












Шановні організатори, учасники та гості!

Щиро вітаю Вас з нагоди відкриття найбільш 
представницького в Україні виставкового заходу у 
сфері канцелярських товарів і приладдя для офісу 
“СВІТ КАНЦЕЛЯРІЇ’2011”.

За дванадцять років існування зазначена виставка стала 
масштабним галузевим заходом з неповторним “фірмовим” 
стилем - доброю репутацією і традиціями, що дає можливість 
для проведення конструктивного і плідного діалогу серед 
провідних вітчизняних та іноземних операторів цього 
ринку.

Варто також відзначити позитивну тенденцію до 
збільшення кількості українських виробників, які беруть 
участь у зазначеній виставці, серед яких переважаюча 
більшість – представники малого та середнього бізнесу. Це 
вселяє оптимізм і свідчить про те, що ця сфера господарської 
діяльності в нашій державі набирає потужних обертів.

Актуальність виставки “СВІТ КАНЦЕЛЯРІЇ” зростає, вона 
здобула заслужений авторитет у країнах СНД і далекого 
зарубіжжя, адже участь у ній – це не тільки демонстрація 
новітніх зразків продукції і нових підходів до просування її 
на ринки, але й унікальна нагода для спілкування фахівців, 
пошуку нових партнерів та встановлення ділових контактів.

Бажаю всім учасникам та гостям виставки успіхів, плідної 
праці, подальшого розширення та зміцнення ділових 
контактів!

З повагою,

Перший віце-прем’єр-міністр України,                     
Міністр економічного розвитку і торгівлі,
Андрій КЛЮЄВ

Dear organizers, participants and guests! 

I sincerely congratulate you on the occasion of open-
ing of the most representative in Ukraine exhibition event 
in the field of stationery goods and office accessories 
“ WORLD OF STATIONERY’2011”. 

During twelve years of its existence this exhibition has become 
a large-scale industry event with a unique “brand-name” style - a 
good reputation and traditions. That provides with an opportu-
nity for constructive and fruitful dialogue between the leading 
domestic and foreign operators of this market. 

Also, I want to mention a positive tendency to the increase 
in the number of Ukrainian producers that participate in this 
exhibition. The vast majority of them are the representatives of 
small and medium-sized businesses. These figures are very 
optimistic and testify that this sphere of economic activity in 
our country is taking a turn for the better. 

Topicality of “WORLD OF STATIONERY” exhibition is growing, 
it has won deserved prestige in the CIS countries and abroad, be-
cause participation in it is not only a demonstration of the new-
est product samples and new approaches of their promotion to 
the markets, but also a unique opportunity for the dialogue be-
tween professionals, search for new partners and establishment 
of business contacts. 

I wish all the exhibitors and visitors of the exhibition success, 
fruitful work, further expansion and strengthening of business 
contacts! 

Yours sincerely, 

First Vice Prime Minister of Ukraine,
Minister of Economic Development and Trade,
Andriy Klyuev 



Шановні учасники та гості виставки!

Щиро вітаю з нагоди відкриття 12-ї спеціалізованої 
виставки канцелярських товарів і приладдя для офісу 
“Світ канцелярії’ 2011”!

Традиційно вона збирає найкращих представників 
вітчизняного ринку. За роки свого існування виставка 
здобула авторитет не лише в Україні, а й за її межами. 
Цього року свою продукцію демонструють експоненти з 
Німеччини, Іспанії, Китаю, Росії та Туреччини.

Слід зазначити, що, незважаючи на труднощі, 
українське виробництво товарів для офісу та школи 
успішно розвивається. Продукція українських виробників  
цього напрямку широко представлена в експозиції 
“Світ канцелярії’ 2011”. Це - паперово-білова продукція, 
галантерея, товари для творчості та вироби з полімерних 
матеріалів. 

Як і у попередні роки, організатори виставки “Світ канцелярії” 
подбали про те, щоб створити всі умови для роботи експонентів, 
перетворити виставку в надійний інструмент маркетингу і 
успіху її учасників. Зустрічі та спілкування зі своїми колегами та 
партнерами сприяють народженню нових ідей у бізнесі, надають 
можливість обмінятися досвідом. 

Бажаю всім учасникам і гостям виставки успішної праці, 
корисних ділових контактів, добробуту та процвітання!

З повагою, 

Президент торгово-промислової 
палати України,          
С. Скрипченко

Dear participants and visitors! 

I sincerely congratulate you on the occasion of opening of the 
12-th specialized exhibition of stationery goods and office acces-
sories “World of Stationery’ 2011”! 

Traditionally, it gathers the best representatives of the sta-
tionery industry. During the period of its existence, the exhibi-
tion gained authority not only in Ukraine but also abroad. This 
year, exhibitors from Germany, Spain, China, Russia and Turkey 
demonstrate their products. 

It should be noted that, despite difficulties, domestic 
production of goods for office and school develops successfully. 
Such products of Ukrainian manufacturers are widely represented 
at the “World of Stationery’ 2011” exhibition. Here belong paper 
and stationery products, leather wares, goods for creative work 
and articles made of polymeric materials. 

As in previous years, organizers of the “World of Stationery” 
exhibition made every effort in order to create all conditions 
for exhibitors’ work and to turn the exhibition into a reliable 
marketing and success tool of its participants. Meetings and 
communication with colleagues and partners contribute to the 
development of new ideas in business, provide  with an 
opportunity to exchange experiences.

I wish all exhibitors and visitors  successful work, useful busi-
ness contacts and well-being!

Yours sincerely, 

President of the Ukrainian 
Chamber of Commerce and Industry ,

S. Skripchenko



Шановні учасники та гості виставки!

Від імені Української Асоціації Постачальників 
Канцелярських Товарів (УАПКТ) радий вітати Вас з нагоди 
відкриття 12-го міжнародного виставкового форуму 
“Світ канцелярії  2011“!   

Така визначна подія, що об’єднує учасників 
канцелярського ринку, дозволяє обговорити всі проблеми, 
що існують, знайти спільні рішення та розробити нові 
підходи. Багаторічний успіх виставки “Світ канцелярії“ 
свідчить про вірність обраного методу спілкування між 
учасниками ринку. Кожного року цей захід підтверджує 
свою важливість.

Для експонентів та гостей виставка є невід’ємним  
та надійним інструментом роботи. Виставки та ділові 
зустрічі допомагають нам краще дізнатися один одного та 
виробити, в результаті, почуття довіри до партнера, без 
чого неможлива спільна робота.  

Ми впевнені, що час, проведений на виставці, буде 
цікавим і корисним для бізнесу та професійного зростання, 
а виставкова атмосфера подарує Вам натхнення для 
подальшої плідної праці. 

Бажаємо Вам з користю використати шляхи 
для просування якісної продукції на український 
канцелярський ринок, активної та ефективної роботи, 
корисних ділових зустрічей, сміливих ідей, великого 
запасу ентузіазму, оптимізму та позитиву! Сподіваємося, 
що кожен отримає очікуваний результат. 

Дякуємо за те, що Ви з нами! 
Насолоджуйтесь своєю справою! 

З повагою,

від імені УАПКТ,
Президент Української Асоціації 
Постачальників Канцелярських Товарів,
Юрій Федорчук

On behalf of the Ukrainian Stationery Suppliers Association 
(USSA), I am glad to greet you on the occasion of opening of the 
12-th International exhibition Forum “World of Stationery  2011”!

This significant event that gathers participants of the sta-
tionery market, allows to discuss existing problems, to find 
common solutions and to develop new approaches. Long-
term success of the “World of Stationery” exhibition testifies 
that the method of communication between market partici-
pants was correctly chosen. This event proves its significance 
every year.

The exhibition is always an essential and reliable work tool 
for exhibitors and visitors. Exhibitions and business meetings 
help us to get to know each other better and to develop as a 
result, mutual trust, without which joint work is impossible. 

We are sure that the time, spent at the exhibition, will be 
interesting and useful for business and professional growth, 
and the atmosphere of the exhibition will inspire you for 
further fruitful work. 

We wish you to make good use of all the existing ways 
to promote quality products to the Ukrainian stationery mar-
ket, active and effective work, useful business meetings, bold 
ideas, lots of enthusiasm, optimism and positive! We hope 
that everyone will achieve expected results. 

Thank you for being with us! 
Enjoy your work! 

Sincerely yours, 

On behalf of USSA,
President of the Ukrainian 
Stationery Suppliers Association,
Yuriy Fedorchuk

Dear participants and visitors of the exhibition!



Шановні учасники та відвідувачі!

Щиро радий вітати Вас на 12 щорічній виставці 
канцелярських товарів та приладдя для офісу “Світ 
Канцелярії 2011“. 

Компанія “АККО Інтернешнл“ вже вкотре гостинно 
зустрічає своїх друзів, партнерів та колег. Приємно 
зазначити той факт, що географія виставки з кожним 
роком розширюється – на сьогодні серед експонентів 
представлені компанії не лише з України, але й з Росії, 
Китаю, Турції та Іспанії.  

Організатори виставки, компанія “АККО Інтернешнл“ 
та Українська Асоціація Постачальників Канцелярських 
Товарів докладають зусиль, щоб  виставка була своєрідним 
рушієм у формуванні вітчизняної канцелярської галузі. 

Сьогодні на нашому заході зібралися провідні 
спеціалісти канцелярської справи, які не словом, а 
не ділом доводять важливість та значимість таких, на 
перший погляд, непомітних речей. Не можна уявити 
життя жодного підприємства, навчального закладу чи 
просто людини без письмового приладдя, офісної техніки 
чи товарів для діловодства.  В той же час, вдало вибрана 
ручка чи будь-який канцелярський аксесуар формують 
позитивний імідж, підкреслюють індивідуальність, стають 
невід’ємною частиною стилю. Попит на представлену 
продукцію буде існувати завжди.

Стабільність – це запорука успіху, тому бажаю всім 
присутнім успіху, вдалих контактів, плідної роботи та 
високих результатів.

З повагою, 

Генеральний директор  “АККО Інтернешнл”,
Ігор Мельник

Dear members and visitors! 

I am glad to congratulate you on the occasion of opening 
of the 12-th annual exhibition of stationery goods and office 
accessories “World of Stationery 2011”. 

“ACCO International” exhibition company hospitably 
welcomes its friends, partners and colleagues again. It is 
pleasant to note the fact that the geography of the fair 
participants expands every year. Today, among the exhibitors 
one can find companies not only from Ukraine but also from 
Russia, China, Turkey and Spain. 

Organizers of the exhibition,  “ACCO International” company 
and the Ukrainian Association of Stationery Goods Suppliers 
made efforts for the exhibition to become a motive force in the 
formation of the national stationary industry. 

Today, leading professionals of the stationery business 
have gathered here in order to prove the importance and 
significance of such, seemingly invisible, things. You can not 
imagine the life of any enterprise, institution or simply a 
person without writing accessories, office equipment or goods 
for office work. At the same time, well-chosen pen or any office 
accessory can form a positive image, accentuate individuality, 
become an integral part of the style. Therefore, demand for the 
presented goods will always exist. 

Stability - is a guarantee of success, so I wish everybody 
success, successful contacts, fruitful work and good results. 

Sincerely yours, 

Director General  of “ACCO International” ,
Igor Melnyk



sta t ionery-expo.com.ua sta t ionery-expo.com.ua20 sta t ionery-expo.com.ua sta t ionery-expo.com.ua 21

АлфАвітний Перелік ексПонентів №  стенду стор.

2х3 УКРАЇНА, ТОВ ....................................................................................................1.8................................15
AВС Офіс ЛТД, ТОВ .............................................................................................. 2.28................................15
BEIFA GROUP CO., LTD ........................................................................................ 2.17................................16
CLEANLIKE REGNERY GmbH ............................................................................. 1.16................................16
EXPOHOLDING.RU ........................................................................................................................................17
KANCPORT.COM.UA, Канцелярський портал ...................................................................................20
OFFICE FILE, Журнал ....................................................................................................................................20
OFFICEMART.RU, Інтернет портал .........................................................................................................21
PENSAN KALEM SANAYI TICARET A.S ............................................................ 2.21................................22
RANOK-CREATIVE, ПП ......................................................................................... 1.36................................22
SEPTIMA ................................................................................................................... 1.14................................23
SPORTANDEM SL ..............................................................Синій конференц-зал................................24
TASCOM® ................................................................................................................. 1.28................................24
А.Ф.Д., ТОВ/ DESIGN TRADING TM ................................................................. 1.37................................25
АIМ, Фірма, ПП...................................................................................................... 1.22................................26
АКС-ОПТ, ТОВ ........................................................................................................ 2.20................................26
АЛЬЯНС ОРБІТА СВК, ТОВ ...................................................................................1.2................................27
АНКОР, ТОВ ............................................................................................................ 2.13................................28
АПЕЛЬСИН, ТОВ ................................................................................................... 1.13................................28
АРНІКА, Група  компаній, ТОВ ...........................................................................2.4................................29
АСТРЕЯ XXI, ТОВ ................................................................................................... 1.26................................30
БАДЕН-ПРОЕКТ, ТОВ .......................................................................................... 1.32................................30
БІК УКРАЇНА, ДП ................................................................................................... 2.32................................31
Бріск РПА, ТОВ ...................................................................................................... 2.23................................32
БЮРОКРАТ, ТОВ .................................................................................................... 2.16................................32
ВIТЕЛ, Компанія ................................................................................................... 1.31................................33
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ ................................................................................ 2.19................................35
ВОРОНОВ О.Г., ПП ............................................................................................... 2.11................................34
ГРАФІКА, Фірма, ТОВ .............................................................................................2.7................................36
ДОБРИЙ, ТМ .......................................................................................................... 1.21................................36
ЗАМОРСКИЕ ПОДАРКИ ........................................................................................2.3................................37
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ .............................................................................................. 2.18................................38
ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЗАТ ................................................ 1.23................................38
КАНЦОПТТОРГ, ТОВ ............................................................................................ 1.29................................40
КАРАНDАШ, Журнал .............................................................................................1.0................................39
КІП ЛТД, ТОВ .......................................................................................................... 2.22................................40
КНИЖКОВИЙ ХМАРОЧОС, Видавництво, ТОВ ........................................ 1.25................................41
КОЗЛОВ В.Ю., СПД ............................................................................................... 1.20................................42
КОЛЕНКОР, ТМ/ Домбровський, СПД ФО  ................................................ 1.24................................42
КОЛОП, ТОВ ..............................................................................................................1.1................................43
КОМПАНІЯ ПАЛІТРА, ТзОВ ............................................................................... 2.24................................44
КРЕДО, Видавничий книготорговельний центр, ТОВ ......................... 1.27................................44

ЛИЛИЯ ХОЛДИНГ, ТОВ ..........................................................................................2.5................................46
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП ...............................................................................1.15, 2.30................................47
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ .................................................................................................. 2.12................................48
ЛЮКС-КОЛОР, ТМ ................................................................................................ 2.31................................48 
МАНДАРИН, Компанія, ТОВ ...............................................................................1.6................................49
МАПП, Міжнародна Асоціація Презентаційної Продукції ........................................................50
ОДЕССА-ОПТ ......................................................................................................... 1.19................................51
ОЛЬЯНА, ПП ........................................................................................................... 2.11................................52
ОФІС ПРО, ТОВ ...............................................................................................................................................52
ПЕЙПЕР ХАУС, ТОВ .............................................................................................. 1.12................................53
ПЕРСПЕКТИВА, ЗАТ ................................................................................................1.4................................55
ПОДІЛЛЯ, Видавництво, ТОВ .............................................................................2.6................................56
ПОЛІГРАФІСТ, ЗАТ ................................................................................................ 2.26................................57
ПОЛІМЕР, МПП ...................................................................................................... 1.10................................58
ПОЛІМЕР, ПП .......................................................................................................... 1.33................................58
РАЙДУГА ТРЕЙД, ТОВ/ ГАММА, ТМ ............................................................... 1.40................................59
РАНОК – НАОЧНІ ПОСІБНИКИ ....................................................................... 1.36................................60
РАНОК, Видавництво, ТОВ ..................................................................................1.9................................60
РЕКТАЙМ, ТОВ ....................................................................................................... 1.38................................61
РОСА, Компанія, ПП ................................................................................... 1.5, 2.15................................62
СЕГМЕНТ.РУ, ТОВ ...........................................................................................................................................62
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ, Щомісячний журнал ...................................................................................63
СКАТ, Компанія, ПП ............................................................................................. 1.39................................64
СКС СЕРВІС ГРУП, ТОВ ........................................................................................ 1.35................................65
CПЕКТР, ТОВ ....................................................................................................................................................66
СТАММ, ТОВ ..............................................................................................................2.8................................68
СТУДІЯ МАРКО, ПП ............................................................................................. 1.34................................69
ТАІС-Є, ТОВ ............................................................................................................. 1.17................................70
ТЕТРАДА, ТОВ ...........................................................................................................2.9................................70
ТЕТРАКАНЦ, ПП .............................................................................................................................................71
ТОП, Компанія, ПП  ............................................................................................. 1.18................................72
ТОРГСОФТ ........................................................................................................................................................72
ТРЕК, ПП .................................................................................................................. 1.30................................73
ТРОДАТ–УКРАЇНА, ТОВ  ........................................................................................2.1................................73
УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР, ТОВ ................................................................................ 2.27................................75
ФЕНІКС-С, ТФ, ТОВ ............................................................................................... 2.10................................76
ФОЛІАНТ, ПП ......................................................................................................... 2.29................................76
ФОРМ С, ТОВ ............................................................................................................1.7................................77
ХУДОЖНІ МАТЕРІАЛИ – УКРАЇНИ, ДП ............................................................1.3................................79
ЧАС-ПІК, ПП ..............................................................................................................2.2................................76
ШАЙНІ-УКРАЇНА, ТОВ ..................................................................................................................................77
ШКОЛЯРИК, Видавництво, ТОВ ..................................................................... 2.14................................79

АлфАвітний Перелік ексПонентів №  стенду стор.



sta t ionery-expo.com.ua sta t ionery-expo.com.ua22 sta t ionery-expo.com.ua sta t ionery-expo.com.ua 23

alphabetical list of exhibitors stand page alphabetical list of exhibitors stand page

