІЗнеС, Тов
а/с 19, Київ, 04119, Україна
тел.: (044) 206 5281; факс: (044) 206 5265
e-mail: ib@ib.kiev.ua
www.ib.kiev.ua

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

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

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

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

к.ТекС, Тов
вул. Дзержинського, 1, Ірпінь, Україна 
тел.: (044) 593 8536; факс: (044) 593 8537
e-mail: info@ktex.com.ua
www.ktex.com.ua

Виробництво утеплювачів для одягу та наповнювачів для постільних речей. 
Утеплювачі для курток, пальто, комбінезонів. Наповнювачі для дитячих конвертів, 
матраців, захисту для ліжечок. Наповнювачі для м’яких іграшок. Утеплювач Slimtex. 
Утеплювач HollowSoft. Наповнювач Hardfiber. Дитячі плечові накладки. Спанбонд для 
упаковки яскравих забарвлень. Послуга комп’ютерного стьобання унікальних малюнків.

кІдСПЛенеТ
вул. Комарова, 10-А, кв. 1, Київ, 03124, Україна
тел.: (067) 447 8789, (093) 289 5190
e-mail: detskaya.planeta@gmail.com
www.kidsplanet.kiev.ua

Оптова торгівля якісним дитячим одягом та взуттям з фабрик Китаю, Таїланду, Польщі.
Пропонуємо великий асортимент товарів, а саме: куртки, комбінезони, пальто, светри, 

кофти, реглани, толстовки, брюки, джинси, подарункові набори та комплекти, літнє взуття, 
боді, костюми, святкові сукні та аксесуари для вбрання, блузи, шкільна форма та ін.

комП&ньон, журнал
КОМПАНЬйОН ГРУП, ТОВ
вул. І. Мазепи, 10-А, Київ, 01010, Україна
тел.: (044) 494 2502; факс: (044) 494 2505
e-mail: jsidorina@companion.ua
www.companion.ua

Журнал «Комп&ньоН» видається Companion Group — одним з перших та найбільш 
відомих гравців українського ринку ділової літератури та періодики.

До портфоліо періодичних видань Companion Group входять щотижневик «Комп&ньоН», 
щомісячні журнали «Стратегии», «Финансист» та «Професор Крейд». 

З 2005 року Companion Group активно займається виданням та дистрибуцією ділових 
книг українських та іноземних авторів на ринках України та СНД. За 6 років було видано 
більш ніж 40 книжок, багато з яких стали бестселерами в Україні, Росії та Прибалтиці.

кРеБо
вул. Микільсько-Слобідська, 4

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

e-mail: somelje@yandex.ru

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

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

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

базуючись на найновіших трендах світової моди.

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.

мама И я, журнал
ЕДІПРЕСС УКРАЇНА, ТОВ

вул. Димитрова, 5, корп. 10-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 498 9880
факс: (044) 498 9881 

e-mail: mamaiya-readers@edipresse.com.ua
www.edipresse.com.ua

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

яким необхідні експрес-відповіді на хвилюючі запитання.
Основний акцент в журналі зроблений на здоров’я дитини.
У кожному номері 100 питань до фахівців! 
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мама ІнФо, журнал
ІНФО ГРУПП, ТОВ
вул. Тургенівська, 82-А, Київ, Україна
тел.: (044) 232 9277
e-mail: info@mamainfo.com.ua, mamainfo@ukr.net
www.mamainfo.com.ua

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

мамИна каРТа
вул. Жилянська, 31, пов. 6, Київ, 01033, Україна
тел.: (096) 050 0225, (099) 552 5535
e-mail: info@maminakarta.com.ua
www.maminakarta.com.ua

Клубна карта привілеїв для мам, що дозволяє отримувати знижки на товари та по-
слуги у всіх сферах життя дитини в мережі наших партнерів.

мамИна мода
вул. Ахсарова, 5, Харків, Україна
тел.: (067) 994 320, (093) 096 2333
e-mail: mamina-moda@yandex.ru

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

маРТІн кІдС
БОЛЬШАКОВА К. А., ФОП 
вул. Ентузіастів, 17, оф. 4, Київ, 02154, Україна
тел.: (050) 974 2337; факс: (044) 295 1269
e-mail: martin-kids@ukr.net
www.nanocollection.com.ua

Офіційний дистриб’ютор торгових марок NaNO та Peluche&Tartine (Канада) в Україні.
Зимовий та демісезонний верхній одяг класу «термо» для дітей від 3 місяців 

до 10 років. Широкий асортимент, висока якість, стильний дизайн, високотехнологічні 
матеріали та найсучасніші технології. Різнобічна колекція трикотажу, повсякденного та 
святкового одягу. Оптові попередні замовлення та дрібнооптова торгівля зі складу.

мд моднЫе деТкИ
ТЦ «Дитячий світ»
вул. Малишка, 3, Київ, Україна
тел.: (095) 203 6378, (095) 797 7783
e-mail: nataly.boyko@gmail.com

Оптовий продаж дитячого одягу та виробництво дитячих суконь.

мІС, Фірма, ПП 
Робітничий пров., 5

Рівне, 33009, Україна
тел.: (0362) 54013
факс: (0362) 57094

e-mail: odiagaiko@ukr.net
www.odjagajko.ua

Приватне підприємство «Фірма «МІС» є одним з найбільших українських виробників 
дитячого одягу. Фабрика виготовляє та торгує високоякісним верхнім дитячим одягом 
власного бренду «Одягайко».

Ми пропонуємо:
•	 верхній одяг: жилети, демісезонні та зимові куртки; пальто; шуби; звичайні 

та утеплені брюки; теплі комбінезони; 
•	 джинсовий одяг із бавовняних тканин.
Технологічні процеси виготовлення продукції повністю відповідають вимогам 

стандартів України.

моднИЙ каРаПУЗ, Tm
вул. Професора Підвисоцького, 20, оф. 2

Київ, 08170, Україна
тел./факс: (044) 286 7036

тел.: (099) 258 11021, (096) 448 4028
e-mail: kievopt@mkarapuz.com.ua

sales@mkarapuz.com.ua
www.mkarapuz.com.ua

«Модний карапуз» ТМ — український виробник дитячого одягу та аксесуарів. 
Великий асортимент високоякісних товарів дозволяє нам впевнено займати перші 
позиції на українському ринку, а також нарощувати обсяги експортних продажів.

Кожна одиниця продукції перед продажем проходить ретельний контроль якості, 
а менеджери компанії відстежують відгуки та побажання покупців та передають 
інформацію у  конструкторський відділ. Асортимент нараховує більше 150 унікальних 
моделей. У  2015  році наша компанія поповнила свій асортимент трикотажними 
виробами для дітей від народження.

моднЫЙ magaZIn
ул. Мясницкая, 42

Москва, 101000, Россия
тел.: +7 495 783 8355 (доб. 4331)

e-mail: mm@aif.ru
www.e-mm.ru

Журнал, що висвітлює всі етапи fashion-процесу: від створення та просування одягу 
та взуття до ефективної організації продажів. Автори та читачі журналу є визнаними 
фахівцями в світі моди. Ефективний рекламний майданчик для компаній, зацікавлених у 
пошуку нових партнерів і клієнтів в Росії.

Місія видання — створення єдиного інформаційного простору для фахівців, орієнто-
ваних на вдосконалення професійного рівня. У журналі публікуються матеріали про 
технології створення та просування торгових марок одягу та взуття, парфумерії та косме-
тики, годинників і ювелірних виробів, специфіку позиціонування і дизайну магазинів, 
а також статті про рекрутинг і професійну підготовку кадрів та інші аспекти ведення бізне-
су, огляди динаміки розвитку сегментів ринку модної продукції та інтерв’ю з фахівцями. 
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моЙ РеБенок, Щомісячний журнал для молодих батьків
БУРДА-УКРАЇНА, ДП 
вул. Володимирська, 101, корп. 2, пов. 4
Київ, 01033, Україна
тел.: (044) 490 8361
факс: (044) 490 8360
e-mail: moyrebenok@burda.ua
www.burda.ua

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

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

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

Компанія Нью Ленд — це офіційний представник на території 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.

«Verscon» — виробник дитячого одягу: великий асортимент 
спортивного одягу, весняних, осінніх та зимових курточок, жакетів, 
жилетів, вітрівок.

«Matilda» — виробник дитячого одягу: великий асортимент дитячої 
спідньої білизни, піжам, футболок, блуз та ін.