2x3 UKRAINE, LLC ....................................................................................................1.8................................15
ABC Office LTD ....................................................................................................... 2.28................................15
AIM, COMPANY, PE ............................................................................................... 1.22................................16
AKС-OPT, LTD ......................................................................................................... 2.20................................16
ALLIANCE ORBITA SVK, LTD..................................................................................1.2................................17
ANKOR, LTD ............................................................................................................ 2.13................................20
APELSIN, LTD .......................................................................................................... 1.13................................20
ARNIKA, Company Groups, LTD..........................................................................2.4................................21
ART MATERIALS OF UKRAINE, DE .......................................................................1.3................................22
ASTREYA, LTD ......................................................................................................... 1.26................................22
BADEN-PROJECT, LTD.......................................................................................... 1.32................................23
BEIFA GROUP CO., LTD ........................................................................................ 2.17................................24
BIC UKRAINE ........................................................................................................... 2.32................................24
BRISK, Advertising & Polygraphic Agency, LTD .......................................... 2.23................................25
BUREAU-CRAT, LTD ............................................................................................... 2.16................................26
CHASPIK, Company, PE ..........................................................................................2.2................................26
CLEANLIKE REGNERY GmbH ............................................................................. 1.16................................27
COLOP, LTD .................................................................................................................1.1................................28
DESIGN TRADING TM/A.F.D., LTD .................................................................... 1.37................................28
DOBRYJ, TM ............................................................................................................. 1.21................................29
EXPOHOLDING.RU ........................................................................................................................................30
FENIKS-S,Trading Firm, LTD ............................................................................... 2.10................................30
FOLIANT, PE ............................................................................................................ 2.29................................31
FORM S, LTD ..............................................................................................................1.7................................32
GRAFIKA, Firm, LTD .................................................................................................2.7................................32
IAPP, International Association of Promotional Products ...............................................................33
IMPORT-OFFICE, LTD ........................................................................................... 2.18................................35
INSTITUTE of ADVANCED TECHNOLOGIES, CJSC  ..................................... 1.23................................34
K&P LTD, LLC ........................................................................................................... 2.22................................36
KANCOPTTORG, LTD ............................................................................................ 1.29................................36
KANCPORT.COM.UA, Stationery portal..................................................................................................37
KARANDASH, Magazine ........................................................................................1.0................................38
KNYZHKOVYJ HMAROCHOS, Publishing House, LTD............................... 1.25................................38
KOLENKOR/Dombrovsky, PE ............................................................................ 1.24................................40
KOZLOV V.Y., PE ..................................................................................................... 1.20................................39
KREDO, Publishing book-trading center, LTD ............................................. 1.27................................40
LEADER-TRADING, LTD .............................................................................1.15, 2.30................................41
LILIYA HOLDING, LLC  .............................................................................................2.5................................42
LOKSI OPT, LTD ...................................................................................................... 2.12................................42
LUX-COLOR, TM ..................................................................................................... 2.31................................43
MANDARIN, Company, LTD ..................................................................................1.6................................44
ODESSA-OPT .......................................................................................................... 1.19................................44

OFFICE FILE, Magazine ................................................................................................................................46
OFFICE PRO, LTD ............................................................................................................................................47
OFFICEMART.RU, Internet portal  .............................................................................................................48
OLYANA, PE ............................................................................................................. 2.11................................48 
PALITRA COMPANY, LTD ..................................................................................... 2.24................................49
PaperHOUSE, LTD ................................................................................................. 1.12................................50
PENSAN KALEM SANAYI TICARET A.S. ........................................................... 2.21................................51
PERSPECTIVE, JSC ....................................................................................................1.4................................52
PODILLYA, Publishing House, LTD .....................................................................2.6................................52
POLIMER, PE ........................................................................................................... 1.10................................53
POLYGRAPHIST, CJSC .......................................................................................... 2.26................................55
POLYMER, PE .......................................................................................................... 1.33................................56
RANOK – VISUAL AIDS, PE ................................................................................. 1.36................................57
RANOK, Publishing House, LTD ..........................................................................1.9................................58
RANOK-CREATIVE, PE .......................................................................................... 1.36................................58
RAYDUGA TRADE, LTD/ GAMMA, TM ............................................................. 1.40................................59
RECTIME CO., LTD ................................................................................................. 1.38................................60
ROSA, Сompany, PE ..................................................................................... 1.5, 2.15................................60
SECRETAR-REFERENT, Monthly magazine ............................................................................................61
SEGMENT.RU, LTD ..........................................................................................................................................62
SEPTIMA, LTD ......................................................................................................... 1.14................................62
SHINY-UKRAINE, LTD ....................................................................................................................................63
SHKOLYARYK, Publishing House, LTD ............................................................ 2.14................................64
SKAT, Company, PE ............................................................................................... 1.39................................65
SKS SERVICE GROUP, LTD ................................................................................... 1.35................................66
SPEKTR, LTD .....................................................................................................................................................68
SPORTANDEM SL ..................................................................Blue conference hall................................69
STAMM, LTD ...............................................................................................................2.8................................70
STUDIO MARKO, PE .............................................................................................. 1.34................................70
TAIS-E, LTD ............................................................................................................... 1.17................................71
TASCOM® ................................................................................................................. 1.28................................72
TETRADA, LTD ...........................................................................................................2.9................................72
TETRAKANС, PE ..............................................................................................................................................73
TOP, Company, PE ................................................................................................. 1.18................................73
TORGSOFT ........................................................................................................................................................75
TREK, PE.................................................................................................................... 1.30................................76
TRODAT-UKRAINE, LTD ..........................................................................................2.1................................76
UKRAINSKY PAPIR, Trade Industrial Group  ................................................. 2.27................................77
VITEL, Company .................................................................................................... 1.31................................79
VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD ............................................................. 2.19................................76
VORONOV O.G., РЕ ............................................................................................... 2.11................................77
ZAMORSKIE PODARKI ............................................................................................2.3................................79
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ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

2 березня
11:00

урочисте відкриття виставки 
Місце проведення: Зона урочистих подій 

12:00-13:00
Семінар:
«Автоматизація обліку в торгівлі канцтоварами» 
Місце проведення: Червоний конференц-зал 
Організатор: компанія «торгсофт» 

13:00-14:30 
Семінар: 
«франчайзинг. історія франчайзингу. стан і перспективи в 
україні»  
Місце проведення: Червоний конференц-зал 
Організатор: компанія «тріАрХ» 
Доповідачі: Сергій Чичин - директор регіонального розвитку 
франчайзингу Triarh Corporation Int.,  Голова Східного представництва 
Федерації розвитку франчайзингу України
Тетяна Хоменко - генеральний директор Triarh Corporation Int., Голова 
Київського представництва Федерації розвитку франчайзингу України

15:00-16:00 
Семінар: «сучасне шкільне приладдя для дітей світових 
брендів: Moxie, beyblade, bella sara та ін.» 
Місце проведення: синій конференц-зал 
Організатор: компанія «Перо» 
Доповідач: Тетяна Вострих - керівник відділу розвитку бізнесу 
клієнтів, компанія «ПЕРО» 

10:00-17:30 
Презентація продукції компанії «sportandem» 
Місце проведення: синій конференц-зал 
Організатор: компанія «sportandem» 
  

3 березня 
12:00-13:00, 15:30-16:30 

Закрита конференція компанії «Астрея-ХХі» 
Місце проведення: Червоний конференц-зал 
Організатор: компанія «Астрея-ХХі» 
  

14:00-15:00 
Презентація новинок шкільного асортименту компанії 
«імпорт-офіс» 
Місце проведення: Червоний конференц-зал 
Організатор: компанія «імпорт-офіс» 
Доповідач: Мамонтова Олена - бренд-менеджер компанії 
«Імпорт-Офіс» 

10:00-17:30 
Презентація продукції компанії «sportandem» 
Місце проведення: синій конференц-зал 
Організатор: компанія «sportandem» 

4 березня 
10:00-17:30 

Презентація продукції компанії «sportandem» 
Місце проведення: синій конференц-зал 
Організатор: компанія «sportandem» 

 EVENTS PROGRAMME

March, 2
11:00

ceremonial opening of the exhibition
Venue: gala events zone

12:00-13:00
Seminar:
“automation of accounting in the stationery trade” 
Venue: red conference hall
Organizer: “torgsoft” сompany

13:00-14:30
Seminar: 
“franchising. the history of franchising. state and prospects in 
Ukraine”
Venue: red conference hall 
Organizer: “triarh” сompany
Speakers: Sergiy Chichin - Director of franchising regional development of 
Triarh Corporation Int., Head of the Eastern representation of Franchising 
development Federation of Ukraine 
Tatiana Khomenko - director general of Triarh Corporation Int., Head of 
Kiev representation of Franchising development Federation of Ukraine 

15:00-16:00
Seminar: “Modern school accessories for children of the following 
brands: Moxie, beyblade, bella sara and others”
Venue: blue conference hall
Organizer: “pero” company
Speaker: Tatiana Vostryh - Head of customer business development de-
partment, “PERO” Company

10:00-17:30
presentation of  “sportandem” company’s products
Venue: blue conference hall
Organizer: “sportandem” company
 

March, 3
12:00-13:00, 15:30-16:30 

closed conference of “astreya-xxi” company
Venue: red conference hall
Organizer: “astreya-xxi” company

14:00-15:00
presentation of school assortment novelties of “import-office” 
company
Venue: red conference hall
Organizer: “import-office” company
Speaker:  Elena Mamontova - Brand Manager  of “Import-Office”  
company

10:00-17:30
presentation of   “sportandem” company’s products
 Venue: blue conference hall
Organizer: “sportandem” company
 

March, 4
10:00-17:30

presentation of  “sportandem” company’s products
Venue: blue conference hall
Organizer: “sportandem” company

сХемА роЗтАшувАння ексПонентів
exhibition plan
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1 ВЕРЕСНЯ
2Х3
4OFFICE   
ABC OFFICE
ADEL
AERO
AGENT
ANA COLI
AQUELLA
ARNIKA
ASD
ASSISTANT
ATLANTIC
AXENT
BABY BOOP
BAIXIN
BARBIE
BEN10
BERLINGO
BESTAR
BIC
BIC
BINDMARK
BO BUNNY
BOVELACCI
BRILLIANT
BRILLIANT
BRISK-OFFICE
BRUNNEN
BUROMAX
CALIFORNIA
CANON
CANSON
CARS
СENTROPEN
CITIZEN
CITIZEN
CITIZEN
CLASS
COLOP
COMIX
CONTUR
COPIC
CREARTEC
D&AART
D.K. ART & CRAFT
DAHLE
DALER ROWNEY
DALPRINT
DATUM
DAVINCI
DAYMON
DELI
DELI
DELTA BY AXENT
DEMA
DISNEY
DISNEY
DONAU
DONG - A
DORA
DR.KONG
DSB 

Україна/Ukraine
Польща/Poland
Чехія/Czech Republic
Словенія/Slovenia
Туреччина/Turkey
Словенія/ Slovenia
Україна/Ukraine
Європа/Europe
Туреччина/Turkey
Україна/Ukraine
Україна/Ukraine
США/USA
Китай/China
Німеччина/Germany
Європа/Europe
Китай/China
США/USA
Європа/Europe
Німеччина/Germany
Тайвань/Taiwan
Франція/France
Франція/France
Україна/Ukraine
США/USA
Італія/Italy
Австралія/Australia
Австралія/Australia
Україна/Ukraine
Німеччина/Germany
Україна/Ukraine
Китай/China
Японія/Japan
Франція
Європа/Europe
Чехія/ Czech  Republic
Японія/Japan
Японія/Japan
Японія/Japan
Чехія/Czech Republic
Австрія/Austria
Китай/China
Китай/China
Японія/Japan
Німеччина/Germany
Китай/China
Китай/China
Німеччина/Germany
Великобританія/Great Britain
Польща/Poland
Гонконг/Hong Kong
Німеччина/Germany
Японія/Japan
Китай/China
Китай/China
Німеччина/Germany
Італія/Italy
Францiя/France
США/USA
Швейцарія/Switzerland
Корея/Korea
Європа/Europe
Китай/China
Тайвань/Taiwan 

ТОП, КОМПАНІЯ, ПП /TOP, COMPANY, PE
2Х3 УКРАЇНА, ТОВ/2X3 UKRAINE, LLC
АКС-ОПТ, ТОВ/АКС-OPT, LTD
АВС ОФІС ЛТД, ТОВ/ABC OFFICE LTD
БЮРО-КРАТ, ТОВ/ BUREAU-CRAT, LTD
КАНЦОПТТОРГ, ТОВ/KANCOPTTORG, LTD
А.Ф.Д., ТОВ/DESIGN TRADING TM/A.F.D., LTD
SPORTANDEM SL
АРНІКА, ГРУПА  КОМПАНІЙ, ТОВ/ARNIKA, COMPANY GROUPS, LTD
АРНІКА, ГРУПА  КОМПАНІЙ, ТОВ/ARNIKA, COMPANY GROUPS, LTD
CПЕКТР, ТОВ/SPEKTR, LTD
АСТРЕЯ XXI, ТОВ/ASTREYA, LTD
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
SPORTANDEM SL
ВIТЕЛ, КОМПАНІЯ/VITEL, COMPANY
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
SPORTANDEM SL
ГРАФІКА, ФІРМА, ТОВ/GRAFIKA, FIRM, LTD
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
БІК УКРАЇНА, ДП/BIC UKRAINE
ТАІС-Є, ТОВ/TAIS-E, LTD
БАДЕН-ПРОЕКТ, ТОВ/BADEN-PROJECT, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
РЕКТАЙМ, ТОВ/ RECTIME CO., LTD
ТАІС-Є, ТОВ/TAIS-E, LTD
БРІСК РПА, ТОВ/BRISK, APA, LTD
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
ТАІС-Є, ТОВ/TAIS-E, LTD
ПЕЙПЕР ХАУС, ТОВ/PAPERHOUSE, LTD
SPORTANDEM SL
ФОРМ С, ТОВ/ FORM S, LTD
РЕКТАЙМ, ТОВ/ RECTIME CO., LTD
АIМ, ФІРМА, ПП/AIM, COMPANY, PE
ТАІС-Є, ТОВ/TAIS-E, LTD
АКС-ОПТ, ТОВ/АКС-OPT, LTD
КОЛОП, ТОВ/COLOP, LTD
АНКОР, ТОВ/ANKOR, LTD
ФОРМ С, ТОВ/ FORM S, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
АНКОР, ТОВ/ANKOR, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
А.Ф.Д., ТОВ/DESIGN TRADING TM/A.F.D., LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ТОП, КОМПАНІЯ, ПП /TOP, COMPANY, PE
ПЕЙПЕР ХАУС, ТОВ/PAPERHOUSE, LTD
АIМ, ФІРМА, ПП/AIM, COMPANY, PE
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
СКС СЕРВІС ГРУП, ТОВ/SKS SERVICE GROUP, LTD
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
ШКОЛЯРИК, ТОВ/SHKOLYARYK, LTD
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
КОМПАНІЯ ПАЛІТРА, ТЗОВ/PALITRA COMPANY, LTD
SPORTANDEM SL
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
БАДЕН-ПРОЕКТ, ТОВ/BADEN-PROJECT, LTD

Перелік торгових марок / list of traDe marks
торгові мАрки / 
trade Marks

крАїнА ПоХодження / 
coUntry

торгові мАрки / 
trade Marks

крАїнА ПоХодження / 
coUntry

Перелік торгових марок / list of traDe marks

DURABLE
DURACELL
DYMO
EAGLE  
ECOLINE
EDDING
ENERGIZER
ERICH KRAUSE
EULENSPIEGEL
EURO2012
EVO
EXPERT 
FABER-CASTELL
FABRIANO
FABRIANO
FACTIS
FACTIS
FAIR WIND
FASHION STATIONERY
FELLOWES
FERRARIO
FIBRACOLOR
FLAIR
FOLIA
FUDA
FUDA
GINGKO
GOLD-BRISK
GOOD SUNRISE
GRANIT
GRANIT 
GREEN LANTERN
GRM
HATBER
HATBER
HELIT
HELLO KITTY 
HELLO KITTY
HERI
HOT WHEELS
HSM
IDEEN
INOXCROM
IPAK
IRBIS
JIBO
JIELISI
JOSEF OTTEN 
JOVI
KISIGN
KITE
KOH-I-NOOR
КОLОS
KREMER
KRONOS
KRONOS
KUM
KW-TRIO
LACO
LAMY
LEADER
LEDIBERG
LEFRANC&BOURGEOIS
LEO

Німеччина/Germany
США/USA
Бельгія/Belgium
Гонконг/Hong Kong
Україна/Ukraine
Німеччина/Germany
США/USA
Південно-східна Азія/Southeast Asia
Німеччина/Germany
Європа/Europe
Голландія/Holland
Україна/Ukraine
Німеччина/Germany
Італія/Italy
Італія/Italy
Іспанія/Spain
Іспанія/Spain
Тайвань/Taiwan
Китай/China
США/USA 
Італія/Italy
Італія/Italy
Індія/India
Німеччина/Germany
Китай/China
Японія/Japan
Китай/China
Україна/Ukraine
Тайвань/ Taiwan
Польща/Poland
Польща/Poland
Європа/Europe
Гонконг/Hong Kong
Росія/Russia
Росія/Russia
Німеччина/Germany 
Японія/Japan
Японія/Japan
Німеччина/Germany
США/USA
Німеччина/Germany
Німеччина/Germany
Іспанія/Spain
Корея/Korea
Україна/Ukraine
Південна Корея/ South Korea
Китай/China
Німеччина/Germany
Іспанія/Spain
Франція/France
Німеччина/Germany
Чехія/Czech Republic
Китай/China
Німеччина/Germany
Китай/China
Японія/Japan
Німеччина/Germany
Тайвань/Taiwan
Німеччина/Germany
Німеччина/Germany
Китай/China
Німеччина/Germany 
Франція/France
Великобританія/Great Britain

БЮРО-КРАТ, ТОВ/ BUREAU-CRAT, LTD
ТАІС-Є, ТОВ/TAIS-E, LTD
ПЕРСПЕКТИВА, ЗАТ/PERSPECTIVE, JSC
ЧАС-ПІК, ПП/ CHASPIK, COMPANY
ПЕРСПЕКТИВА, ЗАТ/PERSPECTIVE, JSC
БЮРО-КРАТ, ТОВ/ BUREAU-CRAT, LTD
ТАІС-Є, ТОВ/TAIS-E, LTD
КАНЦОПТТОРГ, ТОВ/KANCOPTTORG, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
SPORTANDEM SL
ЧАС-ПІК, ПП/ CHASPIK, COMPANY
ШКОЛЯРИК, ТОВ/SHKOLYARYK, LTD
ФЕНІКС-С, ТФ, ТОВ/FENIKS-S,TF, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ТРЕК, ПП/TREK, PE
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
ЧАС-ПІК, ПП/ CHASPIK, COMPANY
ВIТЕЛ, КОМПАНІЯ/VITEL, COMPANY
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
ПЕЙПЕР ХАУС, ТОВ/PAPERHOUSE, LTD
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
ПЕЙПЕР ХАУС, ТОВ/PAPERHOUSE, LTD
РЕКТАЙМ, ТОВ/ RECTIME CO., LTD
ТАІС-Є, ТОВ/TAIS-E, LTD
СКС СЕРВІС ГРУП, ТОВ/SKS SERVICE GROUP, LTD
БРІСК РПА, ТОВ/BRISK, APA, LTD
ФОРМ С, ТОВ/ FORM S, LTD
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
КОМПАНІЯ ПАЛІТРА, ТЗОВ/PALITRA COMPANY, LTD
SPORTANDEM SL
ГРАФІКА, ФІРМА, ТОВ/GRAFIKA, FIRM, LTD
ГРАФІКА, ФІРМА, ТОВ/GRAFIKA, FIRM, LTD
ТЕТРАКАНЦ, ПП/TETRAKANC, PE
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
ШКОЛЯРИК, ТОВ/SHKOLYARYK, LTD
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
ШАЙНІ-УКРАЇНА, ТОВ/SHINY-UKRAINE, LTD
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
А.Ф.Д., ТОВ/DESIGN TRADING TM/A.F.D., LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
БАДЕН-ПРОЕКТ, ТОВ/BADEN-PROJECT, LTD
КОЗЛОВ В.Ю., СПД/KOZLOV V.Y., PE
РЕКТАЙМ, ТОВ/ RECTIME CO., LTD
АНКОР, ТОВ/ANKOR, LTD
ВIТЕЛ, КОМПАНІЯ/VITEL, COMPANY
БЮРО-КРАТ, ТОВ/ BUREAU-CRAT, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
РЕКТАЙМ, ТОВ/ RECTIME CO., LTD
ТАІС-Є, ТОВ/TAIS-E, LTD
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
БАДЕН-ПРОЕКТ, ТОВ/BADEN-PROJECT, LTD
БЮРО-КРАТ, ТОВ/ BUREAU-CRAT, LTD
БЮРО-КРАТ, ТОВ/ BUREAU-CRAT, LTD
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
ЧАС-ПІК, ПП/ CHASPIK, COMPANY
ПЕЙПЕР ХАУС, ТОВ/PAPERHOUSE, LTD
ТОП, КОМПАНІЯ, ПП /TOP, COMPANY, PE

ексПонент / 
exhibitor

ексПонент / 
exhibitor
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LEXI 
LINC
LITTLE ARTIST
LITTLE MATES
LITTLE PRESIDENT
LITTLEST PETSHOPS
LUCKY
LUXOR
LYRA
MAGIKA
MAIMERI
MANUSCRIPT
MAPED
MARABU  
MARCO
MARCO POLO
ME TO YOU
METRIX
MILAN
MONTEX
MOSAIKSTEIN
MUNGYO
MUNGYO 
MY MELODY
NARUTO
NAVARRO
NAVIGATOR
NAZIONALE
NBA
NORIS
NORMA
NOVUS
ODІF
OPUS
OXFORD
P. E. R. BELLE ARTI
PANASONIC
PANTA PLAST
PAPER MATE
PASCO
PASO
PENMATE
PENSAN A.S
PERFECTA
PIATNIK
PIERRE CARDIN
PILOT
PINTURA
PROFESSIONAL
PROFIOFFICE
PROSPER ART
PUCCA
R.G.M.  
RANOK-CREATIVE
RAPID
REGAL
REINER
 RENESANS
RENZ
RIKON
RONOL
ROSA
ROSAIR
ROTOMAC
ROYAL SOVEREIGN
RUDI KELLNER

Індія/India
Індія/India
Китай/China
Європа/Europe
Китай/China
Європа/Europe
Китай/China
Індія/India
Німеччина/Germany
Україна/Ukraine
Італія/Italy
Великобританія/Great Britain
Франція/France
Німеччина/Germany
Китай/China
Китай/China
Англiя/England
Китай/China
Іспанія/Spain
Індія/India
Німеччина/Germany
Великобританія/Great Britain
Корея/Korea
Європа/Europe
Японія/Japan
Україна/Ukraine
Україна/Ukraine
Італія/Italy
Європа/Europe
Німеччина/Germany
Чехія/Czech Republic
Німеччина/Germany
Франція/France
Польща/Poland
Франція/France
Італія/Italy
Японія/Japan
Польща/Poland
США/USA
Китай/China
Польща/Poland
Польща/Poland
Туреччина/Turkey
Італія/Italy
Австрія/Austria
Індія/India
Японія/Japan
Італія/Italy
Німеччина/Germany 
Німеччина/Germany
Гонконг/Hong Kong
Європа/Europe
Італія/Italy
Україна/Ukraine
Швеція/Sweden
Тайвань/Taiwan
Німеччина/Germany
Польща/Poland
Німеччина/Germany
Індія/India
Німеччина/Germany
Україна/Ukraine
Тайвань/Taiwan
Індія/India
Корея/Korea
Німеччина/Germany 

КОМПАНІЯ ПАЛІТРА, ТЗОВ/PALITRA COMPANY, LTD
ТОП, КОМПАНІЯ, ПП /TOP, COMPANY, PE
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
SPORTANDEM SL
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
SPORTANDEM SL
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
ПЕРСПЕКТИВА, ЗАТ/PERSPECTIVE, JSC
ПЕЙПЕР ХАУС, ТОВ/PAPERHOUSE, LTD
БРІСК РПА, ТОВ/BRISK, APA, LTD
ТРЕК, ПП/TREK, PE
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
БЮРО-КРАТ, ТОВ/ BUREAU-CRAT, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ФОРМ С, ТОВ/ FORM S, LTD
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
ШКОЛЯРИК, ТОВ/SHKOLYARYK, LTD
ВIТЕЛ, КОМПАНІЯ/VITEL, COMPANY
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
КОМПАНІЯ ПАЛІТРА, ТЗОВ/PALITRA COMPANY, LTD
SPORTANDEM SL
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
АЛЬЯНС ОРБІТА СВК, ТОВ/ALLIANCE ORBITA SVK, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
SPORTANDEM SL
КОЛОП, ТОВ/COLOP, LTD
АКС-ОПТ, ТОВ/АКС-OPT, LTD
А.Ф.Д., ТОВ/DESIGN TRADING TM/A.F.D., LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
АНКОР, ТОВ/ANKOR, LTD
ПЕЙПЕР ХАУС, ТОВ/PAPERHOUSE, LTD
ТРЕК, ПП/TREK, PE
АIМ, ФІРМА, ПП/AIM, COMPANY, PE
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
ПЕРСПЕКТИВА, ЗАТ/PERSPECTIVE, JSC
ФОРМ С, ТОВ/ FORM S, LTD
КОМПАНІЯ ПАЛІТРА, ТЗОВ/PALITRA COMPANY, LTD
КОМПАНІЯ ПАЛІТРА, ТЗОВ/PALITRA COMPANY, LTD
PENSAN KALEM SANAYI TICARET A.S.
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
ЧАС-ПІК, ПП/ CHASPIK, COMPANY
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
КАНЦОПТТОРГ, ТОВ/KANCOPTTORG, LTD
ПЕЙПЕР ХАУС, ТОВ/PAPERHOUSE, LTD
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
А.Ф.Д., ТОВ/DESIGN TRADING TM/A.F.D., LTD
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
SPORTANDEM SL
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
RANOK-CREATIVE, ПП/RANOK-CREATIVE, PE
А.Ф.Д., ТОВ/DESIGN TRADING TM/A.F.D., LTD
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
КОЛОП, ТОВ/COLOP, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
А.Ф.Д., ТОВ/DESIGN TRADING TM/A.F.D., LTD
РЕКТАЙМ, ТОВ/ RECTIME CO., LTD
CLEANLIKE REGNERY GMBH
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ТОП, КОМПАНІЯ, ПП /TOP, COMPANY, PE
БАДЕН-ПРОЕКТ, ТОВ/BADEN-PROJECT, LTD
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD

SAFARI
SANTA MONICA
SAX
SCHOLZ
SCULPEY
SEGNO
SENATOR
SHINY
SHREDMARK
SKREBBA
SKS 
SNOWHITE
SNOWHITE
ST. CUTHBERTS MILL
STAEDTLER
STANGER
STAR 
STRAWBERRY SHORTCAKE
STUDENT
SUNBOW ART
TARIFOLD
TASCOM®
TECNODIDATTICA/NOVA RICO
TIBETAN HANDICRAFT & PAPER LTD
TIGER
TIGER
TIJI(TIANJIAO) TIZO
TIKI
TO DO 
TRANSFORMERS
TURNER
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
UNI
URSUS
VAN PURE
VSP
WIREMARK
XEROX
YES!
YILAILI
YUEJUN
ZEBRA 
ZEBRA _ТКН
АПЕЛЬСИН
БРІСК
ГАММА
ГАММА
ГАММА _ НОВА
ГОЗНАК
ГРАФІКА
ЗОШИТ УКРАЇНИ
ITEM
КОСМОС
ЛУЧ
МАНЮНЯ 
НЕВСКАЯ ПАЛИТРА, ЗХК
НЕЗНАЙКА
НЕЗНАЙКА
ОЛКИ
ПОЛІГРАФІСТ
РАНОК
СЗЛК
ТОРГСОФТ
УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР
УМКА
ШКОЛЯРИК

Чехія/Czech Republic
Європа/Europe
Австрія/Austria
Чехія/Czech Republic
США/USA
Італія/Italy
Німеччина/Germany
Тайвань/Taiwan
Україна/Ukraine
Німеччина/Germany
Україна/Ukraine
Китай/China
Китай/China
Корея/Korea
Німеччина/Germany
Німеччина/Germany 
Україна/Ukraine
Європа/Europe
Україна/Ukraine
Китай/China
Німеччина/Germany
Україна/Ukraine
Італія/Italy
Тибет/Tibet 
Гонконг/Hong Kong
Гонконг/Hong Kong
Китай/China
Україна/Ukraine
Італія/Italy
Європа/Europe
Японія/Japan
Європа/Europe
Японія/Japan
Німеччина/Germany
Великобританія/ Great Britain
Україна/Ukraine
Україна/Ukraine
Ірландія/ Ireland
Україна/Ukraine
Китай/China
Китай/China
Японія/Japan
Україна/Ukraine 
Україна/Ukraine
Україна/Ukraine
Росія/Russia
Росія/Russia
Україна/Ukraine 
Росія/Russia
Україна/Ukraine
Україна/Ukraine
Україна/Ukraine
Росія/Russia
Росія/Russia
Україна/Ukraine
Росія/Russia
Китай/China
Китай/China
Росія/Russia
Україна/Ukraine
Україна/Ukraine
Росія/Russia
Україна/Ukraine
Україна/Ukraine
Україна/Ukraine
Україна/Ukraine

АКС-ОПТ, ТОВ/АКС-OPT, LTD
SPORTANDEM SL
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
АКС-ОПТ, ТОВ/АКС-OPT, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
БЮРО-КРАТ, ТОВ/ BUREAU-CRAT, LTD
ШАЙНІ-УКРАЇНА, ТОВ/SHINY-UKRAINE, LTD
БАДЕН-ПРОЕКТ, ТОВ/BADEN-PROJECT, LTD
А.Ф.Д., ТОВ/DESIGN TRADING TM/A.F.D., LTD
СКС СЕРВІС ГРУП, ТОВ/SKS SERVICE GROUP, LTD
ФОРМ С, ТОВ/ FORM S, LTD
ВIТЕЛ, КОМПАНІЯ/VITEL, COMPANY
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
БЮРО-КРАТ, ТОВ/ BUREAU-CRAT, LTD
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
ШКОЛЯРИК, ТОВ/SHKOLYARYK, LTD
SPORTANDEM SL
ШКОЛЯРИК, ТОВ/SHKOLYARYK, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
БЮРО-КРАТ, ТОВ/ BUREAU-CRAT, LTD
TASCOM®
ВІВАТ ДИСТРИБУЦІЯ, ТОВ/VIVAT DISTRIBUTION COMPANY, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ФОРМ С, ТОВ/ FORM S, LTD
ЧАС-ПІК, ПП/ CHASPIK, COMPANY
ВIТЕЛ, КОМПАНІЯ/VITEL, COMPANY
АЛЬЯНС ОРБІТА СВК, ТОВ/ALLIANCE ORBITA SVK, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
SPORTANDEM SL
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
SPORTANDEM SL
ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ/IMPORT-OFFICE, LTD
ФЕНІКС-С, ТФ, ТОВ/FENIKS-S,TF, LTD
ТРЕК, ПП/TREK, PE
CПЕКТР, ТОВ/SPEKTR, LTD
БАДЕН-ПРОЕКТ, ТОВ/BADEN-PROJECT, LTD
КАНЦОПТТОРГ, ТОВ/KANCOPTTORG, LTD
ТОП, КОМПАНІЯ, ПП /TOP, COMPANY, PE
СКС СЕРВІС ГРУП, ТОВ/SKS SERVICE GROUP, LTD
ФОРМ С, ТОВ/ FORM S, LTD
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
АПЕЛЬСИН, ТОВ/APELSIN, LTD
БРІСК РПА, ТОВ/BRISK, APA, LTD
ТРЕК, ПП/TREK, PE
ТОП, КОМПАНІЯ, ПП /TOP, COMPANY, PE
ЛОКСИ ОПТ, ТОВ/LOKSI OPT, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ГРАФІКА, ФІРМА, ТОВ/GRAFIKA, FIRM, LTD
ТОП, КОМПАНІЯ, ПП /TOP, COMPANY, PE
ПЕРСПЕКТИВА, ЗАТ/PERSPECTIVE, JSC
ТАІС-Є, ТОВ/TAIS-E, LTD
ТОП, КОМПАНІЯ, ПП /TOP, COMPANY, PE
ШКОЛЯРИК, ТОВ/SHKOLYARYK, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП/LEADER-TRADING, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ПОЛІГРАФІСТ, ЗАТ/POLYGRAPHIST, CJSC
РАНОК, ВИДАВНИЦТВО, ТОВ/RANOK, PUBLISHING HOUSE, LTD
РОСА, КОМПАНІЯ, ПП/ROSA, СOMPANY, PE
ТОРГСОФТ/TORGSOFT
УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР, ТОВ/UKRAINSKY PAPIR, TRADE INDUSTRIAL GROUP 
АКС-ОПТ, ТОВ/АКС-OPT, LTD
ШКОЛЯРИК, ТОВ/SHKOLYARYK, LTD

Перелік торгових марок / list of traDe marks
торгові мАрки / 
trade Marks

крАїнА ПоХодження / 
coUntry

торгові мАрки / 
trade Marks

крАїнА ПоХодження / 
coUntry

ексПонент / 
exhibitor

Перелік торгових марок / list of traDe marks
ексПонент / 
exhibitor
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2х3 УКРАЇНА, ТОВ

просп. Московський, 23
Київ, 04655, Україна

тел.: (044) 239 1598, (044) 239 1599 
факс: (044) 239 1598, (044) 239 1599 

e-mail: info@2x3-ua.com
www.2x3-ua.com 

              Презентаційне обладнання:
дошки сухостирально-магнітні для писання маркерами, крейдою; дошки коркові, 
текстильні; фліпчарти; столики для проекторів; дошки-вітрини; екрани проекційні; 
інтерактивні дошки.
              Інтер’єрні рекламні носії:
плакатні рамки, штендери, підвісні рамки, стійки для брошур, виставкове обладнання.

2x3 UKRAINE, LLC

prosp. Moskovsky, 23
Kyiv, 04655, Ukraine 

tel.: +38 (044) 239 1598, +38 (044) 239 1599 
fax: +38 (044) 239 1598, +38 (044) 239 1599 

e-mail: info@2x3-ua.com
www.2x3-ua.com 

              Presentation equipment:
drywipe magnetic boards for markers, chalk; cork boards, textile boards; flipcharts; 
projection tables; showcase-boards; projection screens; interactive boards.
              Interior advertising mediums:
poster frames, poster boards, banners, brochure sets, exhibition equipment.

АВС Офіс ЛТД, ТОВ

вул. Світлицького, 35, оф. 510
Київ, Україна

тел.: (044) 502 0802
факс: (044) 502 0544

e-mail: sales1@abcoffice.com.ua
www.abcoffice.com.ua

       Оптовий та роздрібний продаж якісного презентаційного обладнання: 
фліпчарти, дошки для писання маркером, крейдою, інформаційні та інтерактивні. 
Усі найнеобхідніші моделі, помірні ціни, європейська якість, індивідуальний підхід 
до партнерських взаємовідносин. Вам сподобається співпрацювати з нами!

ABC Office LTD

vul. Vvedenska, 29/58
Kyiv, 04071, Ukraine
tel: +38 (044) 502 0802
fax: +38 (044) 463 4946
e-mail: sales1@abcoffice.com.ua
www.abcoffice.com.ua

            Wholesale and retail sale of qualitative presentation equipment: flipcharts, 
whiteboards, corkboards, chalkboards, interactive boards. All necessary models, 
affordable prices, European quality, individual approach. You will like to work with us!

BEIFA GROUP CO., LTD

No.298 Jiangnan Road(East) Beilun
Ningbo, 305801, China
tel.: +86 574 86186737/86186699
fax: +86 574 86155295 
e-mail: csbr-judy@beifa.com, nasjali@beifa.com
www.beifa.com

               BEIFA заснована в 1994-му році та є найбільшим експортером письмового 
приладдя та канцелярських товарів в Китаї. Ми налагодили ділові відносини з 
клієнтами з понад 100 країн. В 2008-ому році ми стали ексклюзивним постачаль-
ником бренду Пекінських Олімпійських ігор, займаємось ліцензійною роздрібною 
торгівлею. У 2010-му році, крім існуючої марки BEIFA, ми випустили 4 нові: А plus 
(офісні товари), WMZ (товари для школи), Go green (екологічні товари), Bexpromo 
(рекламно-подарункові товари). Наша мета - поставка оригінальних та якісних 
товарів для наших клієнтів. 
               Ми відкриті для співпраці! 

         Founded in 1994, Beifa is the biggest exporter of writing instruments and 
stationery in China. We have built business relationship with clients from more than 
100 countries. In 2008, we were appointed as the sole supplier of Beijing Olympic 
games, franchise dealer, and chartered retailer. In 2010, except the former Beifa Brand 
we added 4 sub-brands: А plus (Office), WMZ (stationery), Go green (environmentally 
friendly), Bexpromo (promotion). Our mission is to supply clients with the superior 
and innovative products! 
             Looking forward to your cooperation!
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CLEANLIKE REGNERY GmbH

Lilienthalstr., 55-57
tel.: +49 6251 845050
fax: +49 6251 845055

e-mail: info@cleanlike.de
www.cleanlike.de

                  The Cleanlike Regnery GmbH є Вашим компетентним партнером у світі орієнто-
ваного на майбутнє і постійно зростаючого діапазону засобів мультимедіа- та офіс-
гігієни. Для того, щоб запропонувати Вам великий асортимент ексклюзивних засобів 
з очищення та догляду, ми розробили і створили бренд RONOL SCREENCLEAN.

          The Cleanlike Regnery GmbH is your competent partner for the future-oriented 
and constantly growing ranges of multimedia- and office-hygiene. In order to offer an 
outstanding and exclusive cleaning- and maintaining- range, we have developed and 
established the brand RONOL SCREENCLEAN.

EXPOHOLDING.RU 

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

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

EXPOHOLDING.RU

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

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

www.expoholding.ru

          Informational system ExpoHolding.ru is a powerful business tool that gives 
an opportunity to present your firm and receive necessary information about the 
market 24 hours per day. 

             That means an easiest way to find a sale/purchase partner 
for your production or services without any external interference.  
Among users of our resource are: sales managers; purchasing agents; 
intermediaries; distributors; management of enterprises; businessmen 
and other legal and natural persons.
                And cooperation with them can bring in income and long-term business relationship.

KANCPORT.COM.UA, Канцелярський портал

а/с 71
Київ, 03057, Україна
тел.: (044) 233 0744
факс: (044) 408 3955
e-mail: uapkt@ukr.net, uapkt@i.kiev.ua 
www.kancport.com.ua 

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

KANCPORT.COM.UA, Stationery portal

P.O.B. 71
Кyiv, 03057, Ukraine
tel.: +38 (044) 233 0744
fax: +38 (044) 408 3955
e-mail: uapkt@ukr.net, uapkt@i.kiev.ua 
www.kancport.com.ua 

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

ул. 1-ая Ямского поля, 15/2, оф. 507
Москва, Россия 

тел./факс: +7 (916) 257 7616, +7 (916) 257 7619
e-mail: info@officefile.ru

www.officefile.ru

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

OFFICE FILE, Magazine

1-st ul. Yamskogo polia, 15/2, of. 507
Moscow, Russia 

tel./fax: +7 (916) 257 7616, +7 (916) 257 7619
e-mail: info@officefile.ru

www.officefile.ru

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

OFFICEMART.RU, Інтернет портал

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

тел./факс: +7 (495) 663 3262 (многоканальный)
e-mail: manager@officemart.ru

www.officemart.ru

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

OFFICEMART.RU, Internet portal 

per. Gamsonovsky, 2, build. 2, of. 207
Russia, 115191, Moscow
tel.: +7 (495) 663 3262
fax: +7 (495) 663 3262
e-mail: manager@officemart.ru
www.officemart.ru

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

PENSAN KALEM SANAYI TICARET A.S.