ПРомБаЗа77, Тов
вул. Червонопрапорна, 34
Київ, 03680, Україна
тел.: (050) 472 9623, (093) 277 1498
e-mail: info@odeja.biz
www.odeja.biz

«Одежа» — міжнародний галузевий портал легкої промисловості. Включає 
каталог компаній і товарів в категоріях: одяг, взуття, аксесуари, шкіргалантерея, 
домашній та інтер’єрний текстиль, шкіра і хутро, тканини, фурнітура, послуги для 
легкої промисловості, обладнання і комплектуючі, товари для сітков’язальної і пенько-
джутової галузей.

ПРомІнь, ПП 
вул. Жовтневої Революції, 281-А, Вознесенськ

Миколаївська обл., 56500, Україна
тел./факс: (05134) 55 989

e-mail: promin_09@mail.ru, prominb2015@ukr.net
www.prominb.at.ua

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

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. Пропонуємо 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.

ТвоЙ маЛЫш, журнал
ЕДІПРЕСС УКРАЇНА, ТОВ

вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 498 9880; факс: (044) 498 9881 

e-mail: tvoymalysh-readers@edipresse.com.ua
www.tvoymalysh.com.ua

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

ТУПІков е. С., ФоП
вул. 40 років Жовтня, 13, Кременчук

Полтавська обл., 39600, Україна
тел.: (067) 654 2383

e-mail: nyanya.moda@gmail.com
www.njanja.ua, www.babycity.com.ua

ТМ «Няня» понад 9 років є провідним виробником одягу та аксесуарів для 
малечі, які відповідають усім вимогам та стандартам і повністю задовольняють 
навіть найвимогливішого покупця. Створюючи нові моделі, ми намагаємося досягти 
максимального співвідношення ціни та якості нашої продукції. Ми сподіваємося на гідну 
оцінку наших зусиль, бо все, що ми робимо, пронизане глибокою любов’ю до нашого 
майбутнього й великою повагою до його творців.
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ФІона, Тм
Харків, Україна
тел.: (050) 834 3333, (098) 405 5096
факс: (057) 760 1702
e-mail: fiona@fiona.ua
www.fiona.ua

ТМ Фіона — виробник головних уборів і аксесуарів. Наша родзинка полягає в тому, 
що ми використовуємо натуральні хутра в наших виробах. Це надає нам ексклюзивності 
та запитаності. Повний розмірний ряд та красиві моделі пошиті з використанням 
найкращих лекал. Все, що ми робимо, ми робимо з любов’ю і для вас. Ми піклуємось про 
здоров’я ваших діточок.

ФЛекСІ
вул. Фрунзе, 69 
Київ, Україна
тел.: (067) 103 0088, (099) 566 4034
e-mail: malhas@yandex.ru
www.flexi.uaprom.net

Наші переваги:  
•	 доступні ціни — прямі поставки дитячого одягу від 0 до 4 років від відомих 

турецьких виробників;  
•	 широкий асортимент та часте його оновлення;
•	 відсутність мінімального замовлення;
•	 відсутність прив’язки до курсу долара;
•	 відправка замовлень по Україні;
•	 наявність супроводжувальної документації — сертифікатів і гігієнічних висновків;
•	 індивідуальний та професійний підхід до обслуговування кожного клієнта без 

виключення.
Телефонуйте просто зараз!

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.

хІТ, ПП
пл. Десантників, 1
Дніпропетровськ, 49038, Україна
тел.: (066) 382 7455
e-mail: xit-kids@yandex.ua
www.hit-kids.com.ua

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

хоРошИе РодИТеЛИ, журнал 
ЕДІПРЕСС УКРАЇНА, ТОВ

вул. Димитрова, 5, корп. 10-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 498 9880
факс: (044) 498 9881 

e-mail: goodparents-readers@edipresse.com.ua
www.edipresse.com.ua

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

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

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

швеЙное деЛо И мода, всеукраїнський 
рекламно-інформаційний журнал

а/с 8304, Харків
61007, Україна

тел. (067) 573 5542
(050) 323 3578

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

«Швейное Дело и Мода» охоплює всі галузі легкої промисловості.
Журнал призначений для компаній-виробників, власників та керівників торговель-

них компаній, оптових складів, магазинів, а також для постачальників матеріалів, облад-
нання, хімії, аксесуарів і фурнітури. На сторінках журналу публікуються інтерв’ю з про-
відними спеціалістами галузі, а також матеріали, що висвітлюють сучасну техніку та 
технології, огляди показів дизайнерських колекцій, репортажі з показів мод, інформацію 
про виставки, ярмарки, тощо.

яРоСвІТ, Тов
вул. Металургів, 43

Бровари, Київська обл.
07400, Україна 

тел.: (045) 943 6053
e-mail: luckychoice.com.ua@gmail.com

www.luckychoice.com.ua

Ми виробляємо шкіряне взуття для середнього і вище середнього рівня споживачів 
в трьох статевовікових групах: чоловіча, жіноча і дитяча.

У виробництві використовуються високоякісні матеріали іноземних виробників, 
а весь процес проходить на найсучаснішому обладнанні під контролем провідних 
фахівців-взуттєвиків.

Саме тому ми впевненні в якості і надійності нашого взуття.
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аксесуари 
a&F DISTRIBUTION 
BEEZy
BEXa
DEMBOHOUSE
MaRINI SILVaNO
TUTTO PICCOLO
БЕМБІ
ВОСТОКБЕБІ
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МОДНИЙ КАРАПУЗ
НЬЮ ЛЕНД
РУНО TM, ОСТРАТЕКС
ТУПІКОВ Е. С.
ФІОНА

Білизна
BayKaR OPT UKRaINE
SaBINa MaMa
SCORPIO POLaND
БЕМБІ
ГАББІ
НЬЮ ЛЕНД
ТУПІКОВ Е. С.

взуття дитяче
aNGELI.R
BaBy BOOM
BaRTEK
BELOLI
CONSTaNTa
FEET & SHOES
FH POLEX 
GIO KIDS
SOKINDER
VaNSHOES
ВИШНІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА
ДЖАМП КЛУБ УКРАЇНА
ЕЛЬФФЕЙ
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА

ТУПІКОВ Е. С.
ФЛОАРЕ ТД, ФЛАМИНГО TM, ТОМ.М ТМ
ХІТ
ЯРОСВІТ

головні убори
BaBaSIK
BEEZy
BEXa
DEMBOHOUSE
DEUX PaR DEUX 
MaRINI SILVaNO
NIKOLa
PaNaMKa
SCORPIO POLaND
TUTTO PICCOLO
TUTU
АНІКА
ВОСТОКБЕБІ
ГАББІ
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАМИНА МОДА
МАРТІН КІДС
МІС
МОДНИЙ КАРАПУЗ
ТУПІКОВ Е.С.

Засоби інформації, портали 
та спеціалізована література
4BaBy.Ua
4MaMa.COM.Ua
KIDDyPaGES
RDT-INFO.RU
SENDEXPERT
АЗБУКА ДЛЯ БАТЬКІВ
ІНФОРМБІЗНЕС
КОМП&НЬОН
МАМА И Я
МАМА ІНФО
МАМИНА КАРТА
МОДНЫЙ MaGaZIN

МОЙ РЕБЕНОК
ПРОМБАЗА77
ТВОЙ МАЛЫШ
ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ
ШВЕЙНОЕ ДЕЛО И МОДА

карнавальні костюми
ЗІРОНЬКА

одяг для дітей та підлітків
a&F DISTRIBUTION 
aNGELI.R
aRKaS TEKSTİL – LOME KIDS 
BaBy BOOM
BaRBaRRIS
BayKaR OPT UKRaINE
BEEZy
DaNa-KIDS
DC KIDS
DEUX PaR DEUX 
FH POLEX 
JOIKS OPTKIDS
KIDDIMODa
LaKSHMI MIX
LUKaS
MaRINI SILVaNO
PEEK-a-BOO
PICCOLO’L
SCORPIO POLaND
SILVERSUN
SUZIE
TaNGO JEaNS (TJ)
TUTTO PICCOLO
VERSCON
VIDOLI
ZaLEXa
БЕБІ ЛАЙН
БЕМБІ
ВЕСЕЛКА УКРАЇНИ
ВОСТОКБЕБІ
ГАРДЕН БЕБІ
ДЖИНСОВА СКРИНЬКА
ЗІРОНЬКА
КІДСПЛЕНЕТ

КРЕБО
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАРТІН КІДС
МД МОДНЫЕ ДЕТКИ
МІС
МОДНИЙ КАРАПУЗ
НЬЮ ЛЕНД
ТУПІКОВ Е. С.
ФІОНА
ФЛЕКСІ
ХІТ

одяг для майбутніх мам 
і мам-годувальниць
SaBINa MaMa
РУНО TM, ОСТРАТЕКС 

одяг для немовлят
a&F DISTRIBUTION 
aRKaS TEKSTİL – LOME KIDS 
BaRBaRRIS
BUBBLE KIDS
DEUX PaR DEUX 
FH POLEX 
My BaBy
PICCOLO’L
SCORPIO POLaND
TUTTO PICCOLO
БЕБІ ЛАЙН
БЕМБІ
ВЕСЕЛКА УКРАЇНИ
ГАББІ
ГАРДЕН БЕБІ
ГОФОРКІД
ЗІРОНЬКА
КІДСПЛЕНЕТ
КРЕБО
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАМИНА МОДА
МОДНИЙ КАРАПУЗ
НЬЮ ЛЕНД
РУНО TM, ОСТРАТЕКС
ТУПІКОВ Е. С.
ФЛЕКСІ

ПеРелIК еКСПОНеНТIВ ЗА НОМеНКлАТуРОю
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Панчішно-шкарпеткова продукція
aRTI
DEaR CHILD
SCORPIO POLaND
TUTTO PICCOLO
БЕМБІ
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАРТІН КІДС
НЬЮ ЛЕНД
ПРОМІНЬ
ТУПІКОВ Е. С.