T.Tekoglu Cd. No 25 
34295 Sefakoy, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 598 0472 
fax: +90 212 580 8888
e-mail: ali@pensan.com.tr, fc@pensan.com.tr 
www.pensan.com.tr

            PENSAN KALEM SANAYI TICARET A.S. - найбільший виробник кулькових та 
гелевих ручок, дерев’яних олівців в Туреччині, що має 3 власні фабрики. Крім 
того, поставляє величезну кількість кулькових ручок на український ринок.

          PENSAN KALEM SANAYI TICARET A.S. - largest and biggest manufacturer of 
ballpens, gelpens and wooden pencils in Turkey, producing in its own 3 factories. 
Also, supplies huge quantity of ballpens to Ukrainian market.
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RANOK-CREATIVE, ПП

вул. Котлова, 176
Харків, 61139, Україна

тел.: (067) 577 1600,  факс: (057) 716 3292
e-mail: creativ@ranok.com.ua

www.ranok.com.ua

•   розвиваючі ігри для дому та дитячого садка (пазли, конструктори, ігри-шнурівки, 
трафарети, пазли на магнітах);
•   наукові ігри (хімія, фізика, біологія);
•   набори для дитячої творчості (робота із кольоровим піском, вітражними фарбами, 
повітряними кульками);
•   набори для вишивання та плетіння бісером.

RANOK-CREATIVE, PE

vul. Kotlova, 176
Kharkiv, 61139, Ukraine

tel.: +38 (067) 577 1600,  fax: +38 (057) 716 3292
e-mail: creativ@ranok.com.ua

www.ranok.com.ua

•   developmental games for home and kindergarten (puzzles, stencils, construction kits, 
puzzles on magnets);
•   scientific games (chemistry, physics, biology);
•   kits for child’s creative work (work with colour sand, plaster, stained paint, balloons);
kits for fancy-work.

SEPTIMA, ТОВ

вул. Динамівська, 3, кв. 15
Харків, 61023, Україна

тел.: (057) 714 1635
факс: (057) 714 1635

e-mail: septima@ukr.net

             Канцтовари та дитяча література.

SEPTIMA, LTD

vul. Dynamivska, 3, apt. 15
Kharkiv, 61023, Ukraine
tel.: +38 (057) 714 1635
fax: +38 (057) 714 1635
e-mail: septima@ukr.net

             Stationery and literature for children.  

SPORTANDEM SL

Camino del Coscollar, 20
46960 Aldaya, Valencia, Spain
tel.: +34961507379
fax: +34961508780
e-mail: export@sportandem.es, exterior@sportandem.es
www.sportandem.es

           Sportandem спеціалізується на розробці, виробництві та комерціалізації 
всіх видів шкільних рюкзаків. 25-річних досвід роботи дозволив нам зайняти 
лідируючі позиції в галузі. Ми працюємо переважно з провідними світовими 
брендами, а також пропонуємо наші власні ліцензійні продукти. Sportandem 
експортує продукцію у 35 країн світу. Ми є учасниками головних міжнародних 
канцелярських виставок, таких як INTERGIFT MADRID та MESSE PAPERWORLD 
FRANKFURT.

             Sportandem specializes in the design, manufacture and commercialization 
of all kinds of school bags. 25 years experience in the industry has made us leaders 
among other European companies. We mainly deal with top brands, as well as 
our own licensed products. Sportandem exports to 35 countries worldwide. Our 
installations consist of 6000m3 of warehousing, logistic and offices. We participate 
in the main International Stationery shows, like INTERGIFT MADRID AND MESSE 
PAPERWORLD FRANKFURT. 
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TASCOM®

вул. Плиткова, 79-А, кв. 24
Харків, 61138, Україна

тел.: (057) 757 3935
факс: (057) 393 1175

e-mail: oblogka_tascom@yahoo.com
www.tas-com.com

         ПП Косінов М.І. – одна з фірм-виробників. Розпочавши свою діяльність у 
1998 році; сьогодні спеціалізується на виробництві виробів з полімерних плівок: 
обкладинок для зошитів, обкладинок для підручників, щоденників, атласів, тощо.             
     В 2010 році розпочато виробництво фотоальбомів. Вся продукція 
випускається під власною торговою маркою. Спеціальні цінові пропозиції для 
фірм і підприємців, що займаються регіональною дистрибуцією.

TASCOM®

vul. Plytkova, 79-А, apt. 24
Kharkiv, 61138, Ukraine
tel.: +38 (057) 757 3935
fax: +38 (057) 393 1175

e-mail: oblogka_tascom@yahoo.com
www.tas-com.com

             PE Kosinov M.I. is one of the manufacturing firms. The Company began its work 
in 1998. It specializes in the production of polymeric films: covers for notebooks, books, 
journals, atlases, etc.
         In 2010, we started producing photo albums. All products are manufactured 
under own brand. Special price offers for companies and entrepreneurs engaged in 
the regional distribution.

ТОРГСОФТ

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

тел.: (057) 760 1828, (095) 008 5030, 
(098) 122 8544, (063) 064 6598

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

             Торгсофт – програма для роздрібної та оптової торгівлі канцтоварами:
•   облік товарів за допомогою штрих-кодів та артикулів (застосовуються сканер 
штрих-кодів, принтери етикеток та чеків, касові апарати, термінал збору даних). 

Програма генерує штих-коди та друкує цінники для товару;
•   дисконтні картки та накопичувальні системи знижок, база покупців;
•   облік торгівлі упаковками, комплектами та поштучно;
•   торгівля готівкова та безготівкова;
•  контроль над процесом торгівлі в магазині або мережі магазинів, швидка 
інвентаризація, складський облік;
•    аналіз прибутковості за кожним видом товару; 
•   облік в Торгсофт зрозумілий кожному підприємцю, не потребує бухгалтерсь-
ких знань;
•   впровадження програми за 1 день, без закриття магазину. 

TORGSOFT

vul. Tobolska, 42-А
Kharkiv, 61072, Ukraine
tel.: +38 (057) 760 1828, +38 (095) 008 5030, 
+38 (098) 122 8544, +38 (063) 064 6598
e-mail: info@torgsoft.com.ua
www.torgsoft.com.ua

             Torgsoft –programme for stationary wholesale or retail trade. 
•   article and barcode and goods’ accounting (barcode scanner, label and bill printers, 
cash registers, data accumulation terminal); 
•   discount cards, customer base; 
•   package trade accounting, by complete sets or by the piece;
•   cash and cashless trade;
•   control over the trade process in the shop or trading network, stock-taking;
•   profitability analysis;
•   does not require account knowledge; 
•   introduction without trade suspension; 
•   roll-out takes one day and does not require shop closure.
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А.Ф.Д., ТОВ/ DESIGN TRADING, TM

просп. Возз'єднання, 19, оф. 105   
Київ, 02160, Україна

тел.: (044) 494 1551, (044) 499 9238
факс: (044) 490 9349

e-mail: info@2x3-ua.com
www.2x3-ua.com

              Більше 15 років компанія поставляє на український ринок офісне обладнання 
та витратні матеріали для всіх видів палітурки і ламінування, а також різаки і 
знищувачі документів. В асортименті також представлені степлери і діроколи, 
магнітно-маркерні дошки, беджі та аксесуари до них, галерея паперу. Торгові марки, 
представлені в Україні: HSM, Dahle, Renz, ProfiOffice, Agent, Skrebba, Rapid, Novus.

DESIGN TRADING, TM/A.F.D., LTD

prosp. Vozzyednannia, 19, of. 105 
Kyiv, 02160, Ukraine

tel.: +38 (044) 494 1551, +38 (044) 499 9238
fax: +38 (044) 490 9349

e-mail: info@2x3-ua.com
www.2x3-ua.com

            More than 15 years the company supplies office equipment and materials for all 
kinds of binding and lamination, as well as cutters and trimmers, document shredders 
to the Ukrainian market. Also, the assortment includes staplers and punchers, white 
magnetic boards, badges and accessories. Trademarks, represented in Ukraine: HSM, 
Dahle, Renz, ProfiOffice, Agent, Skrebba, Rapid, Novus.

АIМ, Фірма, ПП

вул. Рози Люксембург, 48-Б, оф. 5
Донецьк, 83050, Україна

тел.: (062) 311 6044, (062) 311 6045, (062) 311 6046
факс: (062) 311 6044

e-mail: aimcitizen@rambler.ru
www.citizen-systems.co.jp, www.daymon.eu

            Наша фiрма є гуртовим постачальником калькуляторів двох торгових марок: 
CITIZEN, японської компанії “CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD” та європейської 
торгової марки “DAYMON”.  Другий напрямок діяльності – дистрибуція продукції під
торговою маркою “Panasonic”: телефони, радiотелефони, факси,  міні-АТС за найниж-
чими цінами. Безкоштовна доставка товарів по Україні.

AIM, COMPANY, PE 

vul. Rozy Luksemburg, 48-B, of. 5
Donetsk, 83050, Ukraine
tel: +38 (062) 311 6044, +38 (062) 311 6045, +38 (062) 311 6046
fax: +38 (062) 311 6044
e-mail: aimcitizen@rambler.ru
www.citizen-systems.co.jp, www.daymon.eu

              Our company is a wholesale supplier of calculators of two brands: CITIZEN, of Japanese 
company “CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD” and European trademark “DAYMON”. 
Another branch of our business is distribution of “PANASONIC” products: telephones, 
radio telephones, faxes, mini -ATS at lowest prices. Free delivery within Ukraine.

АКС-ОПТ, ТОВ

вул. Щорса, 81-A
Донецьк, 83114, Україна
тел.: (062) 381 9260, факс: (062) 342 9648
e-mail: op@mail.akc-ua.com
www.denberry.com

         Генеральний дистриб’ютор в Україні торговельних марок SCHOLZ, CLASS, 
NORMA, SAFARI, 4OFFICE.
             Розвиток власної торговельної марки УМКА.
             Офіційний дистриб’ютор в Україні торговельної марки CENTROPEN.
             Оптовий продаж Аксесуарів, Канцтоварів, Сувенірів.
             Доставка на склад покупця.

АКС-OPT, LTD

vul. Shorsa, 81-A 
Donetsk, 83114, Ukraine
tel.: +38 (062) 381 9260, fax: +38 (062) 342 9648
e-mail: op@mail.akc-ua.com
www.denberry.com

             General distributor of Trade Marks SCHOLZ, CLASS, NORMA, SAFARI, 4OFFICE  in Ukraine.
             Development of own Trade Mark УМКА.
             Official distributor of Trade Mark CENTROPEN in Ukraine.
             Wholesale of accessories, stationery, souvenirs.
             Delivery to buyer’s warehouse.
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АЛЬЯНС ОРБІТА СВК, ТОВ

вул. Івана Мазепи, 26
Київ, 01010, Україна
тел.: (044) 360 8810
факс: (044) 360 8810

e-mail: office@allianceorbita.com.ua
www.allianceorbita.com.ua

           “Альянс Орбіта СВК” – виробництво та оптова торгівля канцтоварами для 
офісу та школи  торгових марок NAVIGATOR та TIKI.
            На території України компанія є ексклюзивним дистриб’ютором ручок LEXI і 
продукції для дитячої творчості ZEPHYR.
             До складу “Альянс Орбіта СВК” входить 5 компаній, що забезпечують асор-
тимент ексклюзивної продукції, постійну наявність товару на складах і якісну 
дистрибуцію по всій території України.

ALLIANCE ORBITA SVK, LTD

vul. Ivan Mazepy, 26
Kyiv, 01010, Ukraine

tel.: +38 (044) 360 8810
fax: +38 (044) 360 8810

e-mail: office@allianceorbita.com.ua
www.allianceorbita.com.ua

        “Alliance Orbita SVK” company produces and wholesales office and school 
stationary of such trademarks as NAVIGATOR and TIKI. It is an exclusive distributor 
of LEXI pens and ZEPHYR products for child's creative work at the Ukrainian 
territory. “Alliance Orbita SVK” consists of 5 companies that offer wide assortment 
of exclusive products, permanent presence of products in warehouses and high 
quality distribution on the whole territory of Ukraine.

АНКОР, ТОВ

вул. Київська , 75
Софіївська Борщагівка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08131, Україна
тел.: (044) 502 9440
факс: (044) 502 9488
e-mail: office@da.ua
www.da.ua

            Компанія “АНКОР” - офіційний ексклюзивний представник в Україні ТМ  D&A, 
Comix, Jielisi. 
              D&A – власна ТМ: витратні матеріали для ламінування та брошурування;
              Comix – знищувачі паперу, біндери на пластикову пружину, ламінатори;
              Jielisi – професійне різальне обладнання.
              Компанія є провідним постачальником з досвідом роботи понад 14 років.
     Постачальник професійного післядрукарського обладнання, виробник 
матеріалів для виготовлення блокнотів та календарів.

ANKOR, LTD

vul. Kyivs'ka, 75
Sofiyivs'ka Borshchagivka village, 
Kyivo-Svyatoshyn reg., 
Kyiv obl., 08131, Ukraine 
tel.: +38 (044) 502 9440
fax: +38 (044) 502 9488
e-mail: office@da.ua
www.da.ua

               Ankor LTD is an official and exclusive supplier of Comix, Jielisi, D&A trademarks on 
the territory of Ukraine. D&A is our own trademark: deals with expendable materials for 
lamination and binding. 
             Comix – paper shredders, binding machines working with plastic binding combs, 
laminating machines. 
            Jielisi – professional cutting equipment.
             The company is a leading supplier of professional after printing equipment, 
producer of materials for calendar production.
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АПЕЛЬСИН, ТОВ

вул. Рівненська, 76-А, оф. 206
Луцьк, Волинська обл., 43020, Україна

тел.: (0332) 783648
факс: (0332) 783648

e-mail: apelsin@plastmas.lutsk.ua

              ТОВ “Апельсин” займається виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею 
канцтоварів. На власному обладнанні виробляє паперово-білову продукцію під 
торговою маркою “АПЕЛЬСИН”.
              Ми пропонуємо:
•   альбоми для малювання з посипкою 12, 20 аркушів;
•   альбоми на пружині 20, 30, 40 аркушів;
•   блокноти з пластика, з посипкою та тисненням різних видів та форматів;
•   блокноти на пружині А4, А5, А6, А7 форматів;
•   канцелярські та офісні книги;
•   кольорові блоки для записів різних видів;
•   папки для креслення;
•   нотні зошити;
•   пенали шкільні та папки для зошитів;
•   щоденник шкільний в твердій та м’якій палітурці (палітурка “сандвіч”);
•   набори кольорового картону та паперу; 
•   словники з англійської та іноземних мов;
•   розмальовки різних видів.
            А також виготовляємо блоки для записів, блокноти та паперові пакети з 
логотипами замовника.

APELSIN, LTD

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

tel.: +38 (0332) 783648
fax: +38 (0332) 783648

e-mail: apelsin@plastmas.lutsk.ua

              Apelsin Company is engaged in producing, wholesale and retail sale of stationery.     
           We offer: albums for drawing, notebooks, office books, colored blocks for notes, 
drafting folders, music books, pen cases and folders for school, dictionaries, etc.

АРНІКА, Група  компаній, ТОВ 

бульв. Івана Лепсе, 8, корп. 64
Київ, 03680, Україна
тел.: (045) 408 3918, (045) 404 6910, 
(045) 251 2536, (045) 454 1134
факс: (045) 408 3918, (045) 404 6910, 
(045) 251 2536, (045) 454 1134
e-mail: gladchenko@arnika.kiev.ua
www.arnika.ua

          Група компаній “Арніка” відома в Україні як виробник, імпортер і продавець 
якісних канцелярських товарів та комп’ютерних аксесуарів. Всі товари об’єднані у 
ТМ “Арніка”. Потужний виробничий потенціал, 2600 кв.м. складських приміщень, 
кваліфікований персонал відділу продаж дозволяють щорічно збільшувати об’єми 
продажів, поліпшувати якість обслуговування клієнтів.
                 Дизайнерський центр “Арніки” постійно працює над новими товарами і сьогодні 
клієнтам пропонуються офісні товари із пластика (лотки, підставки, куби),  повний 
комплект чистильних засобів для офісу “Arnika Office Cleaner”, група комп’ютерних 
аксесуарів, шкільні товари, виготовлення товарів під приватною маркою.

ARNIKA, Company Groups, LTD

bulv. Ivana Lepse, 8, build. 64
Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (045) 408 3918, +38 (045) 404 6910, 
+38 (045) 251 2536, +38 (045) 454 1134
fax: +38 (045) 408 3918, +38 (045) 404 6910, 
+38 (045) 251 2536, +38 (045) 454 1134
e-mail: gladchenko@arnika.kiev.ua
www.arnika.ua

            Company’s group “Arnika” is known in Ukraine as an importer and manufacturer of 
high quality stationary and computer accessories. All products are unified under TM “Arnika”. 
High production capabilities, 2600 square meters of storage space, qualified personnel of 
selling department enable to enlarge trade volumes and to improve services.
        Design center of “Arnika” company consistently works on spreading up the 
proposition and today “Arnika” offers its clients office products made of plastic (trays, 
holders, cubes), group of computer accessories, full range of cleaners for office 
“Arnika Office Cleaner”, school products and private label products.
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АСТРЕЯ XXI, ТОВ

вул. Плеханівська, 20
Харків, Україна

тел.: (057) 732 9430, 
(057) 732 7731

факс: (057) 732 9430, 
(057) 732 7731

e-mail: sale@assistant.ua
www.assistant.ua

       ТОВ “Астрея XXI” з 2003 р. представляє на українському ринку сучасну, 
функціональну, ергономічну, стильну електроніку для дома і офіса під ТМ 
Аssistant: калькулятори, електронні i сітьові годинники, електронні книги, 
МР3/4-плеєри, електронні словники, цифрові фоторамки, міні метеостанції.
           Головна цінність компанії – клієнт. Найважливіша ціль – турбота про клієнта: 
його здоров’я, настрій, успіх.

ASTREYA, LTD

vul. Plekhanivska, 20
Kharkiv, Ukraine

tel.: +38 (057) 732 9430, +38 (057) 732 7731
fax: +38 (057) 732 9430, +38 (057) 732 7731

e-mail: sale@assistant.ua
www.assistant.ua

        “Astreya XXI” LTD Company was established in 2003. It offers modern and 
functional, ergonomic, stylish electronics for home and office under TM ASSISTANT.         
           The assortment includes calculators, electronic clocks, e-books, MP3/4 players, 
electronic dictionaries, digital photo frames, mini weather stations. 
            Our main value is the customer. The most important goal is caring for the 
client: his health, mood, and success.

БАДЕН-ПРОЕКТ, ТОВ

вул. Сім'ї Хохлових, 11/2
Київ, 04119, Україна 
тел.: (044) 230 6080
факс: (044) 230 6099
e-mail: 09@baden.ua
www.baden.ua

          “Баден-проект” - бездоганний постачальник  товарів післядрукарського 
виробничого рівня та широкого асортименту товарів для офісу та торгівлі:
•   ламінаційна техніка та витратні матеріали промислових та офісних потужностей 
світових брендів Royal Sovereign, iPAK, lamiMark;
•   техніка для переплетення wireMark, Yosan, DSB; 
•  ексклюзивне обладнання та витратні матеріали для виготовлення зошитів, 
щоденників і календарів: металева пружина й проволока wireMARK, промисло-
ве обладнання Solar;
•   широкий спектр знищувачів документів shredMARK та різаків KW-Trio.

BADEN-PROJECT, LTD

vul. Simyi Hohlovyh, 11/2
Kyiv, 04119, Ukraine 
tel.: +38 (044) 230 6080
fax: +38 (044) 230 6099
e-mail: 09@baden.ua
www.baden.ua

             Baden-project is the leading provider on the market of finishing printing goods 
and office equipment:
•    presents the sector of laminating machinery and expendable materials of industrial 
and office capacity of world brands Royal Sovereign, iPAK, lamiMark;
•  binding equipment with renovated and improved line of binders by wireMark, 
Yosan, DSB;
•  exclusive equipment and high quality expendable materials for сopy books, 
calendars and notebooks manufacture: metal spring and wire wireMARK, and also 
equipment Solar;
•   wide range of shredders under TM shredMARK and cutters KW-Trio.
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БІК УКРАЇНА, ДП

вул. Тургенівська, 15, оф. 62
Київ, 01054, Україна
тел.: (044) 490 6137
факс: (044) 490 6138

e-mail: reception.kiev@bicworld.com
www.bicworld.com

             ДП  “БІК  УКРАЇНА”  є підрозділом  ЗАТ  “БІК  СНД”.  Представництво  працює 
в Україні з 2001р. та здійснює оптовий продаж станків для гоління та запальни-
чок, а також канцелярської продукції під торговими марками - BIC, BIC Kids, BIC 
ECOlutions, BIC Velleda, Tipp-Ex, Pimaco, BIC Select. Канцелярська продукція БІК це:
•     кулькові та чорнильні ручки; 
•     графітові та механічні олівці;
•     маркери;
•     кольорові олівці, крейди, фломастери;
•     корегуючі засоби;
та багато іншого.

BIC UKRAINE

vul. Turgenivska, 15, of. 62
Kyiv, 01054, Ukraine

tel.: +38 (044) 490 6137
fax: +38 (044) 490 6138

e-mail: reception.kiev@bicworld.com
www.bicworld.com

           BIC is a world leader in stationery, lighters and shavers. For more than 60 
years, BIC has honored the tradition of providing high-quality, affordable products 
to consumers everywhere. Through this unwavering dedication, BIC has become 
one of the most recognized brands in the world. BIC products are sold in more than 
160 countries around the world.

Бріск РПА, ТОВ

вул. Новомосковська, 4-А
Харків, 61020, Україна
тел.: (057) 783 3123, 
(057) 783 3519, (057) 783 3051
факс: (057) 783 3122, (057) 783 3124
e-mail: brisk-office@ukr.net
www.brisk.kharkov.ua

            ТОВ РПА “БРІСК” - вітчизняний виробник паперово-білової продукції, має 
сертифікацію стандартизації  ISO 9001:2009 і Сертифікат на систему екологічного 
керування ДСТУ ISO 14001:2006. Різноманітність асортименту - більше 1000 най-
менувань офісних та шкільних товарів під ТМ “BRISK-OFFICE”, ТМ “MAGIKA”, ТМ 
“GOLD BRISK”, ТМ “Бріск”. 
               Вже більше 15 років компанія виготовляє шкільні та загальні зошити від 12 
до 144 аркушів, щоденники, альбоми для малювання, кольоровий картон, блок-
ноти, широкий спектр продукції на спіралі, ділові щоденники, планинги, записні 
та алфавітні книги, візитниці та багато іншого. Також, компанія надає послуги з 
персоналізації виробів.

BRISK, Advertising & Polygraphic Agency, LTD

vul. Novomoskovs’ka, 4-A
Kharkiv, 61020, Ukraine
tel.: +38 (057) 783 3123, 
+38 (057) 783 3519, +38 (057) 783 3051
fax: +38 (057) 783 3122, +38 (057) 783 3124
e-mail: brisk-office@ukr.net
www.brisk.kharkov.ua

           BRISK LTD APA is a Ukrainian manufacturing enterprise specializing in paper 
and stationery goods production. The company passed ISO 9001:2009 standards 
certification and, also, has ecology management systems certificate DSTU ISO 
14001:2006. The assortment of products includes over 1000 items of office and 
school products under trademarks BRISK-OFFICE, MAGIKA, GOLD BRISK, BRISK.   
             Company produces different copybooks from 12 to 144 pages, drawing 
albums, notebooks, spiral-bound copybooks, diaries, planning’s, alphabet notebooks, 
business card books and etc. for more than 15 years. Brisk also takes special orders 
on personalization.
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БЮРО-КРАТ, ТОВ

вул. Магнітогорська, 1-Е 
Київ, 02660, Україна
тел.: (044) 206 4680
факс: (044) 206 4679

e-mail: order@burokrat.ua
www.burokrat.ua

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

BUREAU-CRAT, LTD

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

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

www.burokrat.ua

          During 13 years of succesful work company gained significant experience in 
stationary and promotion production.
            “Bureau-Crat” company is an exclusive representative in Ukraine of Maped, Adel, 
Jovi, Laco, Senator, Staedtler, Lamy brands and direct importer of Edding, Durable.
              The operator of trading and purchasing group “CITY OFFICE”.
            Offers wide service range on logo printing on promotion items by means of:  silk-
screen and tampon printing, laser engraving, transfer-printing, glass-printing, embossing.

ВIТЕЛ, КОМПАНІЯ 

просп. Муромський, 37 
Харкiв, 61054, Україна 

тел.: (099) 650 7266, (057) 456 3804
факс: (057) 456 3804

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

          Гуртовий продаж канцтоварів для школи та офісу, блокнотної продукції, 
фототоварів, сувенірів та новорічних прикрас. 

             “Вітел“ є ексклюзивним представником на території  України 
ТМ Josef Otten (широкий асортимент канцтоварів, сувенірна 
продукція та ін.).
             Також є ексклюзивним представником на території України 
торгівельних марок:
•   “Tiji”(Tianjiao) – якісне письмове приладдя для школи та офісу;
•   “Techjob” – високоякісне письмове приладдя для школи та офісу;
•   “Baixin” – ручки подарункові;
•    Fashion Stationery-товари для школи та офiсу, блокнотна продукція.

            Представляє торгівельні марки:
•   BEIFA – різноманітне письмове приладдя для школи та офісу;
•   Winning – письмове приладдя для школи та офісу;
•   Snowhite – корегуючі засоби.

VITEL, COMPANY

prosp. Muromskiy, 37
Kharkiv, 61054, Ukraine
tel.: +38 (099) 650 7266, +38 (057) 456 3804
fax: +38 (057) 456 3804
e-mail: mail@vitel.com.ua
www.vitel.com.ua

          Wholesale of stationery for school and office, notebook articles, photo goods, 
souvenirs and New Year decorations. Flexible discount system. 
        Vitel is an exclusive representative of TM Josef Otten (wide assortment of 
stationery, souvenir products, etc.) at the Ukrainian market. 
             It also represents the following trademarks in Ukraine:
•    Tiji”(Tianjiao) – quality writing-materials for school and office;
•    “Techjob” – high quality writing-materials for school and office;
•    “Baixin” – gift pens;
•    Fashion Stationery- goods for school and office.

             Represents the following trademarks:
•    BEIFA – writing-materials for school and office;
•    Winning – writing-materials for school and office;
•    Snowhite – corrective means.
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ВОРОНОВ О.Г., ПП

тел.: (050) 300 4687, (050) 400 3154, 
(097) 259 6992, (057) 750 8858, (057) 704 0365

e-mail: Voronov2001@mail.ru

            ПП Воронов О.Г. працює на ринку етикетки з 2000 р. Наша спеціалізація –
фасування етикет-стрічки та цінового рулону (цінника). Ми працюємо 
з матеріалами лише від європейського виробника (Fasson, Raflatac). 
Співвідношення ціна-якість пропонованих нами виробів виграє у порівнянні 
з аналогами польської та китайської розфасовки. У 2007 р. на нашому 
підприємстві було запущено лінію з виробництва ламінованого цінника.
            Робота з нами гарантує вам успіх. 

VORONOV O.G., РЕ

tel.: +38 (050) 300 4687, 
+38 (050) 400 3154, +38 (097) 259 6992, 
+38 (057) 750 8858, +38 (057) 704 0365

e-mail: Voronov2001@mail.ru

              Private Enterprise O.G.VORONOV has been operating at the label market since 
2000. Our specialization – packing of label tapes and price label rolls. We work with 
materials from exclusively European manufacturers (Fasson, Raflatac). The cost-
quality index offered by our company is much more favourable than that of Polish 
and Chinese packing. In 2007, we have started a manufacturing line of laminated 
price label rolls. 
            Work with us is a guarantee of your success.

ГРАФІКА, Фірма, ТОВ

вул. Шинна, 8
Дніпропетровськ, 49107, Україна

тел.: (056) 790 0930, факс: (0562) 34 0642
e-mail: grafika@grafika.biz.ua

www.grm.com, www.grm.ru 

             GRM – повний асортимент штемпельної продукції – автоматичних штампів 
та матеріалів для виготовлення печаток.
           Графіка – паперова продукція власного виробництва. Зошити шкільні та 
загальні, зошити та блокноти на спіралі, зошити з пластиковою обкладинкою, 
щоденники, альбоми для малювання, папір для акварелі.
             Hatber – один з найвідоміших російських брендів з широким асортимен-
том паперової продукції для школи та офісу.
            Berlingo – пластикові папки (файли, швидкозшивачі, куточки, конверти 
з кнопкою) та канцелярські товари для школи та офісу.

GRAFIKA, Firm, LTD

vul. Shinna, 8
Dnipropetrovsk, 49107, Ukraine
tel.: +38 (056) 790 0930, fax: +38 (056) 234 0642
e-mail: grafika@grafika.biz.ua
www.grm.com, www.grm.ru 

              GRM – stamp products, automatic stamps and materials for production of seals. 
               GRAFIKA – own production of exercise books, notebooks, paper products for office 
and school.
            Hatber – one of the most famous Russian brands that offers wide assortment of 
paper products for office and school.
             Berlingo – plastic folders (files, binders, envelopes with button) and stationery for 
school and office.

ДОБРИЙ, ТМ

вул. Грушевського, 19
Львів-Рудно, 79493, Україна
тел./факс: (032) 242 2128, (067) 674 1727
e-mail: dobryj@svitonline.com

               ТМ “Добрий“ пропонує паперово-білову продукцію власного виробництва для 
школи (щоденники, зошити-словники, альбоми для малювання, папки для зошитів) та 
офісу (зошити у твердій обкладинці, зошити на спіралі (тверда та м’яка обкладинка)).
        Процес виробництва нашої продукції відповідає найвищим вимогам щодо 
якості сировини та технічного виконання. Особлива увага приділяється художньо-
естетичній стороні виготовлення продукції, над якою працює відділ дизайну.
           Основним завданням є забезпечення якості на всіх етапах створення нашої 
продукції.

DOBRYJ, TM

vul. Grushevskogo, 19
Lviv-Rudno, 79493, Ukraine
tel./fax: +38 (032) 242 2128, +38 (067) 674 1727
e-mail: dobryj@svitonline.com

                Dobryj TM offers paper produce of own production for school (diaries, vocabularies, 
albums for drawing, notebook files) and for office (hardback notebooks, spiral bound 
notebooks (both hardback and paperback)).
              The process of our produce manufacture meets raw materials quality and technical 
performance standards. Special attention is paid to artistic and aesthetic design of produce. 
Our main task is to ensure quality at all stages of produce manufacture.
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ЗАМОРСКИЕ ПОДАРКИ

Харків, ТК ”Барабашова”
тел.: (057) 752 27085, (097) 543 0314, 

(050) 949 4862, (093) 481 7887
Київ, ТЦ ”Олімпійський”

бульв. Кольцова, 14-M, пов. 2
тел.: (095) 698 9353

e-mail: sales@zamorskiepodarki.com
www.Zamorskiepodarki.com

       Компанія “Заморские подарки” заснована в 1996 році та є провідним 
імпортером сувенірно-подарункової продукції та посуду з Китаю, Індії, Індонезії, 
Непалу та Пакистану: в широкому асортименті посуд з фарфору, бронзи, 
кераміки та глини, аксесуари для чайних церемоній, предмети домашнього 
декору, фігурки з бронзи, бамбуку, каменю та шкіри, кальяни, предмети фен-
шуй та багато іншого. Предмети несуть в собі енергетику східних майстрів. 
Більшість предметів виготовлені вручну за старовинними технологіями. 
Компанія є ексклюзивним представником продукції “Darshan International” 
Індія (світового лідеру з виробництва пахощів) в Україні. Пропонуємо вели-
кий вибір запальничок від TM STAR.
               Наша  компанія пропонує розширити асортимент, зрівняти ціни, підвищити 
конкурентоспроможність  Вашого бізнесу. На нашому сайті Ви можете ознайоми-
тись з фотографіями, цінами, знижками, умовами поставок.

ZAMORSKIE PODARKI

Kharkiv, TC ”Barabashova”
tel.: + 38 (057) 752 27085, 

+38 (097) 543 0314, +38 (050) 949 4862
Kyiv, TC “Olimpiysky“

bulv. Koltsova, 14-M, fl. 2
tel.: +38 (095) 698 9353

e-mail: sales@zamorskiepodarki.com
www.Zamorskiepodarki.com

 
                  The company was founded in 1996 and is the leading importer of souvenir and 
gift production and goods from China, India, Indonesia and Pakistan. The assortment 
includes items made of porcelain, bronze, ceramics and clay, accessories for tea 
ceremonies, objects of house decor, figures made of bronze, bamboo, stone and 
leather, hookahs, fen shui objects, etc. Goods bear in themselves power of eastern 
masters. A lot of them are made by hand, according to ancient technologies. The 
company is an exclusive representative of “Darshan International” India production 
(the world leader in manufacture of aromas) in Ukraine.

ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЗАТ

вул. Попудренка, 54, оф. 203
Київ, 02660, Україна
тел.: (044) 292 2027, (044) 568 5332
факс: (044) 292 2027, (044) 568 5332
e-mail: iat@antex.kiev.ua
www.iat.kiev.ua

               Провідне підприємство України в картографічній галузі пропонує:
•   карти України, Росії, Європи, світу;
•   атласи та плани міст України;
•   атласи та карти автошляхів;
•   туристичні карти та путівники;
•   космофотокарти та космофотоатласи;
•   атласи та карти з географії та історії; 
•   CD-атласи з географії та історії;
•   інтерактивний навчально-методичний сайт з географії та історії www.osvitanet.com.ua;
•   глобуси різних діаметрів, тематики та дизайну;
•   системи GPS-моніторингу та навігації;
•   виготовлення карт за індивідуальним замовленням; 
•   розміщення реклами в атласах і на картах.

INSTITUTE of ADVANCED TECHNOLOGIES, CJSC 

vul. Popudrenka, 54, of. 203
Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 (044) 292 2027, +38 (044) 568 5332
fax: +38 (044) 292 2027, +38 (044) 568 5332
e-mail: iat@antex.kiev.ua
www.iat.kiev.ua

               The leading enterprise of the cartographical field of Ukraine offers:
•   maps of Ukraine, Russia, Europe, world;
•   atlases and plans of cities of Ukraine;
•   atlases and maps of motorways;
•   tourist maps and guidebooks;
•   spacephotomaps and spacephotoatlases;
•   atlases and maps in the field of geography and history; 
•   CD-atlases from geography and history;
•  an interactive educational-methodical site in the field of geography and history of 
www.osvitanet.com.ua;
•   globes of various diameters, subjects and design;
•   system of GPS-monitoring and navigation;
•   manufacturing of custom-made maps; 
•    advertisement in atlases and maps.
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ІМПОРТ-ОФІС, ТОВ

вул. Червонопрапорна, 34-В
Київ, 03680, Україна

тел.: (044) 461 9686, факс: (044) 461 9687
e-mail: info@import-office.com.ua

www.import-office.com.ua

        Компанія працює на вітчизняному ринку канцтоварів з 1994 р. Профіль 
діяльності: оптова торгівля канцтоварами для офісу та школи. В асортименті компанії 
представлено продукцію таких відомих торгових марок, як DONAU (Швейцарія), 
FELLOWES (США), UNI (Японія), MILAN (Іспанія), FACTIS (Іспанія), PANTA PLAST (Польща), 
GRANIT (Польща), BESTAR (Тайвань), REGAL (Тайвань), PROSPER ART (Гонконг).
              Компанія ІМПОРТ-ОФІС є ексклюзивним дистриб’ютором продукції під влас-
ними торговими марками BUROMAX та NAVARRO.

IMPORT-OFFICE, LTD
vul. Chervonopraporna, 34-V

Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 461 9686, fax: +38 (044) 461 9687

e-mail: info@import-office.com.ua
www.import-office.com.ua

           IMPORT-OFFICE Ltd operates on the stationary market since 1994. The basic activity 
of the company is wholesale of stationary for office and school. The company is the 
distributor of products under such well-known trademarks as DONAU (Switzerland), 
FELLOWES (USA), UNI (Japan), MILAN (Spain), FACTIS (Spain), PANTA PLAST (Poland), 
GRANIT (Poland), BESTAR (Taiwan), REGAL  (Taiwan), PROSPER ART (Hong Kong).
        IMPORT-OFFICE Ltd is the exclusive distributor of products under own TМ 
BUROMAX and TM NAVARRO.

КАНЦОПТТОРГ, ТОВ

вул. Московська, 12
Дніпропетровськ, 49070, Україна 

тел.: (056) 375 8903,  факс: (056) 375 8904
e-mail: paper@berill.dp.ua

www.kot.biz.ua

              Головне про торгову групу “Канцоптторг”: 
             Торгова група “Канцоптторг” успішно працює на ринку України з 1995 року та 
є одним з найбільших оптових постачальників в Україні матеріалів для поліграфії, 
офісу і пакування від провідних світових виробників.
                 Центральний офіс Торгової групи “Канцоптторг” знаходиться в  Дніпропетровську. 
Наші філіали працюють в семи регіонах України: Києві, Львові, Одесі, Сімферополі, 
Луганську, Харкові і Донецьку. 

             Основні товарні групи – це паперова продукція провідних 
світових виробників Mondi BP, IP, UPM, Xerox, AERO; письмове 
приладдя ТМ Pilot, ErichKrause. 

KANCOPTTORG, LTD

vul. Moskovs’ka, 12
Dnipropetrovsk, 49070, Ukraine 
tel.: +38 (056) 375 8903, fax: +38 (056) 375 8904
e-mail: paper@berill.dp.ua
www.kot.biz.ua

                Trade Group “Kancopttorg” successfully works at the Ukrainian market since 1995 and 
is one of the leading wholesalers of paper for printing and office use, packing materials of the 
biggest world producers. 
            The head office of TG “Kancopttorg” is situated in Dnepropetrovsk. One can find our 
branches in the seven regions of Ukraine: Kyiv, L`viv, Odessa, Simferopol, Lugans’k, Kharkiv and 
Donetsk. The main commodity groups include paper products from the leading world producers: 
Mondi BP, IP, UPM, Xerox, AERO and writing instruments produced by TM PILOT, ErichKrause.