Послуги для галузі
SENDEXPERT
К.ТЕКС

Прикраси та аксесуари
ТУПІКОВ Е. С.

Святковий одяг
a&F DISTRIBUTION 
DEUX PaR DEUX 
PEEK-a-BOO
SUZIE
ЗІРОНЬКА
МАРТІН КІДС
МОДНИЙ КАРАПУЗ
ТУПІКОВ Е. С.

Спортивний одяг та взуття
a&F DISTRIBUTION 
BaBy BOOM
VaNSHOES
VERSCON
ВЕСЕЛКА УКРАЇНИ
ЗІРОНЬКА
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МАРТІН КІДС
МОДНИЙ КАРАПУЗ
НЬЮ ЛЕНД
ТУПІКОВ Е. С.

Текстиль та фурнітура
АВТОПАПА
К.ТЕКС
РУНО TM, ОСТРАТЕКС

Трикотаж
a&F DISTRIBUTION 
BaBy BOOM
BayKaR OPT UKRaINE
DaNa-KIDS
DEUX PaR DEUX 
LUKaS
PICCOLO’L
SaBINa MaMa
SCORPIO POLaND
TUTTO PICCOLO
БЕМБІ
ВЕСЕЛКА УКРАЇНИ
ЗІРОНЬКА
МАРТІН КІДС
МОДНИЙ КАРАПУЗ
НЬЮ ЛЕНД
ТУПІКОВ Е. С.

шкільна форма
a&F DISTRIBUTION 
aRKaS TEKSTİL – LOME KIDS 
BaBy BOOM
BaRBaRRIS
DaNa-KIDS
FH POLEX 
LUKaS
PICCOLO’L
SUZIE
VIDOLI
ЗІРОНЬКА
МАЙОРАЛ-УКРАЇНА
МД МОДНЫЕ ДЕТКИ
НЬЮ ЛЕНД
ПРОМІНЬ

INFORmAtION ABOut EXHIBItORS
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GOFORKID, LLC ............................................................................................................................................................... 64
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PaNaMKa ....................................................................................................................................................................... 71
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PICCOLO’L ...................................................................................................................................................................... 71
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TUTTO PICCOLO ........................................................................................................................................................... 75
TUTU, ТМ ........................................................................................................................................................................ 76
TVOy MaLySH, Magazine ......................................................................................................................................... 76
VaNSHOES ..................................................................................................................................................................... 76
VERSCON ........................................................................................................................................................................ 76
VIDOLI TM, TOPHaT TM ............................................................................................................................................. 76
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VySHNIVSKa SHOE FaCTORy, LTD ......................................................................................................................... 77
yaROSVIT, LTD ............................................................................................................................................................... 77
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4BABY.UA, Ukrainian catalogue of children’s goods & services
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (067) 509 4490
e-mail: info@4baby.com.ua
www.4baby.ua

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

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

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

A&F DiSTRiBUTiON S.R.L
Via Coriano, 58, block 92
P-47924 Rimini, Italy
tel.: +39 0541 307 690; fax: +39 0541 305 255
e-mail: info@aefdistribution.it
www.aefdistribution.it

a&F Distribution is an exclusive distributor of baby clothing that operates in the market 
for about 20 years exporting the best brands of the Italian market to the countries of Eastern 
Europe. We are up to date on current trends and we can guide and advise our customers 
during purchase. Our sales network covers mainly international territory and we collaborate 
with the best carriers on the market.

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

“aBC for Parents” is a family center that helps expectant mothers prepare for childbirth, 
offers developmental and educational programs for children from 6 months to 6 years and 
helps in selecting house personnel.

ANGELi.R, TM
Samarkandskyi lane, 2
Kharkiv, 61105, Ukraine
tel.: +38 (067) 576 7141
e-mail: mona1972@mail.ru
www.angeli-r.com.ua

The manufacturer of children’s and teen clothing “angeli.R” exists on the market for more 
than 5 years. The brand has won an excellent reputation during this time. The quality of 
products and highly skilled employees allow the company to follow the latest fashion trends. 
Our main areas of activity are the production of children’s and teen clothing, namely demi 
and winter jackets, coats and other items.

ANiKA, pE
Plekhanivska str., 117

Kharkiv, 61037, Ukraine 
tel.: +38 (096) 170 9526

e-mail: anika.post@gmail.com
www.anika.biz.ua

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

ARKAS TEKSTİL TİCARET LTD. ŞTİ – LOME KiDS 
Hamidiye Mah. Girne Cad. Cabir Sk. No.:3

Sularidaresi Kağıthane, Istanbul, Turkey
Mimar Kemalettin Mah. Koska Cad. No.:51/5

Laleli, Istanbul, Turkey
Meşrutiyet Mah. Şair Nigar  Sokak. No.:34 

Osmanbey, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 021 232 173 10–11; fax: +90 021 2231 9593

e-mail: info@lometekstil.com
www.lomekids.com

Representation in Ukraine: tel.: +38 (067) 487 2323

LOME with the brand into the world of children’s clothing in with a different style and made 
a very special collection. LOME, rather than just producing clothing products, meaningful art 
review, we aim to be a cultural phenomenon. This issue with the stability of continuous self-
development and production of quality children’s clothing has taken a leading role. With 
the principle of quality and absolute customer satisfaction, showing the size of children’s 
clothing LOME, constantly renewed product concept, art and visual aesthetics from the year 
it was founded in the foreground holding in the sector has an important place in a short time.

The collections are designed & produced to appeal to children between the ages of 1–12.

AVTOpApA, LTD
“Praga Avto” Car Сentre

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

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

www.avtopapa.ua

The first Ukrainian specialized child car safety shop. The national network of retail 
outlets selling children’s car seats. The first Ukrainian manufacturer of children’s car seats 
TM avtoPapa. Baby car seats, strollers, nursery furniture and accessories for car seats.

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

Wholesale of children’s footwear under the following TMs: “Demar”, “МВ”, “3F”, “Viggami”, 
“Zetpol”, “Minimen”, as well as clothing for kids under ТМ “Marions”. We are the official 
representative of the above brands on the territory of Ukraine.

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

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

BARBARRiS, TM
Progresyvnyi lane, 38
Kharkiv, 61118, Ukraine
tel.: +38 (095) 845 5557
e-mail: info@barbarris.com.ua
www.barbarris.com.ua

ТМ BaRBaRRIS — manufacture of clothing, knitwear and coats for children.

BARTEK S.A.
Sosnkowskiego str., 83 
05-300 Minsk Mazowiecki, Poland
tel.: +48 257 598 047
e-mail: eksport@bartek.com.pl

BaRTEK is a Polish manufacturer of top quality shoes for children & youth known 
throughout Poland & abroad to parents, who care about the physical development & comfort 
of their children. Our mission — which we have been consistently implementing from the 
very beginning of our company’s existence — is the smile, health & comfort of each of our 
little customers.

BAYKAR OpT UKRAiNE
Market 7th km, v. Avangard

Ovidiopol distr., Odesa obl., 67806, Ukraine
tel.: +38 (098) 244 7776, +38 (050) 542 5101

e-mail: zakaz@baykar-opt.com.ua, zakaz.kieva@gmail.com
www.baykar-opt.com.ua, www.kieva.com.ua

“BayKaR OPT UKRaINE” is engaged in large wholesale of underwear for children and 
teenagers of the Turkish factory “BayKaR” for more than 10 years. We are the official wholesale 
supplier of the factory “BayKaR”. We offer you to buy wholesale goods from us and guarantee: 
high quality goods with a certificate of conformity with Ukrainian quality standards, system 
of discounts for wholesale buyers, comfortable delivery conditions, the lowest purchase 
prices on the Ukrainian market. We are open for long-term working relationship! Discover 
the world of abundance of goods for children and teenagers — “BayKaR OPT UKRaINE”!