КОЗЛОВ В.Ю., СПД

вул. Ашхабадська, 12
Харків, 61067, Україна
тел.: (057) 373 3525,  факс: (057) 373 4062
e-mail: kanz@bk.ru
www. kanz.by.ru

            СПД ФО Козлов В.Ю. – виробник канцелярських товарів вже більше 15 років. 
На власному обладнанні ми виготовляємо різноманітну продукцію: підставки під книги, 
лінійки, трикутники, віяла букв та цифр, дошки для ліплення, палітра художника, стакан 
нерозливайка, різноманітні шкільні набори та багато інших виробів з пластмаси.

KOZLOV V.Y., PE

vul. Ashkhabadska, 12
Kharkiv, 61067, Ukraine
tel.: +38 (057) 373 3525,  fax: +38 (057) 373 4062
e-mail: kanz@bk.ru
www. kanz.by.ru

            PE Kozlov V.Y. is the producer of stationery goods. Products assortment: book rests, 
rulers, triangles, markers and other wares made of metal and plastic.
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КІП ЛТД, ТОВ

вул. Симиренка, 36-В, оф. 210
Київ, 03134, Україна

тел.: (044) 490 3517 (багатоканальний)
факс: (044) 490 3517

e-mail: kip@kipltd.com.ua
www.kipltd.com.ua

              Рік заснування: 1993.
               Спеціалізація: виробництво та торгівля канцтоварами, картонно-паперовими 
виробами.
         Виробництво: вироби з пластмаси (лотки горизонтальні та вертикальні, 
підставки під календарі, бокси для паперу та ручок, настільні органайзери, 
кошики для паперу, нерозливайки, ручки, лінійки), обкладинки для шкільних 
підручників, клей ПВА та клей конторський.
            Торгівля: більш ніж 2000 найменувань канцтоварів для школи та офісу. 

K&P LTD, LLC

vul. Simirenko, 36-V, of. 210
Kyiv, 03134, Ukraine

tel.: +38 (044) 490 3517 (multichannel)
fax: +38 (044) 490 3517

e-mail: kip@kipltd.com.ua
www.kipltd.com.ua

              Year of foundation: 1993.
              Specialization: stationery, cardboard and paper wares production and trade.
              Production: plastics wares (horizontal and vertical trays, calendar supports, boxes 
for paper and pens, table organizers, baskets for paper, pens, rulers), covers for school 
textbooks, PVA adhesive and glue. 
               Trade: more than 2000 items of stationery for schools and offices.

КОЛЕНКОР, ТМ

Домбровський, ФОП
просп. Московський, 124/3, кв. 90

Харкiв, 61037, Україна
тел.: (057) 751 2507

e-mail: kolenkor4@yandex.ru

            Виготовлення паперово-білових товарів. За рахунок власного виробництва, 
ми пропонуємо якісну продукцію за найнижчими цінами, а також гарантуємо 
постійні постачання.

KOLENKOR, TM 

Dombrovsky, PE
prosp. Moskovsky, 124/3, apt. 90
Kharkiv, 61037, Ukraine
tel.: +38 (057) 751 2507
e-mail: kolenkor4@yandex.ru

           Production of paper-clean commodities. Due to an own production, we offer 
products on the most subzero prices, and also we guarantee stable deliveries.

КНИЖКОВИЙ ХМАРОЧОС, Видавництво, ТОВ

просп. Московський, 21
Київ, 04073, Україна
тел.: (067) 504 1930
факс: (050) 353 7948
e-mail: kn@hmarochos.com
www.hmarochos.com

         Видавнича та книготорговельна діяльність. Видання та розповсюдження 
дитячої літератури. Гуртова та дрібно-гуртова торгівля. Постійне розширення 
асортименту. 
    Запрошуємо до співпраці регіональних представників, дилерів та 
розповсюджувачів канцелярської продукції.

KNYZHKOVYJ HMAROCHOS, Publishing House, LTD 

prosp. Moskovsky, 21 
Kyiv, 04073, Ukraine 
tel.: +38 (067) 504 1930
fax: +38 (050) 353 7948
e-mail: kn@hmarochos.com
www.hmarochos.com

                Publishing and book trade. Publication and distribution of children's literature. 
Wholesale and small wholesale trade. Constant expansion of the assortment. 
         We will be glad to cooperate with regional representatives, dealers and 
distributors of stationery goods.
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КОЛОП, ТОВ

вул. Льва Толстого, 63, 
корп. 2, пов. 2, оф. 4
Київ, 03035, Україна
тел.: (044) 502 6940
факс: (044) 502 6940

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

      Ексклюзивний постачальник в Україну штемпельної продукції COLOP 
(Австрія): оснасток для печаток та штампів, самонабірних штампів, датерів, 
нумераторів, штемпельних подушок і фарб, витратних матеріалів для виготов-
лення печаток і штампів.
             Постачальник автоматичних нумераторів REINER (Німеччина), штемпель-
них фарб спеціального призначення NORIS (Німеччина). 
      Виробник печаток і штампів з використанням лазерної технології, 
рельєфних печаток і пломбірів.

COLOP, LTD

vul. L'va Tolstogo, 63, build. 2, fl. 2, of. 4 
Kyiv, 03035, Ukraine

tel.: +38 (044) 502 6940
fax: +38 (044) 502 6940

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

            COLOP LTD is the exclusive distributor of COLOP stamp products (Austria) in 
Ukraine (stamps, text stamps, daters, numberers, stamp pads and inks, supplies for 
stamp production).
        The company is the distributor of REINER automatic numbering machines 
(Germany), NORIS stamp pad inks for special purposes (Germany).
            Also, COLOP LTD offers its services of laser engraving and rubber stamp making, 
embossing of seals and sealer making.

КОМПАНІЯ ПАЛІТРА, ТзОВ

вул. Рівненська, 48, оф. 222
Луцьк, 43020, Україна
тел.: (044) 331 8889, (0332) 77 6423
факс: (0332) 77 6423
e-mail: palitra@palitraltd.kiev.ua
www.palitraltd.com.ua

            Компанія Палітра працює в Україні з 1997 року та займається дистриб’ютор-
ським продажем товарів польських (Granit, Paso, Penmate) та корейських 
виробників (Dong-A, Mungyo). 
       Основний принцип діяльності компанії – індивідуальний підхід до кож-
ного клієнта, який дозволяє створити максимально комфортні умови 
співробітництва.
         Пропозиції компанії побудовані за принципом поєднання високої якості, 
розумної ціни та різноманітності запропонованих товарів.

PALITRA COMPANY, LTD

vul. Rivnenska, 48, of. 222
Lutsk, 43020, Ukraine
tel.: +38 (044) 331 8889, +38 (0332) 77 6423
fax: +38 (0332) 77 6423
e-mail: palitra@palitraltd.kiev.ua
www.palitraltd.com.ua

               Our company works in Ukraine since 1997 and is engaged in the distributive 
sale of stationery, manufactured by Polish (Granit, Paso, Penmate) and  Korean 
producers (Dong-A, Mungyo).
              The basic principle of our company is personal approach to every client.  It 
helps to create conditions of mutually beneficial cooperation.
               Offers of Palitra company are perfectly balanced, have high quality and fair price.



sta t ionery-expo.com.ua sta t ionery-expo.com.ua64 sta t ionery-expo.com.ua sta t ionery-expo.com.ua 65

КРЕДО, Видавничий книготорговельний центр, ТОВ

вул. Куйбишева, 131-Г
Донецьк, 83096, Україна

тел.: (062) 348 3792
факс: (062) 348 3791

e-mail: kanc@kredo.net.ua
www. kredo.net.ua

        Виробництво продукції для дитячої творчості “Чарівні ножиці”, для школи, 
календарів, планингів.
              Представництво в Україні продукції російських виробників:
•     Полотняно-Заводська паперова фабрика – зошити Magic Lines, X-sive, Be Happy;
•    “ФЕНИКС+” – щоденники, телефонні та записні книжки, щоденники та органайзери;
•    “МОЖГА” – дерев'яні лінійки та трикутники;
•    “ГОЗНАК” – папір для акварелі та креслення.

KREDO, Publishing book-trading center, LTD

vul. Kuybisheva, 131-G
Donetsk, 83096, Ukraine

tel.: +38 (062) 348 3792,  fax: +38 (062) 348 3791
e-mail: kanc@kredo.net.ua

www. kredo.net.ua

             Company manufactures goods for baby creative activity “Charivni nogicy“, products 
for school, calendars, plannings.
              It represents in Ukraine the following production of Russian manufacturers:
•     Polotniano-Zavodskaya paper factory – copy-books Magic Lines, X-sive, Be Happy; 
•  “PHOENIX+“ – diaries, telephone directories and notebooks, organizers and wide 
assortment of goods for school;
•    “MOZHGA“ – wooden straightedges and triangles;
•    “GOZNAK“ – paper for watercolors and drawing.

ЛИЛИЯ ХОЛДИНГ, ТОВ

1-й Дорожный пр-д., 6
Россия, 117545, Москва
тел.: +7 (495) 380 1408
факс: +7 (495) 380 1408

e-mail: info@liliya-holding.ru
www.liliya-holding.ru, www.liliya-holding.com

               Компанія “Лилия Холдинг” була заснована в 2000 році. За одинадцять років 
ми створили і розвинули власне виробництво паперово-білових товарів. 

             Ми виробляємо весь спектр продукції для креслення та 
малювання для школярів і студентів. Велику частину нашого 
асортименту становить професійна паперова продукція 
(чистоцелюлозна і з додаванням бавовни) для художників. 
      Більшість наших виробів оформлені роботами сучасних російських 
художників. Наша продукція виконана в стриманому і художньому стилі 
нашої північної столиці - м.Санкт-Петербург. 
                 Всі наші вироби виготовлені з паперу Санкт-Петербурзької паперової фабрики 
Гознака, офіційним торговим партнером якої ми є. Сьогодні це єдине підприємство 
в Росії, що випускає широкий асортимент паперів для креслярсько-графічних і 
художніх робіт професійної якості. 
             Другим напрямком нашої діяльності є виробництво кальки креслярської під 
туш. Сьогодні ми є єдиною компанією в Росії, що виробляє даний вид паперу.

LILIYA HOLDING, LLC 

1-st Dorozhny pr-d., 6
Russia, 117545, Moscow
tel.: +7 (495) 380 1408
fax: +7 (495) 380 1408
e-mail: info@liliya-holding.ru
www.liliya-holding.ru, www.liliya-holding.com

          The Liliya Holding Company was founded in 2000. In eleven years we have 
established and developed our own production of paper and stationery products.
               We produce the whole range of products for design drawing and artistic drawing 
for pupils and students. The major part of our range of products consists of professional 
paper products (pure cellulose with cotton additives) for artists. The majority of our 
products are decorated with works of modern Russian artists. Our products are realized 
in the reserved and artistic style of our northern capital, the city of Saint-Petersburg.
           All our products are made of paper produced by the Saint Petersburg paper mill 
of Goznak. We  are it official trading partner. Today it is the only company in Russia 
producing a wide range of paper types for design drawing, graphics and artistic works 
of professional quality.
             The second direction of our business is production of tracing paper for ink. Today 
we are the only company in Russia producing this type of paper.
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ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ, ПП

вул. Леніна, 6,  с. Буда, Новоселицький район, 
Чернівецька обл., 60313, Україна

тел.: (037) 290 4127, (067) 372 6296
e-mail: sklad@cv.ukrtel.net

www.montexpen.com.ua

              Імпорт та оптова торгівля канцелярськими товарами.

LEADER-TRADING, LTD

vul. Lenina, 6
v.Buda, Novoselytsky reg., Chernivtsi obl., 60313, Ukraine

tel.: +38 (037) 290 4127, +38 (067) 372 6296
e-mail: sklad@cv.ukrtel.net

www.montexpen.com.ua

              Import and wholesale trade of stationery.

ЛОКСИ ОПТ, ТОВ

вул. Якіра, 40
Харкiв, 61161, Україна 

тел.: (057) 738 7815, факс: (057) 738 7815
e-mail: office@loksi.com.ua

www.loksi.com.ua

            Копанiя “Локси груп” спеціалізується на оптовій та роздрiбнiй торгівлі канце-
лярськими товарами та працює більше 18 років на канцелярському ринку України. 
Сьогодні компанія займається оптовою торгівлею канцелярськими товарами, 
працює з супермаркетами та роздрібними мережами, має свої роздрібні торгові 
точки. Локси Групп є ексклюзивним дистриб’ютором таких торгових марок: Zebra, 
Flair, Stanger, Perfecta, Rudi Kellner, Professional, Helit.

LOKSI OPT, LTD

vul. Yakira, 40
Kharkiv, 61161, Ukraine

tel.: +38 (057) 738 7815, fax: +38 (057) 738 7815
e-mail: office@loksi.com.ua

www.loksi.com.ua

         “Loksi Group” Company specializes in office goods wholesale and retail trade and 
operates at the Ukrainian market of office goods for more than 18 years. Nowadays, company 
is engaged in office goods wholesale and retail trade, works with supermarkets and retailers. 
Also, “Loksi Group” has its own retail outlets. “Loksi Group” is the exclusive distributor of the 
following trademarks: Zebra, Flair, Stanger, Perfecta, Rudi Kellner, Professional, Helit.

ЛЮКС-КОЛОР, ТМ

вул. Ком. Уборевича, 44-А/84
Харків, 61129, Україна
тел.: (057) 758 9467, (050) 615 8773, 
(067) 572 4848, (050) 952 3523
факс: (067) 758 9467
e-mail: brat2kanc@yandex.ru, 
luxcolor@yandex.ru, info@luxcolor.com.ua
www.luxcolor.com.ua
 
              Основним напрямком діяльності ТМ Люкс-колор є виробництво:
•   фарб акварельних та гуашевих 6 та 12, 18 кольорів;
•   крейди кольорової та білої;
•   підставок під книги;
•   дошки для пластиліну;
•   рахувальних паличок;
•   стаканів-нерозливайок;
•   кольорового картону;
•   цінників та обкладинок;
•   туш, чорнило, білила.
              А також гуртова торгівля продукцією відомих канцелярських марок AIHAO, 
JosefOtten, Tianjiao, Beifa, Winning.
             Будемо раді співпраці.

LUX-COLOR, TM

vul. Kom. Uborevycha, 44-A, apt. 84
Kharkiv, 61129, Ukraine
tel.: +38 (057) 758 9467, +38 (050) 615 8773,
+38 (067) 572 4848, +38 (050) 952 3523
факс: +38 (067) 758 9467
e-mail: brat2kanc@yandex.ru, luxcolor@yandex.ru, info@luxcolor.com.ua
www.luxcolor.com.ua

             The main activity of TM Lux-Color is the production of:
•   water-color and gouache paint (6 and 12, 18 colors);
•   crayons (white and color);
•   bookholders;
•   boards for plasticine;
•   counting sticks;
•   nonspill cans;
•   color cardboard;
•   price tags and covers.
             We also sell stationery of such brands as TM AIHAO, JosefOtten, Tianjiao, Beifa, Winning.
             We look forward to our cooperation.
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МАНДАРИН, Компанія, ТОВ

вул. Молодогвардійська, 6, корп. 29
Дніпропетровськ, 49022, Україна

тел.: (056) 790 1197 , факс: (056) 790 1198
e-mail: mandarin@optima.com.ua

              Канцелярські товари, сувенірна продукція.

MANDARIN, Company, LTD

vul. Molodogvardiys’ka, 6, build. 29
Dnipropetrovsk, 49022, Ukraine

tel.: +38 (056) 790 1197, fax: +38 (056) 790 1198
e-mail: mandarin@optima.com.ua

              Office supplies, souvenir production.

МАПП, Міжнародна Асоціація Презентаційної Продукції

а/я 899
пер. Беловодский, 7

Санкт-Петербург, 194044, Россия
тел.: +7 (812) 313 6901/02

факс: +7 (812) 313 6900
e-mail: info@iapp-spb.org

www.iapp.ru

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

IAPP, International Association of Promotional Products

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

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

ОФІС ПРО, ТОВ

вул. Котельникова, 3
Київ, 03115, Україна
тел.: (044) 495 2638, факс: (044) 495 2638
e-mail: sale@officepro.com.ua
www.officepro.com.ua

          Офіс Про займається сервісним обслуговуванням офісів. Компанія постачає 
такі групи товарів: канцтовари (офісний папір, ручки, олівці, папки, бланки, щоден-
ники, записні книжки, штемпельна продукція), офісне обладнання (біндери, детек-
тори, ламінатори, калькулятори, телефони, факси), комп’ютерні аксесуари, офісні 
меблі, госптовари, продукти харчування (чай, кава, цукор, цукерки, молоко, вершки), 
сувенірну продукцію, тощо.

OFFICE PRO, LTD

vul. Kotelnykova, 13
Kyiv, 03115, Ukraine
tel.: +38 (044) 495 2638, fax: +38 (044) 495 2638
e-mail: sale@officepro.com.ua
www.officepro.com.ua

           Office Pro is engaged in office servicing. The company provides offices with the 
following product groups: stationery (office paper, pens, pencils, folders, forms, diaries, 
notebooks, stamp production), office equipment (binding machines, detectors, laminators, 
calculators, telephones, faxes), computer accessories, office furniture, household goods, 
food (tea, coffee, sugar, candies, milk, cream), souvenirs, etc.
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ОДЕССА-ОПТ

ТВК ”Нове місто”
7-й км. Овідіопольської траси

смт Авангард, Одеська обл., Україна
тел./факс: (048) 779 3090

e-mail: info@odessa-opt.com
www.odessa-opt.com

               Компанія Одеса-ОПТ спеціалізується на оптовій торгівлі канцелярськими 
товарами для офіса та школи, сувенірною продукцією, фототоварами, а також това-
рами для дитячої творчості. Асортимент компанії складається з 3-х торгових марок.
              Торгова марка ”Wilhelm Büro” пропонує:
офісне приладдя; пишучі інструменти високої якості; блокноти та щоденники, адресні книги;
              Асортимент ТМ ”А-plus” складається з:
офісної продукції; блокнотів, офісних зошитів та адресних книг; рюкзаків;
              Дитячі товари ТМ ”Willy” це:
набори для дитячої творчості; фломастери; пенали; кольорові олівці; теки.

ODESSA-OPT

TVK ”Nove Misto”
7th km. of Ovidiopilska road

Avangard village, Odessa obl., Ukraine
tel./fax: +38 (048) 779 3090

e-mail: info@odessa-opt.com
www.odessa-opt.com

           Odessa-OPT is a wholesale company specializing in stationery & children goods. Its 
brand portfolio consists of 3 TMs.
                Wilhelm Büro is a TM offering individually designed stationery in the following categories:
high quality writing instruments; office stationery; sketching instruments; notebooks, 
dairies and address books;
              ”A-plus” consists of:
office stationery; notebooks and address books; school bags.
              Children TM ”Willy” offers:
drawing sets; colored pencils; felt pens; pencil cases; otebook folders.

ПЕЙПЕР ХАУС, ТОВ

вул. Дегтярівська, 48, оф. 107, Київ, 04112, Україна
тел.: (044) 483 2311, (044) 494 3816, 

(044) 483 2311, (044) 461 9172, (044) 494 3816
e-mail: info@paperhouse.com.ua

www.paperhouse.com.ua

               Компанія PaperHOUSE пропонує розширити творчі можливості  завдяки асорти-
менту з групи товарів для художніх робіт, хобі та творчості:

•   альбоми і блокноти, калька Canson;
•   кольоровий папір і картон Folia;
•   фарби, вітражні фарби, пасти, матеріали для позолоти Lefranc&Bourgeois;
•   матеріали для технік кракелюр і декупаж Ferrario;
•   матеріали та набори для хобі і творчості Folia;
•   дитячі фарби і набори для творчості Lefranc&Bourgeois;
•   художні олівці Lyra;
•   пензлі для професіоналів та початківців daVinci;
•   полотна на підрамниках Pintura;
•   бізнес-зошити Oxford.
          PaperHOUSE концентрується на ключових групах магазинів і для кожного має 
свою окрему цільову пропозицію: художні магазини, канцелярські крамниці, відділи 
матеріалів для хобі і творчості, дитячі магазини.

PaperHOUSE, LTD

vul. Degtiarivska, 48, of. 107
Kyiv, 04112, Ukraine
tel.: +38 (044) 483 2311, +38 (044) 494 3816, 
+38 (044) 483 2311, +38 (044) 461 9172, +38 (044) 494 3816
e-mail: info@paperhouse.com.ua
www.paperhouse.com.ua

                The company PaperHOUSE offers to enlarge the creative possibilities due to the range 
of products for arts, hobbies and crafts:
•   Canson albums, pads and notebooks, tracing paper;
•   Folia colour paper and cardboard;
•   Lefranc&Bourgeois paints, paints for stained glass; paints, pastes and materials for gilding;
•   Ferrario materials for crazing and decoupage;
•   Lefranc&Bourgeois materials and sets for hobbies and crafts;
•   Lefranc&Bourgeois paints and sets for children crafts;
•   Lyra pencils;
•   daVinci brushes for beginners and professionals;
•   Pintura canvas on stretchers;
•   Oxford business pads and notebooks.
        PaperHOUSE focuses on the key groups of shops and has its certain target 
propositions for: art shops, stationery boutiques, sections of materials for hobbies and 
crafts and shops for children.
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ПЕРСПЕКТИВА, ЗАТ

Київський квартал, 130
Славутич, Київська обл., Україна

тел.: (04579) 2 3513, (04579) 2 0003
факс: (04579) 2 3513, (04579) 2 0003

e-mail: refer@aop.kiev.ua, сomm@aop.kiev.ua
www.item.com.ua

          ЗАТ “Перспектива” – вітчизняний виробник канцелярських товарів під 
торговими марками іТЕМ, АРХІВО, ECOline: папки-реєстратори, планшети, 
папки на кільцях, портфелі, папки для зошитів, папки для архівів, папки для 
нотаріусів, скріпки, кнопки, крейда.
            Фірма  є  імпортером  канцелярських  товарів  відомих  виробників: 
Paper Mate (США), Luxor (Індія), Dymo (Бельгія).

PERSPECTIVE, JSC

Kievsky kvartal, 130
Slavutych, Ukraine

tel.: +38 (04579) 2 3513, +38 (04579) 2 0003
fax: +38 (04579) 2 3513, +38 (04579) 2 0003

e-mail: refer@aop.kiev.ua, сomm@aop.kiev.ua
www.item.com.ua

             Joint-stock company “Perspective” is a domestic producer of stationery goods under 
the following trademarks: iTEM, APXIBO, ECOline. Company produces: file folders, ring 
folders, folders for notebooks, boards for modeling, paper clips, buttons, glue, chalk. 
             Our company also is an exclusive importer of stationery goods, manufactured 
by well-known international firms: Paper mate (USA), Luxor (India), Dymo (Belgium).

ПОДІЛЛЯ, Видавництво, ТОВ 

вул. Радянська, 87
смт. Літин, Вінницька обл., 

22300, Україна
тел.: (04347) 2 15 62
факс: (04347) 2 13 08

e-mail: sales@podillya.com.ua, 
podillya@pidillya.com.ua

            ТОВ “Видавництво “ПОДІЛЛЯ” - зошит саме для Вас.
             ТОВ “Видавництво “ПОДІЛЛЯ” - національний виробник шкільної продукції.          
             Ми представляємо широкий асортимент товарів для школярів та студентів: 

зошити, блокноти, альбоми для малювання, тощо.
             З поетапною модернізацією нашого обладнання, яку плануємо 
завершити у 2011 році, асортимент продукції значно розшириться
 і ми приємно здивуємо своїх партнерів та клієнтів.

PODILLYA, Publishing House, LTD

vul. Radianska, 87
Lityn, Vinnytsia obl., 22300, Ukraine
tel.: +38 (04347) 2 15 62,  tel./fax: +38 (04347) 2 13 08
e-mail: sales@podillya.com.ua,  podillya@pidillya.com.ua

              Publishing House “PODILLYA” LTD – notebook exactly for you. 
               Publishing House “PODILLYA” LTD - national manufacturer of products for school. 
We offer a wide range of goods for schoolchildren and students: notebooks, pads, drawing 
albums, etc.
         The phased modernization of equipment, which we plan to complete in 2011, 
will greatly expand the assortment of products and our partners and customers will be 
pleasantly surprised. 

ПОЛІМЕР, ПП

вул. Леніна, 70
Н. Покровка, Харківська обл., Україна
тел.: (057) 779 1156, факс: (057) 779 1156
e-mail: oblozka@gmail.com

              ПП ”Полімер” – виробник полімерної продукції вже більше 15 років.
             Впродовж останніх трьох років застосування новітніх європейських технологій 
дозволило виробляти продукцію високого рівня: полімерні обкладинки з подвійним 
рельєфним швом для підручників, щоденників, зошитів та ін., а також папки та пенали.
              Пропонуємо взаємовигідні умови співпраці.

POLYMER, PE

vul. Lenina, 70
N.Pokrovka, Kharkiv obl., Ukraine
tel.: +38 (057) 779 1156,  fax: +38 (057) 779 1156
e-mail: oblozka@gmail.com

              PE Polymer is the manufacturer of polymeric produce for more than 15 years.
           During the past three years, application of up-to-date technologies allowed the 
manufacture of high level production: polymeric coverings with double relief seam for 
textbooks, datebooks, notebooks, etc., also folders and pencil-cases.
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ПОЛІМЕР, МПП

пров. Чернишевського, 2
Городок, Хмельницька обл., 32002, Україна

тел.: (03851) 3 0838, 
(03851) 3 1694, (067) 380 4047

факс: (03851) 5 0006, (03851) 3 0838
e-mail: polimer@ukrpost.net

www.polimer.ua

              Виробництво та реалізація:
              Обкладинки для підручників, зошитів, щоденників, класних журналів, тощо.
              Комплекти обкладинок для зошитів та підручників (ПЕ, ПВХ, ПП).
         Файли, файли-меню, вкладиші для візитниць (120,150 мкм), вкладиші для 
техталонів та страхових стікерів, виготовлення виробів з ПВХ плівок на замовлення.
          Швейна група: папки для зошитів, папки для школярів та студентів, пенали з 
поєднанням різноманітних матеріалів (нейлон, шкірозамінник, тканина).
         Упаковка: пакети поліпропіленові з липкою стрічкою, пакети типу “EURO“, 
виготовлення.
              Обкладинки для документів в асортименті (ПВХ, шкірозамінник, шкіра).

POLIMER, PE

vul. Chernyshevskogo, 2
Gorodok, Khmelnicka obl., 32002, Ukraine

tel.: +38 (03851) 3 0838, 
+38 (03851) 3 1694, +38 (067) 380 4047

fax: +38 (03851) 5 0006, +38 (03851) 3 0838
e-mail: polimer@ukrpost.net

www.polimer.ua

              Production and realization:
              Covers for textbooks, notebooks, diaries, class magazines, etc.
              Sets of covers for notebooks and textbooks (PE, PVC).
             Files, file-menu, loose leaf for business-albums (120,150 mkm), manufacture of 
wares from PVC-films to order.
               Sewing group: Folders for notebooks, folders for schoolboys and students, pencil-
cases with combination of various materials (nylon, leatherette, fabric).
       Packing: propylene packages with a sticky ribbon, packages of “EURO“ type, 
manufacture of sewing packing.
              Covers for documents: leather, leatherette, PVC.

ПОЛІГРАФІСТ, ЗАТ

вул. Воровського, 33
Київ, 01601, Україна
тел.: (044) 486 0557
факс: (044) 486 1930
e-mail: sbyt@polygraphist.kiev.ua  
www.polygraphist.kiev.ua  

       Виробництво та продаж паперово-білової продукції шкільного (зошити 
шкільні, зошити студентські А4, зошити для малювання та нот, учнівські щоден-
ники, дипломні та курсові проекти, папір та папки для креслення, блокноти фор-
мату А4, А5, А6, А7) та ділового асортименту (щоденники ділові, записні книжки, 
альбоми для монет, книги обліку).
               Ексклюзивні вироби на замовлення (персоналізовані щоденники, альбоми для 
візитних карток, весільні книги, вітальні папки) із високоякісних матеріалів (плівка, 
бала дек, штучна та натуральна шкіра).
              Поліграфічні послуги повного циклу – від розробки макету до готового виробу. 
              Мережа офіційних дилерів по Україні.

POLYGRAPHIST, CJSC

vul. Vorovskogo, 33
Kyiv, 01601, Ukraine
tel.: +38 (044) 486 0557
fax: +38 (044) 486 1930
e-mail: sbyt@polygraphist.kiev.ua  
www.polygraphist.kiev.ua  

               Production and trade with school (school notebooks, student notebooks, albums for 
drawing and notes, diploma and course projects, notebooks of A4, A5, A6, A7 format) and 
business stationary group, paper products (textbooks, diaries, accounting books, etc.).
          Exclusive production to your order (personal agendas, business card holders, 
wedding books, greeting folders, boxes) made of high quality materials (films, 
baladeck, artificial and natural leather).
              Printing services of full cycle – from design to ready-to-go goods.
              Official distribution net around Ukraine.
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РАЙДУГА ТРЕЙД, ТОВ / ГАММА, ТМ

пров. Радищева, 3 
Київ, 03680, Україна

тел.: (044) 206 2494, (044) 206 2495
факс: (044) 206 2494

e-mail: raydugatrade@rambler.ru
www.gamma.ua

         ТМ “Гамма” – провідний український виробник справжніх акварельних та 
гуашових фарб, пластиліну, розвиваючих ігор та дитячих кубиків.
               Висока якість, безпечність – головні критерії продукції ТМ “Гамма”, виготовленої 
на технологічно досконалому обладнанні виключно з високоякісної сировини. Кожна 
група товарів має широкий асортимент, що задовольнить найвибагливішого споживача.
              Придбати продукцію можна у торговому домі ТОВ “Райдуга Трейд”.
              З нами працювати  приємно та комфортно!

RAYDUGA TRADE, LTD / GAMMA, TM

prov. Radyscheva, 3
Kyiv, 03680, Ukraine

tel.: +38 (044) 206 2494, +38 (044) 206 2495
fax: +38 (044) 206 2494

e-mail: raydugatrade@rambler.ru
www.gamma.ua

           TM “Gamma“ is the leading Ukrainian producer of real water-colour and gouache 
paints, plasticine, developmental games and child's blocks.
              High quality and safety are the main criteria of TM “Gamma“ products. All products 
are made of high quality raw materials on technologically perfect equipment. We offer wide 
assortment of every product group.
               Work with our company is comfortable and pleasant! 

РАНОК – НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, АН ГРО ПЛЮС, ПП

пров. Благоєва, 17, “НП“ 
Харків, 61017, Україна

тел./факс: +38 (057) 777 0140, 
+38 (067) 579 0366

e-mail: np@ranok.kharkov.ua
www.ranok.com.ua

 
         Комплекти плакатів для початкової та старшої школи, демонстраційні 
та динамічні матеріали, роздавальні матеріали та навчальні ігри для ДНЗ та 
початкової школи. Методичні посібники, плакати, робочі зошити.

RANOK – VISUAL AIDS, PE

prov. Blagoeva, 17 
Kharkiv, 61017, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 777 0140, 
+38 (067) 579 0366
e-mail: np@ranok.kharkov.ua
www.ranok.com.ua
 
               Sets of posters for elementary and high school, demonstrational and dynamic 
materials, handouts and educational games for pre-school institutions and primary 
schools. Manuals, posters, copy-books.

РАНОК, Видавництво, ТОВ

вул. Космічна, 21-А, пов. 7
Харків, 61145, Україна
тел.: (057) 719 4865
факс: (057) 701 1122
e-mail: office@ranok.kharkov.ua
www.ranok.com.ua

      Видавництво “Ранок” - національний лідер у виданні та розповсюдженні 
друкованої продукції для дітей та підлітків, їх батьків та вчителів. Асортимент налічує: 
картонки, книжки-іграшки, літературу для читання, енциклопедії та видання про 
Україну; навчально-методичну літературу, дидактичні матеріали. Усі видання мають 
найякісніше поліграфічне виконання. Ексклюзивні  проекти, що не мають аналогів в 
Україні. Нові авторські програми та сучасні методичні розробки.   

RANOK, Publishing House, LTD

vul. Kosmichna, 21-А, fl. 7
Kharkiv, 61145, Ukraine
tel.: +38 (057) 719 4865
fax: +38 (057) 701 1122
e-mail: office@ranok.kharkov.ua
www.ranok.com.ua

            National leader in publishing and distribution of printed production for children 
and teenagers, as well as for their parents and teachers: original cardboard books, toy-
books, children's literature, encyclopedias and printed publications about Ukraine, 
educational and methodological literature, didactic materials. The best printing quality. 
Exclusive projects that do not have analogues in Ukraine. Introduction of new authors' 
programmes and modern methodological groundworks.   
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РЕКТАЙМ, ТОВ

вул. Печенізька, 1/7
Київ, 04107, Україна

тел./факс: (044) 206 5511 (багатоканальний), 
(044) 484 6236, (044) 484 4474, (044) 489 7434

e-mail: rectime@rectime.ua, sale@rectime.ua
www.rectime.ua

          Компанія ''Ректайм'' заснована в 1999 році. Основний напрямок діяльності 
фірми – оптова торгівля калькуляторами ТМ Brilliant та CITIZEN, електронними слов-
никами Brilliant, настільними та настінними годинниками Kronos, FUDA та Jibo, а 
також годинниками для нанесення фірмової символіки на циферблат.
           Компанія є офіційним дистриб'ютором “Brilliant Sistem Australia Ltd”,“CITIZEN 
SYSTEMS  JAPAN CO., LTD”, ексклюзивним дистриб'ютором ТМ Kronos, FUDA та Jibo.
Асортимент продукції постійно збільшується, що дозволяє нашим партнерам успішно 
розвивати бізнес та бути на піку модних тенденцій в світі калькуляторів та годинників.

RECTIME CO., LTD

vul. Pechenizka, 1/7 
Kyiv, 04107, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 206 5511 (multichannel), 
+38 (044) 484 6236, +38 (044) 484 4474, +38 (044) 489 7434

e-mail: rectime@rectime.ua, sale@rectime.ua
www.rectime.ua

                The Rectime company was founded in 1999. The main area of the company’s activity is 
wholesale of CITIZEN and Brilliant calculators, Brilliant electronic dictionaries, Kronos, Fuda 
and Jibo wall and table clocks and also clocks for putting corporate symbols on clock dial. 
             The company is the official distributor of “Brilliant System Australia Ltd.”, “CITIZEN 
SYSTEMS JAPAN CO. LTD.” and an exclusive distributor of Kronos, Fuda and Jibo.  Constantly 
expanding range of products gives our partners the opportunity to develop their business 
successfully and to be on top of fashion trends in the world of calculators and clocks.

РОСА, Компанія, ПП

вул. Островського, 64
Нововолинськ, Волинська обл., 45400, Україна

тел.: (03344) 236 13, (03344) 227 50
факс: (03344) 236 13, (03344) 227 50

e-mail: volyn@rosa.ua 
www.rosa.ua 

           Компанія ''РОСА'' – це якісний дистриб’ютор найширшого на території України 
асортименту матеріалів для творчості та хобі, а також асортименту для креслярів,

художників, дизайнерів, скульпторів, декораторів, реставраторів, 
студентів художніх ВУЗів та інших діячів цієї високої справи. 
               Серед нашого асортименту товарів Ви можете знайти: 
•      фарби для художників, пензлі, папір, матеріали для реставрації, 
графіки, аерографії, мольберти та етюдники, аксесуари для художників; 
•       фарби для творчості та хобі: для розпису шовку, тканин, скла та кераміки; фарби 
вітражні, для мармурування та склоефект. Матеріали для декорування: позолота, 
декупажні карти, лаки, структурні пасти та гелі, сухі блискітки. Матеріали для боді-
арту: грим, тату;
•   основи для живопису: полотна в рулонах, на підрамниках, на картоні, картон, 
модулі та планшети, тощо.
               Асортимент наших товарів постійно поповнюється найкращими новинками, 
що з'являються на світовому ринку Артіндустрії. Підтримка кваліфікованих 
менеджерів та виважений підхід до кожного клієнта, наявність товару на складі, 
в поєднанні з власними програмами сервісного обслуговування, створюють 
найсприятливіші умови для якісної співпраці.

ROSA, Сompany, PE

vul. Ostrovskogo, 64 
Novovolynsk, Volyn obl., 45400, Ukraine
tel.: +38 (03344) 236 13, +38 (03344) 227 50
fax: +38 (03344) 236 13, +38 (03344) 227 50
e-mail: volyn@rosa.ua 
www.rosa.ua 

         ROSA Art & Hobby materials – is the distributor of the widest assortment of 
materials for hobby, craft, designers, professional artists, sculptors, decorators, graphic 
artists, restoration artists, students of art universities of Ukraine.
               Among our range of products you can find: 
•    colours for artists, brushes, paper, materials for restoration, graphics, airbrushes, easels 
and etudes, accessories for painters; 
•   colours for arts and hobby: for painting silk, textile, glass and ceramics; stained 
colours, marble and glassart. Materials for decoration: imitation gold leaf, decopatch 
paper, varnishes, structural pastes and gels, dry glitters. Materials for body art: 
make-up, tattoos; 
•   basis for painting: canvas rolls, on stretcher, on cardboard, paperboard, modules and 
boards, etc.   
             The assortment of our products is constantly updated by the best innovations, 
that appear at the Art industry world market. Support of the qualified managers 
and the weighed approach to each client, presence of goods in a warehouse in the 
combination with own service programs create the most favorable conditions for high 
quality cooperation. 
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CЕГМЕНТ.РУ, ТОВ 

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

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

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

                 WWW.SEGMENT.RU – спеціалізований B2B портал для спеціалістів канцелярського 
ринку. Він був створений в 2000 році як єдиний майданчик для розміщення інформації 
про канцелярську галузь, реклами та спілкування учасників ринку. Сьогодні СЕГМЕНТ-
це головний канцелярський портал Росії, з відвідання якого починає свій робочий день 
більшість спеціалістів галузі.