BEEZY, TM
Sverdlova str., 293/216

Lysychansk, Luhansk obl., 93120, Ukraine
tel.: +38 (095) 257 9594, +38 (098) 223 4713

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

Manufacture of children’s clothing out of high-tech membranes and hats out of natural 
materials such as cotton and wool.

Our product range: hats and caps (winter and demi-season), cotton caps, jumpers and 
sets (winter and demi-season), vests, windbreakers, sports suits.

BELOLi, TM
Chkalova str., 5/1

Brovary, Kyiv obl., 07400, Ukraine
tel.: +38 (04594) 64 054
fax: +38 (04594) 64 054

e-mail: belalibeloli@yandex.ua

Production of children’s footwear from natural and synthetic materials.

BEMBi, LTD
Kurchatova str., 8/7

Khmelnytskyi, 29025, Ukraine
tel.: +38 (0382) 70 2199, +38 (067) 311 8197

fax: +38 (0382) 78 3853
e-mail: opt@bembi.ua, order@bembi.ua

www.bembi.ua

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

Our company exists at the market of child’s clothes for 16 years already! 
Due to modern equipment and the newest technologies our clothes have high quality 

and interesting design. 
We think about children! 
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BEXA
Odesa, Ukraine
tel.: +38 (050) 698 8720, +38 (050) 672 6972
e-mail: aksenova.olga@gmail.com

Our company offers stylish caps for children and teenagers manufactured by Polish 
companies BEXa and RaSTER.  also we offer a large variety of mittens and gloves for children 
and teenagers produced by the Polish company MaRGOT BIS.

BUBBLE KiDS 
Masko Mob. Sitesi, 6-A/37
Ikitelli, Basaksehir, Istanbul, Turkey
tel.: +38 (093) 921 9207, +38 (067) 715 1988
e-mail: olgadogru@hotmail.com
www.bubble-kids.net

Design and manufacture of clothes for newborns: kids wear, sets for baby discharge, 
towels, blankets, booties and bed linen.

COMpANiON, Magazine
COMpANiON GROUp, LTD
Ivana Mazepy str., 10-A, Kyiv, 01010, Ukraine 
tel.: +38 (044) 494 2502; fax: +38 (044) 494 2505 
e-mail: jsidorina@companion.ua 
www.companion.ua 

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

Since 2005, 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.

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

Footwear manufacturer.

DANA-KiDS, TM
Robocha str., 5, Dnipropetrovsk, 49006, Ukraine
tel./fax: +38 (0562) 33 52 91, tel.: +38 (050) 340 2694
+38 (067) 560 1667, +38 (063) 797 3388
e-mail: office@babytex.com.ua
www.babytex.com.ua

DaNa-kids trademark offers a wide range of clothing of own production for preschoolers 
and school-age children, such as outerwear, school uniform and knitwear (pajamas, sweaters, 
and sportswear).  We renew the assortment of our products each season.

We offer high quality clothing at reasonable prices.

DC KiDS, ТМ
Brodivska str., 44, Ternopil, 46020, Ukraine

tel.: +38 (0352) 52 1960; fax: +38 (0352) 22 3866
e-mail: davidstar@ukr.net

www.dckids.com.ua

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

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 is 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.

DEMBOHOUSE
Yunosti str., 7, Ternopil, 46018, Ukraine

tel.: +38 (096) 484 5556
e-mail: dembohouse.sale@gmail.com

www.dembohouse.com

DEMBOHOUSE “covers” kids with love!
DEMBOHOUSE is a young and creative company. Our goal is to provide Ukrainian kids 

and teens with stylish and high quality hats and accessories. Talented designers create new 
products according to the modern fashion trends. The company releases new collections 
4 times a year. We use only high quality fabrics and apply the latest technologies. Happy and 
satisfied customers are our top priority and guarantee of success.

Let’s create a stylish future cooperating together!

DEUX pAR DEUX 
DK-STYLE, LTD

Vyborzka str., 42-А, of. 307
Kyiv, 03067, Ukraine

tel.: +38 (044) 353 5661
e-mail: manager@deuxpardeux.in.ua

www.deuxpardeux.in.ua

DK-Style is a representative of a world famous children’s clothing brand Deux par Deux 
(Canada) in Ukraine. Children’s overalls, winter coats and kits are in great demand. Design 
of all models is unique because it was created with love for kids by a group of designers. 
Childhood should be bright and colourful, and, at the same time, comfortable and stylish.
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DZHYNSOVA SKRYNKA
Odesa, 7 km, Ukraine
tel.: +38 (097) 582 4140
+38 (066) 763 7426, +38 (098) 452 2483 (Olena)
e-mail: syndychok-jeans@rambler.ru
www.sjeans.com.ua 

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

Our policy: wide range, stylish design, excellent quality, perfect fit & individual approach 
to each client. We have won trust of many customers and contributed to the development 
of their business.

ELFFEY
Odesa, Ukraine
tel.: +38 (097) 600 7788, +38 (063) 600 8585
e-mail: elffey@ukr.net
www.elffey.com.ua

Elffey — new trends in kids’ fashion, fast product update and the latest technology in the 
production of children’s footwear.

FEET & SHOES
Shevchenka blvd., 150, of. 1-7
Cherkasy, 18002, Ukraine
tel./fax: +38 (0472) 324 556
e-mail: info@feetandshoes.com.ua
www.feetandshoes.com.ua

Feet & Shoes is the official distributor of the brands Kotofey, MB, 3-freedom, D.D.Step in Ukraine. 
Our basic direction is wholesale of footwear for children of European & Russian manufacture.

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

Children’s clothes from 0-16 and caps.

FiONA, TM
Kharkiv, Ukraine
tel.: +38 (050) 834 3333, +38 (098) 405 5096
fax: +38 (057) 760 1702
e-mail: fiona@fiona.ua
www.fiona.ua

Fiona TM — manufacturer of headwear and accessories. Our highlight consists in the use 
of real fur in our products. This gives our products exclusivity and popularity. Full size range 
and beautiful clothing models. Everything we do, we do with love for you. We care about the 
health of your children.

FLEXi
Frunze str., 69, Кyiv, Ukraine

tel.: +38 (067) 103 0088
+38 (099) 566 4034

e-mail: malhas@yandex.ru
www.flexi.uaprom.net

Our advantages: moderate prices — direct deliveries of clothes for children from 0 to 4 
years from the renown Turkish producers; wide assortment and its frequent update; absence 
of minimum order; absence of dependence on the dollar rate; delivery of orders all over 
Ukraine; presence of accompanying documents — certificates and hygienic conclusions; 
individual and professional approach to every customer without exceptions.

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.

GABBi, LTD
Derzhavinska str., 38 

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

www.gabbi.com.ua

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

GARDEN BABY, LTD
Berezhanska str., 4

 Kyiv, 04074, Ukraine 
tel.: +38 (044) 499 5935, +38 (050) 311 5116

fax: +38 (044) 499 5934
e-mail: sales@gardenbaby.com.ua

www.gardenbaby.com.ua

Manufacture of baby wear. Network for baby wear wholesale.

GiO KiDS
Sichova str., 9, 

Lviv-Vynnyky, 79495, Ukraine
tel./fax: +38 (0322) 96 20 32
e-mail: studio_vito@ukr.net

Manufacture of leather footwear for children.
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GOFORKiD, LLC
E. Chavdar str., 11, of. 49
Kyiv, 02140, Ukraine
tel.: +38 (044) 233 3993
e-mail: info@goforkid.com
www.goforkid.com

We create bright exclusive educational goods for newborns: sleeping bags, blankets, bed 
linen; foot muffs, liners and original hoods for strollers; baby room accessories: wigwams, 
pillows, as well as many exclusive goods for amazing kids.

Every day we work to expand the range of offered products, try to improve quality and, at 
the same time, make our products more affordable. GOFORKID — bright care of your babies.

HiT, pE
Desantnikov sq., 1
Dnipropetrovsk, 49038, Ukraine 
tel.: +38 (066) 382 7455
e-mail: xit-kids@yandex.ua
www.hit-kids.com.ua

HIT Company is the official distributor of Spanish footwear and Italian clothes.
We represent such brands as “Garvalin”, “Fan-Fan”, “Fracomina”, “Via Lattea”.
These brands combine beauty, comfort and reasonable prices.
We are successfully developing shoes and clothes wholesale direction for several years.

HOROSHiE RODiTELi, Magazine
EDipRESSE UKRAiNE, LLC 
Dymytrova str., 5, build. 10-А
Kyiv, 03680, Ukraine 
tel.: +38 (044) 498 9880; fax: +38 (044) 498 9881 
e-mail: goodparents-readers@edipresse.com.ua
www.edipresse.com.ua

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

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

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

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

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

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

tel.: +38 (044) 206 5281
fax: +38 (044) 206 5265

e-mail: ib@ib.kiev.ua
www.ib.kiev.ua

Specialized editions and Internet projects:
•	 advertising magazine “assortment: Clothes. Footwear. accessories. The textiles” 

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

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

JOiKS OpTKiDS
SEREDA, pE

Peremohy blvd., 167
Bila Tserkva, 09100, Ukraine

tel.: +38 (093) 590 0380, +38 (097) 922 5399
fax: +38 (04563) 65011

e-mail: optkids@ukr.net

OPTKIDS Company is engaged in the production and distribution of children’s products 
and exists on the Ukrainian market for more than 5 years.

JOIKS by atPlay! — new membrane winter clothing for children at an affordable price. 
years-long experience of Canadian experts in the manufacture of clothing for winter 
conditions helped find the best solutions to cope with bad weather. It is a very convenient 
and practical children’s clothing.

JUMp CLUB UKRAiNE, LTD
Ushynskoho lane, 2

Dnipropetrovsk, 49101, Ukraine
tel.: +38 (0562) 361 081
fax: +38 (0562) 361 082

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

Great choice of footwear for the whole family.

K.TEX, LLC
Dzerzhynskoho str., 1

Irpin, Ukraine
tel.: +38 (044) 593 8536
fax: +38 (044) 593 8537

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

Production of insulation materials for clothing and fillers for bedclothes. Insulation 
materials for jackets, coats, overalls. Fillers for baby nest, mattresses, cot covers. Fillers for 
stuffed toys. Slimtex insulation. HollowSoft insulation. Hardfiber filler. Shoulder pads for 
children. Computerized quilting services.
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KiDDiMODA
Zdolbunivska str., 7-D, of. 707
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 237 8838
+38 (063) 237 8838
e-mail: kiddimoda2012@gmail.com
www.kiddimoda.com.ua

Multibrand wholesale company KIDDIMODa is the official representative of TM Wanex 
and TM a-yugi.

KiDDYpAGES
Shodnensky dead end, 4
Moscow, 125424, Russia
tel.: +7 (495) 744 6317
e-mail: center@kiddypages.ru
www.kiddypages.ru

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

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

KiDSpLANET
Komarova str., 10-A, apt. 1
Kyiv, 03124, Ukraine
tel.: +38 (067) 447 8789
+38 (093) 289 5190
e-mail: detskaya.planeta@gmail.com
www.kidsplanet.kiev.ua

Wholesale of high quality children’s clothing and footwear manufactured in China, 
Thailand and Poland. We offer a wide variety of goods, namely jackets, suits, coats, sweaters, 
raglans, hoodies, pants, jeans, gift sets and kits, summer shoes, body-liners, costumes, party 
dresses and accessories to different outfits, blouses, school uniform, etc.

KREBO
Mykilsko-Slobidska str., 4
Kyiv, 02002, Ukraine
tel.: +38 (050) 264 2390
e-mail: somelje@yandex.ru

KREBO Сompany, situated in Poland, Krakow, exists on the market since 1994. We 
specialize in the production of socks, tights and knee-socks for babies, children, ladies 
and men. Our products have sumptuous variety of designs and 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 the exclusive producer of socks on the Polish market that has 
concluded an agreement with Walt Disney Company and Mattel.

LAKSHMi MiX, ТМ
BETS М. А., pE

Radianska str., 63   
Pivdenne, Kharkiv obl., 62461, Ukraine

tel.: +38 (066) 786 6944, +38 (067) 727 1372
e-mail: natawecka.b@mail.ru

www.lakshmimix.com

Brand “Lakshmi Mix” specializes in the production of modern, fashionable and high-
quality outdoor clothing and school uniform for boys and girls. Creative, bright and 
comfortable – that’s how we see fashion for children. Our products are of high quality, which 
is achieved through the use of modern equipment and the latest tailoring technology. We 
use high quality fabrics of foreign and domestic manufacturers in the production of goods.

Our products perfectly correspond to a ratio of “high quality — reasonable price”.

LUKAS
LUKATSKY, pE

Chkalova str., 186, Kremenchug
Poltava obl., 39600, Ukraine

tel.: +38 (0536) 778 685
e-mail: Nata@lukas.com.ua

www.lukas-kids.com.ua

Lukas presents fashionable children’s wear collections manufactured in Ukraine according 
to the highest European standards. We are always open to collaboration.

MAMA i YA, Magazine
EDipRESSE UKRAiNE, LLC 

Dymytrova str., 5, build. 10-А
Kyiv, 03680, Ukraine 

tel.: +38 (044) 498 9880; fax: +38 (044) 498 9881 
e-mail: mamaiya-readers@edipresse.com.ua

www.edipresse.com.ua

Magazine “Mama i ya” — the most accessible magazine for parents, where they can find a 
lot of information about baby health.

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

This magazine is dedicated to health of your baby.
One can find 100 questions for experts in each issue!

MAMiNA KARTA
Zhylianska str., 31, fl. 6 

Kyiv, 01033, Ukraine
tel.: +38 (096) 050 0225, +38 (099) 552 5535

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

Privilege Club card for moms. This card allows the holder to get discounts for goods and 
services for children at our partners’ network.
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MAMiNA MODA
Ahsarova str., 5, Kharkiv, Ukraine
tel.: +38 (067) 994320, +38 (093) 096 2333
e-mail: mamina-moda@yandex.ru

Mamina Moda trademark successfully operates in the field of children’s hats production 
(for kids from 0 to 5 years) for more than 8 years. We aim at producing only high quality 
products and design of our clothing is at the European level. Cooperation with us brings 
profit and pleasure to our partners. We offer only mutually beneficial cooperation terms.

MARiNi SiLVANO S.R.L.
Via Sole, 10-A, 63835 Montappone (AP), Italy
tel.: +39 073 476 0437
fax: +39 073 476 0673, +39 073 476 0187
e-mail: info@marinisilvano.com
www.marinisilvano.com

The company, founded in 1974, produces a wide range of hats, scarves and gloves and 
everything you may need for a personalized fashion look. Marini Silvano production is at 360° 
and is widely appreciated in Italy and abroad with proposals for any age and any occasion: 
not only hats and accessories for children, licensed and with its own brand, but also for 
adults. From the men’s collection, gritty and attractive, to the women’s one, coloured and 
refined, both for the hot and cold seasons. On top of that it is possible to personalize every 
item so to use them for promotional purposes.

MARTiN KiDS
BOLSHAKOVA K.A., pE
Entuziastiv str., 17, of. 4, Kyiv, 02154, Ukraine
tel.: +38 (050) 974 2337; fax: +38 (044) 295 1269
e-mail: martin-kids@ukr.net
www.nanocollection.com.ua

Official distributor of NaNO and Peluche&Tartine trademarks. High-tech kid’s outwear 
and sportswear.

From sportswear to snowsuits, Nanö produces a seasonal clothing line with a variety of 
fashionable styles for children aged 12 months to 10 years old. 

Peluche et Tartine compose quality, style and durability at an affordable price. Coats, rain 
suits, snowsuits and accessories for kids aged 3 month to 8 years old. 

MAYORAL UKRAiNE, LLC
“Forum” BC, 6-А, of. 36, Pymonenka str., 13
P.O.B. 83, Kyiv, 04050, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 537 4042
e-mail: mayoral.ukraine@mayoral.com
www.mayoral.com

Mayoral is the brand leader for children’s wear in Spain and Portugal and one of the most 
important groups that specialize in children’s fashion in Europe. Mayoral group is aimed 
towards designing, producing, marketing and distributing children’s fashion in over 40 
countries through a sales network of 11 branches, 100 agents, 110 Mayoral shops and more 
than 5,000 points of sale throughout the world. Mayoral strategy is to provide customers with 
the best regarding fashion, price and quality.

MD FASHiON KiDS
“Dytiachyi svit”, Malyshka str., 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.

MiS, Сompany, pE 
Robitnychyi lane, 5

Rivne, 33009, Ukraine
tel.: +38 (0362) 54013
fax: +38 (0362) 57094

e-mail: odiagaiko@ukr.net
www.odjagajko.ua

MIS Company is one of the biggest Ukrainian manufacturers focused on the production 
and trade with high quality children’s clothing of its own brand “Odyahayko”.

We offer: outerwear: demi and winter jackets, coats, faux fur coats, pants and fleece 
trousers, warm overalls (material: polyester and synthetic winterizer); denim clothing (cotton).

Clothing production technology meets all the technical requirements of state standards 
of Ukraine.

MODNY MAGAZiN
Myasnitskaya str., 42, Moscow, 101000, Russia

tel.: +7 (495) 783 8355 (extens.: 4331)
e-mail: mm@aif.ru

www.e-mm.ru

B2b monthly magazine for fashion industry professionals. Business periodical, which covers 
all stages of the fashion process: from design and promotion of apparel to setting up efficient 
retail sales. It is a guild magazine and all of our newsmakers, authors, readers and advertisers 
are recognized experts in the world of fashion. Modny Magazin is the efficient advertising area 
for companies interested in search of new partners and clients in Russia. The Mission of the 
publication is creation of unified information space for specialists aimed at perfection of their 
professional level. The magazine publishes materials on techniques of creating and promoting 
new brands of apparel, footwear, perfumes and cosmetics, watches and jewelry, reviews of 
fashion market dynamics, articles about specific features of positioning and design of shops, 
personnel recruitment and training, as well as a number of other issues that business owners 
face, analytical reviews of fashion market segments and interviews with experts.

MODNYi KARApUZ, TM
Profesora Pidvysotskoho str., 20, of. 2

Kyiv, 08170, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 286 7036

tel.: +38 (099) 258 11021, +38 (096) 448 4028
e-mail: kievopt@mkarapuz.com.ua, sales@mkarapuz.com.ua

www.mkarapuz.com.ua

Modnyi Karapuz, TM is a Ukrainian manufacturer of children’s clothing & accessories. Wide 
range of high quality products allows us to occupy the first position in the Ukrainian market 
and increase the volume of export sales. Each clothing item goes through a thorough quality 
control inspection before it is being sold. Managers monitor comments & suggestions of buyers 
and pass information to the design department. Our product range includes more than 150 
unique models. In 2015, our company has expanded its product range with knitwear for kids.
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MOY REBENOK, Monthly magazine for young parents 
BURDA-UKRAiNE, BE
Volodymyrska str., 101, build. 2, fl. 4
Кyiv, 01033, Ukraine
tel.: +38 (044) 490 8361, +38 (044) 490 8363
fax: +38 (044) 490 8360
e-mail: moyrebenok@burda.ua
www.burda.ua

“MOy REBENOK” — leading Ukrainian monthly special magazine for young parents. 
Useful and interesting materials about health, development and upbringing of children; 

the most irrefragable recommendations of specialists: children practitioners, psychologists 
and pedagogues; necessary addresses and phone numbers in all regions of Ukraine are 
published on the pages of our magazine.

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

MY BABY
Verbova str., 19, row А-19, stores No.2,3
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (097) 413 8819,+38 (063) 668 5850
+38 (044) 383 1993, +38 (097) 855 8373
e-mail: mybabysklad@mail.ru
www.betiskiev.uaprom.net, www.tmbetis.com.ua

Wholesale store “MyBaby” is a representative of Betis TM. We offer the largest selection 
of products in Ukraine for christening: special sets and festive clothing. We also socks, tights, 
booties, headbands, etc.

Clothing for discharge from hospital, blankets, sleeping bags & everyday clothing for babies.
always current prices and availability of products on our website.

NEW LAND, Firm, pE
Melnykova str., 83-А, Kyiv, 04119, Ukraine
tel.: +38 (095) 113 3657, +38 (098) 100 500
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 (clothing and accessories for 

newborns, christening and festive sets, collection clothes for babies and children);
•	 “Verscon” — sportswear, spring, autumn and winter jackets, vests, etc.;
•	 “Matilda” — children’s underwear, pajamas, shirts, blouses and etc.

NiKOLA, ТМ 
Zalizniaka str., 12, apt. 153
Khmelnytskyi, 29000, Ukraine
tel.: +38 (097) 942 2642
e-mail: uroda.ivanna@mail.ru
www.nikola.ua

Modern production of hats for children and adolescents.

pANAMKA
SHUKiNA L. V., pE

Odesa, Ukraine
tel.: +38 (050) 592 9123
e-mail: lidiaod@mail.ru

www.panamka.od.ua

PaNaMKa works at the market of headwear for children and adults for more than 10 
years. We offer wide assortment of goods produced by well-known Polish and Ukrainian 
manufacturers such as Pupill, Marika, Broel, Elf, agbo, Grans, Konwar, Bobo, Solbi, acer, akaz. 
We offer cooperation on different conditions.

pARALLELi TRADE FAiRS SRL 
Via Argelati, 24 

20144, Milano (MI), Italy
tel.: +39 0258 110 007
fax: +39 0258 109 661

e-mail: fiere@paralleli.eu 
www.paralleli.eu

PaRaLLELI TRaDE FaIRS acts as Italian agent of aCCO International in the organization of 
the Italian exhibitors taking part in BaBy EXPO and BaBy FaSHION since 2007. 

Paralleli Trade Fairs represents in Italy a number of exhibitions in various sectors and 
different countries: Ukraine, Poland, Japan, India, Hong Kong, China, etc. 

Our fields of activity: furniture, interior decoration, building industry, furniture industry 
components and accessories, fashion, watches, food products and food industry, packaging, 
agricultural machinery, woodworking machinery, etc.

pEEK-A-BOO
Shyrshova str., 10

Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine
tel.: +38 (067) 631 5093, +38 (067) 561 2539

e-mail: uapeekaboo@gmail.com
www.pkb.com.ua

Manufacture of fashionable and stylish children’s clothing. 
PEEK-a-BOO — comfort, quality and individual design.

piCCOLO’L
Zamarstynivska str., 127

Lviv, 79058, Ukraine
tel.: +38 (067) 255 9395, +38 (096) 668 8572

e-mail: lena_piccolo_lviv@ukr.net
www.piccolo.lviv.ua

The company “PICCOLO’L” is a Ukrainian producer of high quality clothes for children 
aged 0 to 15 years. The company produces vyshyvankas (the element of national costume), 
elegant dresses, school uniform, coats, winter jacket and suits, gloves. We also offer a variety 
of dresses and skirts, pullovers.

The company develops rapidly in the Ukrainian market of children’s clothing, what 
promotes adherence of small customers to the company’s products and trust of their parents.
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pROMBAZA77, LTD
Chervonopraporna str., 34
Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (050) 472 9623, +38 (093) 277 1498
e-mail: info@odeja.biz
www.odeja.biz

“Odeja” (Сlothing) is the International branch portal of light industry that includes the 
catalogue of companies and commodities in such categories: clothing, footwear, accessories, 
domestic and interior textiles, leather and fur, services for light industry and industry 
equipment.

pROMiN, pE 
Zhovtnevoyi Revolutsii str., 281-А
Voznesensk, Mykolaiv obl., 56500, Ukraine
tel./fax: +38 (05134) 55 989
e-mail: promin_09@mail.ru, prominb2015@ukr.net
www.prominb.at.ua

Private sewing enterprise “Promin” was established in 2005 and is situated in the south 
of Ukraine — in Voznesensk town (Mykolaiv obl.). Our enterprise is specialized in sewing 
clothes for teenagers and schoolchildren, clothes for autumn-winter season, as well as 
different uniform. The enterprise has modern manufacturing equipment and own design 
staff. 55 people work for the enterprise, including 6 technical staff members.

RAiNBOW UKRAiNE, LLC
Tovarna str., 18, of. 3
Kyiv, 01103, Ukraine
tel.: +38 (044) 338 1900, +38 (067) 379 5361
e-mail: info@danaya.kiev.ua
www.danaya.kiev.ua

Brand DaNaya is a Ukrainian manufacturer of clothing for children and adolescents.
Our company is equipped with modern equipment, has a team of talented designers and 

seamstresses.
The design department develops stylish and comfortable models for your kids reflecting 

the latest fashion trends at the best price.
We use only high quality fabrics and accessories of the best manufacturers in the 

production of children’s clothing.

RDT-iNFO.RU
Rossiyskiy ave., 3-1-284
St. Petersburg, 193 231, 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 and an opportunity to promote their company. The 
resource consists of a number of services that help participants of the baby goods market in 
finding new business contacts, partners, sales channels, etc. 

RUNO TM, OSTRATEX LTD
Kurenivska str., 18, Kyiv, Ukraine

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

www.runo.com.ua

RUNO, TM — 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, 
bed linen sets, bedspreads, protective enclosures and baldachins for a cot. Quality of our 
products is confirmed by the Ukrainian quality certificate. We invite to cooperation.

SABiNA MAMA
SARSHCHENKO O. M., pE

Staroshyshkivska str., 6
Kharkiv, 61070, Ukraine

tel.: +38 (067) 403 6199, +38 (050) 323 9189
e-mail: omsar@ya.ru

www.mama.oksami.com.ua

We offer a new collection of corset underwear for nursing mothers, as well as knitwear for 
nursing mothers from the Ukrainian manufacturer — SΑΒΙΝΑ TM. Corset underwear collection 
(busts, panties, sets, combinations, body, corsets) offers a great variety of classical options, 
including fashion models. Knitwear collection (nightgowns, suites, pajamas, bathrobes, house 
suits, house dresses) offers new design & color solutions, as well as a wide range of models. We 
use only natural materials in the production process. Products are certified for sale in Ukraine.

SCORpiO pOLAND
ul. Pabianicka 71/77, 95-030 Rzgów, Poland

tel.: +48 422 987 802; 
tel./fax: +48 422 152 280, +48 422 152 829

e-mail: ao@500700500.pl 
www.500700500.pl 

Polish company Scorpio Poland produces children’s clothes known under yO! TM for more 
than 19 years. Our product range includes baby socks, tights, hats and gloves. Our products 
are certified and safe for the health of kids of any age. Our range is popular among customers 
due to a variety of colors and patterns that meet modern trends. Welcome to cooperation!

SENDEXpERT
Automatic system of E-mail and SMS mailings

Marshala Tymoshenka str., 29-B, of. 310
Kyiv, 04210, Ukraine 

tel.: +38 (044) 221 5566; fax: +38 (044) 500 2403
e-mail: office@yudjes.com

www.sendexpert.ua

SendExpert® — automatic system of E-mail and SMS mailings developed by yUDJES 
GROUP company. Comfortable and functional interface allows you to use the system quickly 
and easily. The system provides the ability to test and send the packet to the free newsletter 
3,000 letters a month. Increase the level of work efficiency and create marketing campaigns 
of your company with the SendExpert.
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SEWiNG BUSiNESS & FASHiON, Advertising-information journal
P.O.B. 8304, Kharkiv, 61007, Ukraine
tel.: +38 (067) 573 5542, +38 (050) 323 3578
e-mail: shveinoe_delo@ukr.net
www.shd.com.ua

“Sewing Business & Fashion” journal contains full information about the light industry. 
Our journal is aimed at producers, owners of trade companies, wholesale & retail stores, as 
well as suppliers of textile products, equipment, accessories, furniture & chemical materials. 
Besides, we publish interviews with managing specialists of down-stream industries, reviews 
of designer’s collection shows & information about the last fashion shows, exhibitions & fairs. 

SiLVERSUN
Hasircilar ismerkezi Е-5 Karayolu Uzeri Yakuplu, Istanbul, Turkey
tel.: +90 534 874 8565, +90 212 875 0011 (extens. 179)
fax: +90 212 875 1166
e-mail: fatihsilversun@hotmail.com
www.silversunkids.com
Representative of Тм SilverSun & Tm aRTI in Ukraine:
Pe TaRaSHeVSka n. a. 
tel.: +38 (050) 377 0377
e-mail: n.tarashevska@gmail.com

Textile a.S is a public limited company located in Istanbul, Turkey. We have been in 
business for more than 45 years and we are among the largest suppliers of children apparel 
in Turkey. Our warehouse space consists of 30,000 square meters. We sell garments to 
customers in more than 30 countries. With our SILVERSUN brand, we deliver high quality 
casual wear for young fashion, kids and baby’s group. We define ourselves as a quality label 
of the middle market segment. Our company’s target has always been to deliver quality and 
trendy children fashion to international customers with better prices.

SOKiNDER
KRAVCHUK A. Yu., pE
Dovzhenka str., 4, apt. 40
tel.: +38 (097) 799 9797
e-mail: worksokinder@gmail.com
www.sokinder.com

SOKINDER offers footwear for children from the leading European brands. Children’s shoes 
TM Relaxshoe (Italy) and Cienta (Spain), which are popular in the European market over the 
past 50 years, appeared in Ukraine. These shoes were developed by world-famous designers 
using advanced technologies & taking into account the recommendations of physicians 
& podiatrists, what ensures healthy development of the feet & formation of the correct posture.

SUZiE
Zalizniaka str., 27, Khmelnytskyi, 29000, Ukraine
tel./ fax: +38 (0382) 71 88 70
e-mail: info@suzie.ua
www.suzie.ua

TM SUZIE is a trading and industrial company that operates in the market of children’s 
clothes since 2008. The company specializes in sewing clothing for girls from 3 to 12 years.

TM SEVRIE — costume group clothes brand, which was designed for boys (jackets, 
trousers, shirts, ties, vests).

TANGO JEANS (TJ)
Buhaivska str., 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.

TARAFTARİUM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Beştelsiz Mahallesi, 105/2, sokak No.9 

Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
tel: +90 212 582 69 56 

email: info@taraftarium.com.tr
www.taraftarium.com.tr

Dedikodu would like to work with you in the production stage in a full cooperation 
with our long years of experience in production and selling. Our motto is “we wear your 
production clothes.”

Fashion is fast and utilizes technology in the most effective way. Bearing this in our minds, 
we’ve been in the field since 1986 with our brands, such as Taraftarium, Çizgi Film, Fanatizm, 
El Clasiko. We always deliver our products from our own production house, also known as the 
address of quality, to our clients accurately and organized. We’re looking forward to meeting 
you in order to establish a long-lasting prosperous partnership with you.

TUpiKOV E. S., pE
40 Rokiv Zhovtnia str., 13, Kremenchug

Poltava obl., 39600, Ukraine
tel.: +38 (067) 654 2383

e-mail: nyanya.moda@gmail.com
www.njanja.ua

www.babycity.com.ua

TM “Nyanya” is the leading manufacturer of clothing and accessories for kids for more 
than 9 years. Our products meet all the requirements and standards.

We try to maximize price/quality ratio of our products while creating new models.

TUTTO piCCOLO
KUCHYNSKYi A. i., pE

Pyrohova str., 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! 
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TUTU, ТМ
NiKiTAN T. A., pE
Dnipropetrovsk, Ukraine
tel.: +38 (067) 959 1963, +38 (050) 872 3525
e-mail: tutu-ukr@yandex.ua
www.tutu.ua, www.tutushop.com.ua

The exclusive representative in Ukraine of the trademark “TuTu” (Poland) — the leading producer 
of head-dresses for children. We offer a wide range of very beautiful caps, hats, scarves, mittens 
& panamas in various models, which delight children & their parents, & meet the latest trends in 
children’s fashion. Polish firm “TuTu” lovingly provides its clients with only the best quality & range. 

TVOY MALYSH, Magazine
EDipRESSE UKRAiNE, LLC 
Dymytrova str., 5, build. 10-А; Kyiv, 03680, Ukraine 
tel.: +38 (044) 498 9880; fax: +38 (044) 498 9881 
e-mail: tvoymalysh-readers@edipresse.com.ua
www.tvoymalysh.com.ua

“Tvoy Malysh” — expert on health & care for babies from 0 to 3 years old. Unique Ukrainian 
magazine for modern parents. It publishes information about pregnancy & childbirth, care for 
newborns & young babies. Qualified teachers, psychologists & methodologists cooperate with the 
magazine. “Tvoy Malysh” helps find the truth and offers only necessary and qualitative information.

VANSHOES
KHMELiARSKYi, pE
Ozerna str., 34, Kyiv, Ukraine 
tel.: +38 (097) 965 5550, +38 (067) 537 7578
e-mail: ukrshoes@ukr.net, super-company@ukr.net
www.vanshoes.com.ua

VanShoes company successfully works on the Ukrainian market for 12 years. We have 
earned a reputation as a reliable supplier for wholesale and retail customers. We offer our 
clients high-quality factory footwear of different brands. We always offer a wide range of 
footwear for kids and teenagers. Welcome to cooperation.

VERSCON
V.E.R.S KONFEKSİYON TEKSTİL SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
Erikli Mah. Enginar Sok. No.14-A, Yildirim, Bursa, Turkey
tel.: +90 224 341 0444
e-mail: export@versсon.com.tr
www.versсon.com.tr

TM Verscon is one of the best brands specializing in spring, autumn and winter jackets, 
vests, windbreakers and sports suits for kids.

ViDOLi TM, TOpHAT TM
VASYLENKO О. V., pE
Mashynobudivna str., 36, apt. 44, Kyiv, 03067, Ukraine
tel.: +38 (066) 464 6565
e-mail: sales@vidoli.com.ua
www.vidoli.com.ua

Our company was founded in 2012. It is young and rapidly growing. We specialize in the 
production of children’s clothes under TM VIDOLI and TM TopHat. We pay great attention to the 
quality of sewing, materials, accessories, as well as follow fashion trends. Products are certified.

VOSTOKBABY
Dobrodetskoho str., 46-B, Kharkiv, Ukraine

tel.: +38 (050) 279 6750, +38 (097) 542 9180
e-mail: vz-studio@rambler.ru

www.vostokbaby.com.ua

Vostok Baby is an official representative in Ukraine of the following brands: Barbaras 
(Poland) — hats for children;  Margot Bis (Poland) — mittens and gloves; Pirlim Pinpin 
(Canada) — winter clothing, accessories and bedding. We are also proud to be an official 
dealer of such Ukrainian brands as Smil, Njanja and Dajs in the Eastern regions of Ukraine.

VYSHNiVSKA SHOE FACTORY, LTD
Zaliznychna str., 96, Vyshneve, 08132, Ukraine

tel.: +38 (044) 406 0867, +38 (04598) 51 223
fax: +38 (044) 406 3892

e-mail: vitaliya.vof@gmail.com
www.vitaliya-vof.com.ua

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

in sizes 19–36; unit-cast winter footwear (sizes 25–36); textile sports shoes (sizes 25–35);  
insoles with orthopedic effect (sizes 19–31,5); textile sets (scarf + hat).

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

YAROSViT, LTD
Metalurhiv str., 43, Brovary

Kyiv obl., 07400, Ukraine
tel.: +38 (045) 943 6053

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

We offer leather footwear for men, women and kids.
Only high quality materials of foreign manufacture are used in the production process.

ZALEXA, TM 
ZEMLYANKO T. O., pE

Poligrafichna str., 2, Kharkiv, 61075, Ukraine 
tel.: +38 (067) 573 5210, +38 (067) 575 6557

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

Zalexa Company deals with the production of outer clothing for children and teenagers.
Range of goods consists of the following articles: fur coats, coats, raincoats, jackets.
all the goods are distinguished by broad assortment, elegant design and satisfy modern 

tendencies of children’s fashion. Zalexa Company invites wholesale buyers to cooperation.

ZiRONKA, LLC
Yaselna str., 1, Dnipropetrovsk, 49023, Ukraine

tel.: +38 (067) 630 5773
e-mail: info@zironka.com

www.zironka.com

Manufacturer of author’s clothing for children aged 0–14 years. Full production cycle 
company creates only exclusive children’s clothing.
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LISt OF EXHIBItS

accessories
a&F DISTRIBUTION 
BEEZy
BEMBI
BEXa
DEMBOHOUSE
FIONa
MaRINI SILVaNO
MayORaL UKRaINE
MODNyI KaRaPUZ
NEW LaND
RUNO TM, OSTRaTEX 
TUPIKOV E. S.
TUTTO PICCOLO
VOSTOKBaBy

Bijouterie and accessories
TUPIKOV E. S.

Branch services 
K.TEX
SENDEXPERT

Carnival costumes
ZIRONKa

fashion for babies & toddlers
a&F DISTRIBUTION 
aRKaS TEKSTİL – LOME KIDS 
BaBy LINE
BaRBaRRIS
BEMBI
BUBBLE KIDS
DEUX PaR DEUX 
FH POLEX 
FLEXI
GaBBI
GaRDEN BaBy
GOFORKID
KIDSPLaNET

KREBO
MaMINa MODa
MayORaL UKRaINE
MODNyI KaRaPUZ
My BaBy
NEW LaND
PICCOLO’L
RaINBOW UKRaINE
RUNO TM, OSTRaTEX
SCORPIO POLaND
TUPIKOV E. S.
TUTTO PICCOLO
ZIRONKa

fashion for children & teenagers
a&F DISTRIBUTION 
aNGELI.R
aRKaS TEKSTİL – LOME KIDS 
BaBy BOOM
BaBy LINE
BaRBaRRIS
BayKaR OPT UKRaINE
BEEZy
BEMBI
DaNa-KIDS
DC KIDS
DEUX PaR DEUX 
DZHyNSOVa SKRyNKa
FH POLEX 
FIONa
FLEXI
GaRDEN BaBy
HIT
JOIKS OPTKIDS
KIDDIMODa
KIDSPLaNET
KREBO
LaKSHMI MIX
LUKaS
MaRINI SILVaNO

MaRTIN KIDS
MayORaL UKRaINE
MD FaSHION KIDS
MIS
MODNyI KaRaPUZ
NEW LaND
PEEK-a-BOO
PICCOLO’L
RaINBOW UKRaINE
SCORPIO POLaND
SILVERSUN
SUZIE
TaNGO JEaNS (TJ)
TOPHaT
TUPIKOV E. S.
TUTTO PICCOLO
VERSCON
VOSTOKBaBy
ZaLEXa
ZIRONKa

festal clothing
a&F DISTRIBUTION 
DEUX PaR DEUX 
MaRTIN KIDS
MODNyI KaRaPUZ
PEEK-a-BOO
SUZIE
TUPIKOV E. S.
ZIRONKa

footwear
aNGELI.R
BaBy BOOM
BaRTEK
BELOLI
CONSTaNTa
ELFFEy
FEET & SHOES
FH POLEX 
FLOaRE ТH, FLaMINGO TM, TOM.M TM
GIO KIDS
HIT

JUMP CLUB UKRaINE
MayORaL UKRaINE
SOKINDER
TUPIKOV E. S.
VaNSHOES
VySHNIVSKa SHOE FaCTORy
yaROSVIT

Headwear
aNIKa
BaBaSIK
BEEZy
BEXa
DEMBOHOUSE
DEUX PaR DEUX 
GaBBI
MaMINa MODa
MaRINI SILVaNO
MaRTIN KIDS
MayORaL UKRaINE
MIS
MODNyI KaRaPUZ
NIKOLa
PaNaMKa
SCORPIO POLaND
TUPIKOV E. S.
TUTTO PICCOLO
TUTU
VOSTOKBaBy

knitted wear
a&F DISTRIBUTION 
BaBy BOOM
BayKaR OPT UKRaINE
BEMBI
DaNa-KIDS
DEUX PaR DEUX 
LUKaS
MaRTIN KIDS
MODNyI KaRaPUZ
NEW LaND
PICCOLO’L
RaINBOW UKRaINE
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SaBINa MaMa
SCORPIO POLaND
TUPIKOV E. S.
TUTTO PICCOLO
ZIRONKa

Legwear 
aRTI
BEMBI
DEaR CHILD
MaRTIN KIDS
MayORaL UKRaINE
NEW LaND
PROMIN
SCORPIO POLaND
TUPIKOV E. S.
TUTTO PICCOLO

maternıty wear
RUNO TM, OSTRaTEX 
SaBINa MaMa

media, portals, 
specialized literature
4BaBy.Ua
4MaMa.COM.Ua
aBC FOR PaRENTS
COMPaNION
HOROSHIE RODITELI
INFO GROUP
INFORMBUSINESS
KIDDyPaGES
MaMa I ya
MaMINa KaRTa
MODNy MaGaZIN
MOy REBENOK
PROMBaZa77
RDT-INFO.RU
SENDEXPERT
SEWING BUSINESS & FaSHION
TVOy MaLySH

School uniform
a&F DISTRIBUTION 
aRKaS TEKSTİL – LOME KIDS 
BaBy BOOM
BaRBaRRIS
DaNa-KIDS
FH POLEX 
LUKaS
MayORaL UKRaINE
MD FaSHION KIDS
NEW LaND
PICCOLO’L
PROMIN
SUZIE
TOPHaT
ZIRONKa

Sports clothing & accessories
a&F DISTRIBUTION 
BaBy BOOM
MaRTIN KIDS
MayORaL UKRaINE
MODNyI KaRaPUZ
NEW LaND
RaINBOW UKRaINE
TUPIKOV E. S.
VaNSHOES
VERSCON
ZIRONKa

Textiles, accessories
aVTOPaPa
K.TEX
RUNO TM, OSTRaTEX 

Underwear
BayKaR OPT UKRaINE
BEMBI
GaBBI
NEW LaND
SaBINa MaMa
SCORPIO POLaND
TUPIKOV E. S.