SEGMENT.RU, LTD

ul. Fayansovaya, 26
Saint-Petersburg, 192019, Russia

tel.: +7 (812) 335 5915
fax: +7 (812) 335 5915

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

           WWW.SEGMENT.RU – special-purpose B2B Portal for office market experts. It was 
established in 2000 as a unified platform for placing all the information about office sector, 
advertising and communication of market participants. Today, SEGMENT is the main 
Russian stationery portal with which most industry experts begin their working day.

СПЕКТР, ТОВ

пров. Аральський, 27  
Макіївка, Донецька обл., 86109, Україна

тел.: (062) 340 5127, факс: (062) 332 2363
e-mail: vsp@i.ua
www.vsp.net.ua

       Виробництво: щоденники, планінги, алфавітні книги, блокноти, книги 
канцелярські, зошити, альбоми для малювання, папки, папір для нотаток.

SPEKTR, LTD

prov. Aral’sky, 27  
Makiivka, Donetsk obl., 86109, Ukraine
tel.: +38 (062) 340 5127,  fax: +38 (062) 332 2363
e-mail: vsp@i.ua
www.vsp.net.ua

               We manufacture: diaries, planings, ABC-books, notebooks, stationery books, copy 
books, drawing albums, folders, paper for notes.

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ, Щомісячний журнал
МЕДІА-ПРО, ТОВ

а/с 185
вул. М. Раскової, 11, корпус “А”, оф. 603
Київ, 02660, Україна
тел./ факс: (044) 507 2226, (044) 568 5138
e-mail: podpiska@mediapro.com.ua 
www.mediapro.com.ua 
www.secretar.com.ua

               СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ – практичний журнал для асистентів керівників та секретарів. 
На сторінках журналу: діловодство та архів; зразки документів та приклади їх оформ-
лення; практикуми, освітні курси, ділова іноземна; тайм-менеджмент; діловий етикет; 
психологія ділових стосунків; особистісне зростання; персональний імідж. 
             Акції для передплатників: конкурси з призами; знижки на придбання товарів і 
послуг; ексклюзиви та бліц-тренінги від провідних компаній країни.

SECRETAR-REFERENT, Monthly magazine
MEDIA-PRO, LTD

Р.О.В. 185
vul. M. Raskovoy, 11, build. “А”, of. 603
Kyiv, 02660, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 568 5138
e-mail: podpiska@mediapro.com.ua
www.mediapro.com.ua 
www.secretar.com.ua

          “Secretar-Referent” (“Secretary”) – for secretaries, assistants and consultants. 
Document circulation and book-keeping, business ethics and psychology.
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СКАТ, Компанія, ПП

просп. Московський, 199
Харків, 61037, Україна

тел.: (057) 760 2109, (057) 756 5162
моб.: (067) 571 1626

факс: (057) 760 2109, (057) 760 2108
e-mail: skattan@list.ru, skat@waterpas.com 

             ПП “Компанія СКАТ” є видавництвом та вітчизняним виробником паперово-
білової продукції, канцтоварів на власній поліграфічній базі, надає поліграфічні послуги.
•    блокноти та зошити з обкладинкою “сандвіч”;
•    щоденник діловий “сандвіч” А5, А6;
•    шкільний Супер щоденник “сандвіч”;
•    альбоми для малювання “супер” (целюлозна обкладинка з глітером);
•    альбоми – планшети (клеєні), папір 160г/м2;
•    альбоми для малювання клеєні;
•    картон кольоровий “cупер” целюлозний+золото+срібло (на заклепці);
•    нові формати та моделі подарункових пакетів.
            Компанією запатентовано використання гофрокартону під час виготовлення 
поліграфічних виробів (наприклад, типу “сандвіч” та ін.) патент № 47131.
               Продукція відрізняється високою якістю та більш низькою ціною у порівнянні 
з закордонними аналогами.

SKAT, Company, PE

prosp. Moskovsky,199
Kharkiv, 61037, Ukraine

tel.: +38 (057) 760 2109, +38 (057) 756 5162
mob.: +38 (067) 571 1626

fax: +38 (057) 760 2109, (057) 760 2108
e-mail: skattan@list.ru, skat@waterpas.com 

             PE “Company SKAT” is the manufacturer of paper and stationery production and 
has its own printing base, provides polygraphic services.
              Private enterprise “Company SKAT” represents the following production:
•     notebooks and notebooks with covers “sandwich”; 
•     business diaries “sandwich” A5, A6; 
•     school diary Super “sandwich”; 
•     album for drawing “super“ (cellulose cover with glitter); 
•     albums - tablets (glued), paper 160h/m2; 
•     album for drawing, glued; 
•     coloured cardboard “super“ cellulosic + gold + silver (with rivet); 
•     new formats and models of gift bags.

СКС СЕРВІС ГРУП, ТОВ

вул. Алма-Атинська, 2/1
Київ, 02660, Україна
тел.: (044) 594 3035, (044) 594 3036, (044) 594 3037
факс: (044) 594 3035, (044) 594 3036, (044) 594 3037
e-mail: office@sks.sg
www.sks.sg, www.sks-service.com.ua

             Виробництво щоденників преміум класу під ТМ “SKS“. Для виготовлення
продукції використовуються лише найкращі матеріали європейських виробників, 
що гарантує: високу якість за розумні гроші, діловий стиль поліграфії внутрішнього 
блоку, широкий асортимент матеріалів для виготовлення обкладинок, виконан-
ня будь-яких видів персоналізації.
              Продаж канцелярських товарів торгівельних марок SKS, DELI, Yilaili, GINGKO.

SKS SERVICE GROUP, LTD

vul. Аlma-Аtynska, 2/1
Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 (044) 594 3035, +38 (044) 594 3036, +38 (044) 594 3037
fax: +38 (044) 594 3035, +38 (044) 594 3036, +38 (044) 594 3037
e-mail: office@sks.sg
www.sks.sg, www.sks-service.com.ua

              Production of premium class diaries under TM “SKS“. The best materials of 
European producers are used for the production manufacture and that guarantees: 
high quality, business style of internal block polygraphy, wide assortment of 
materials for covers’ manufacture, execution of any types of personalization. 
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СТАММ, ТОВ

а/я 3190
ул. Степана Разина, 4/6

Саратов, 410012, Россия
тел.: +7 (8452) 51 2402, факс: +7 (8452) 51 7990

e-mail: stamm@stamm.ru
www.stamm.ru

            Компанія ТОВ “СТАММ” - найбільший у Росії виробник канцелярських товарів із 
пластику для офісу та школи, письмового та креслярського приладдя. На даний мо-
мент асортимент компанії нараховує більше 450 позицій. Серед досягнень компанії 
перемога в номінаціях “Бренд року”, “Кращий російський виробник товарів для офісу” 
та “Кращий виробник товарів для школи” в Національній премії “Золотая скрепка“. Вся 
продукція виготовлена з високоякісних та екологічно чистих матеріалів, безпечність 
для здоров'я підтверджується сертифікатами.

STAMM, LTD

P.O.B. 3190
vul. Stepana Razina, 4/6 
Saratov, 410012, Russia

tel.: +7 (8452) 51 2402, fax: +7 (8452) 51 7990
e-mail: stamm@stamm.ru

www.stamm.ru

            STAMM Company is the largest Russian manufacturer of office and school plastic 
stationery, drafting and writing instruments. At present, STAMM company’s assortment 
comprises more than 450 items. Among STAMM company’s achievements is the victory 
in such categories as: the domestic “Brand”, “The best Russian manufacturer of office 
stationery” and “The best manufacturer of school stationery” in the National award of 
office accessories market - “Zolotaya Skrepka”. All products are made of high quality and 
ecologically friendly materials. Health safety is confirmed by certificates.

СТУДІЯ МАРКО, ПП

вул. Довженка, 3 
Київ, 03057, Україна
тел.: (044) 393 0960  
факс: (044) 393 0962

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

           Видавництво періодики, календарі та листівки, поліграфічні послуги.

STUDIO MARKO, PE

vul. Dovzhenko, 3 
Kyiv, 03115, Ukraine
tel.: +38 (044) 393 0960  
fax: +38 (044) 393 0962
e-mail: kalendar@kalendar.com.ua
www.kalendar.com.ua

              Publishing of periodicals, calendars and postcards, polygraphic services.

ТЕТРАДА, ТОВ

вул. О.Теліги, 39-А
Київ, 04086, Україна
тел.: (044) 440 8002
факс: (044) 440 0373
e-mail: tetrada@inbox.ru
www.tetrada.kiev.ua    

                Вироби білові та канцелярські з паперу (блокноти, папки, зошити для нот, альбоми 
для малювання, набори кольорового паперу, набори кольорового та білого картону).

TETRADA, LTD

vul. O.Teligy, 39-A
Kyiv, 04086, Ukraine
tel.: +38 (044) 440 8002
fax: +38 (044) 440 0373
e-mail: tetrada@inbox.ru
www.tetrada.kiev.ua    

             Paper office and stationery supplies (notebooks, folders, sketchbooks, colored 
paper sets, sets of colored and white cardboard).
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ТАІС-Є, ТОВ

вул. Васильківська, 37, оф. 410
Київ, 03022, Україна

тел.: (044) 494 2335, (044) 257 1112
факс: (044) 494 1884

e-mail: sales@tais.kiev.ua
www.tais.kiev.ua

              Фірма “ТАІС-Є”: 
•  представник JAPAN CBM CORPORATION – світовий лідер з виробництва 
калькуляторів та органайзерів CITIZEN;
•    калькулятори Canon – лідер світового продажу;
•    перекладачі, органайзери, калькулятори Brilliant;
•    представник компанії BIC – продаж ручок, маркерів, коректури, клею;
•    постачальник офісних та настільних годинників KRONOS, FUDA;
•    продаж елементів живлення, акумуляторів, ліхтарів ENERGIZER, DURACELL, КОСМОС. 

TAIS-E, LTD

vul. Vasylkivska, 37, of. 410
Kyiv, 03022, Ukraine

tel.: +38 (044) 494 2335, +38 (044) 257 1112
fax: +38 (044) 494 1884

e-mail: sales@tais.kiev.ua
www.tais.kiev.ua

            TAIS-E Company:
•    is the representative of JAPAN CBM CORPORATION – leading manufacturer of 
calculators and organizers CITIZEN;
•     calculators Canon – leader of world sale;
•     translators, organizers, calculators Brilliant;
•     representative of BIC Company – sale of pens, highlighters, correctors, glue;
•     supplier of office and table clocks KRONOS, FUDA;
•     sale of power supply elements, accumulators, lanterns ENERGIZER, DURACELL. 

ТЕТРАКАНЦ, ПП

вул. Шабаліна, 19-Б
Севастополь, 99029, Україна
тел.: (099) 157 0767, (050) 535 0797 
факс: (0692) 45 2423 
e-mail: tetrakanc@mail.ru, 
tetrakanc@inbox.ru 
www.hatber.ru 

      Компанія “Тетраканц“ є офіційним дистриб'ютором найкращого 
російського виробника паперово-білових товарів, шестиразового володаря 
національної премії “Золота Скрепка“ компанії “Hatber“. В асортименті більше 
тисячі найменувань, а саме: зошити, альбоми, щоденники, блокноти, бізнес-
блокноти, записні книжки, розмальовки, набори для дитячої творчості, що-
денники і календарі. 
            Hatber-завжди на крок попереду!

TETRAKANС, PE 

vul. Shabalina, 19-B 
Sevastopol, 99029, Ukraine 
tel.: +38 (099) 157 0767, +38 (050) 535 0797 
fax: +38 (0692) 45 2423 
e-mail: tetrakanc@mail.ru, tetrakanc@inbox.ru 
www.hatber.ru 

                Company Tetrakanc is the official distributor of the best Russian manufacturer 
of paper-clean products, the winner of the national award “Zolotaya Skrepka” - 
“Hatber“ Company. The range of over a thousand items includes books, albums, 
diaries, notebooks, and calendars. 
            Hatber - always a step ahead!
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ТОП, Компанія, ПП 

вул. Каштанова, 11
Дніпропетровськ, 49051, Україна

тел.: (056) 790 0708
факс: (056) 790 0708

e-mail: mail@top.dp.ua
www.top.dp.ua

           ПП “Компанія ТОП” – крупний імпортер та виробник канцтоварів для офісу і 
школи. Наша продукція представлена наступними брендами: 
•   “1 Вересня” – весь асортимент товарів для школи та дитячої творчості;
•   “YES!”, “Зошит України”, “1 Вересня” – зошити, альбоми та блокноти власного 
виробництва;
•   “LEO” – офісні канцтовари преміум-класу;
•   “DATUM” – офісні канцтовари бюджетного сегменту.
             Ми є ексклюзивними представниками на території Україні тижневиків “Bruno 
Visconti”, індійських ручок  LINC та ROTOMAC, а також дистриб'ютором російських 
заводів “Луч” та “Гамма”.

TOP, Company, PE

vul. Kashtanova, 11
Dnipropetrovsk, 49051, Ukraine

tel.: +38 (056) 790 0708
fax: +38 (056) 790 0708
e-mail: mail@top.dp.ua

www.top.dp.ua

               TOP Company is a large importer and producer of office and school stationery. 
Our production is presented by the followings brands:  
•    “1 Veresnia” – wide range of goods for school and child's creative work; 
•   “YES!”, “Zoshyt Ukrayiny”, “1 Veresnia” – copy-books, albums and notebooks of 
own production; 
•    “LEO” – office premium class stationery; 
•    “DATUM” – office stationery of budget segment. 
        We are an exclusive representative of “Bruno Visconti” notebooks, LINC and 
ROTOMAC pens on the territory of Ukraine and also a distributor of “Luch” and 
“Gamma” Russian plants. 

ТРЕК, ПП

вул. Плеханівська, 12, оф. 2
Харків, Харківська обл., 
61001, Україна 
тел.: (057) 732 5512
факс: (057) 717 7515
e-mail: artpaint@tel.net.ua
www.artmaterials.com.ua

           З 1997р. ПП “Трек” займається продажем художніх матеріалів і товарів 
для художників. На даний момент ми є основними офіційними дистриб'юторами 
таких всесвітньо відомих італійських фірм як Maimeri, P. E. R. Belle Arti, Fabriano, 
а також російської фірми  Гамма. З 2010р. ми почали співпрацю з англійською 
фірмою Winsor&Pure. Олійна фарба VanPure була гідно оцінена як професійними 
художниками, так і любителями живопису.

TREK, PE

vul. Plekhanivska, 12, of. 2
Kharkiv, Kharkiv obl., 
61001, Ukraine
tel.: +38 (057) 732 5512
fax: +38 (057) 717 7515
e-mail: artpaint@tel.net.ua
www.artmaterials.com.ua

        PE “Trek“ has been selling art materials and goods for artists since 1997. At 
the moment we are the main authorized distributors of such well-known Italian 
companies as Maimeri, P. E. R. Belle Arti, Fabriano, and the Russian firm Gamma. 
Since 2010 we started collaboration with British firm Winsor & Pure. Oil colours Van 
Pure were appreciated by both professional artists and art lovers.
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УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР, ТОВ

вул. Куренівська, 2-Б
Київ, 04073, Україна
тел.: (044) 468 1373

факс: (044) 468 1373, (044) 468 5013
e-mail: office@ukrpapir.com.ua

www.ukrpapir.com.ua

          Торгово-виробнича група “Український папір” – один із найбільших 
вітчизняних виробників продукції із офсетного і спеціального паперу для 
телетайпів, банкоматів, касових апаратів, копіювальної техніки, апаратів 
факсимільного зв’язку, різноманітних  бланків та поліграфії, картриджів, канце-
лярських та господарських товарів.
             “Український папір” у виробничому процесі використовує сучасне  
обладнання, яке забезпечує високу якість продукції, підтверджене 
відповідними сертифікатами. Підприємство має велику розгалужену систе-
му складів і філій (в 20-ти обласних центрах), що дозволяє в стислий термін, 
минаючи посередників, виконувати замовлення будь-якої складності за 
єдиними цінами, незалежно від місця знаходження замовника.

UKRAINSKY PAPIR, Trade Industrial Group 

vul. Kurenivska, 2-B 
Kyiv, 04073, Ukraine

tel.: +38 (044) 468 1373
fax: +38 (044) 468 1373, +38 (044) 468 5013

e-mail: office@ukrpapir.com.ua
www.ukrpapir.com.ua

                  Trade Industrial Group “Ukrainsky Papir” is one of the leading domestic manufacturers 
of offset and special paper rolls for teletypes, cash dispensers, copying machines, 
facsimiles, different blanks and polygraphy, stationery and household goods.
          “Ukrainsky Papir” uses modern equipment in its manufacturing process, which 
assures high quality of production that is confirmed by corresponding certificates. 
Company has wide network of warehouses and subsidiaries (more than in 20 regional 
centres) that allows fulfilling orders of any complexity in short terms by unified tariff 
system regardless the place of destination.

ФЕНІКС-С, ТФ, ТОВ

вул. Короленка, 12
Харків, 61003, Україна
тел.: (057) 719 1678, (057) 719 1679 
факс: (057) 731 2448, (057) 714 9516 
e-mail: feniks@vlink.kharkov.ua
www.fabercastell.com.ua

          Торгівельна фірма “Фенікс-С“ є ексклюзивним дистриб`ютором німецького кон-
церну Faber-Castell в Україні з 1996 року. Девіз фірми “Якість – гарантія успіху“. Кор-
поративною метою компанії є продаж товарів високої якості. Здійснюємо оптову та 
роздрібну торгівлю офісними, шкільними та професійними художніми виробами, а 
також ексклюзивним пишучим приладдям.
Пропонуємо взаємовигідні умови співпраці.

FENIKS-S,Trading Firm, LTD

vul. Korolenka, 12
Kharkiv, 61003, Ukraine
tel.: +38 (057) 719 1678, +38 (057) 719 1679 
fax: +38 (057) 731 2448, +38 (057) 714 9516 
e-mail: feniks@vlink.kharkov.ua
www.fabercastell.com.ua

              Trade firm “Feniks-S“ is an exclusive distributor of German concern Faber-Castell 
in Ukraine since 1996. Motto of our firm is “Quality - guarantee of success“. The corporate 
purpose of the company is the sale of high quality goods. We carry out wholesale and retail 
trade of office, school and professional art goods, and also exclusive written accessories.
We offer mutually advantageous conditions of cooperation.
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ФОЛІАНТ, ПП

вул. Горького, 69
Київ, 03680, Україна

тел.: (044) 200 8640, факс: (044) 200 8746
e-mail: foliant_@ukr.net

www.foliant.ua

           Вітчизняна виробнича компанія. Кращі в Україні та Східній Європі 
обкладинки з високоякісної натуральної шкіри. Ділові щоденники та аксесуа-
ри, вітальні папки, подарункові видання художніх книжок, папки для готелів та 
ресторанів. Власне шкіряне виробництво. Ручна робота. Можливе замовлення 
невеликих партій, індивідуальний дизайн.

FOLIANT, PE

vul. Gorkogo, 69
Kyiv, 03680, Ukraine

tel.: +38 (044) 200 8640, fax: +38 (044) 200 8746
e-mail: foliant_@ukr.net

www.foliant.ua

             Domestic manufacturing company. The best in Ukraine and Eastern Europe covers 
made of high quality natural leather. Business diaries and accessories, congratulatory 
folders, gift editions of belles-lettres, folders for hotels and restaurants. Own leather 
manufacture. Handicraft. Order of small consignments and individual design are possible. 

ФОРМ С, ТОВ

вул. В. Арнаутська, 33
Одеса, 65125, Україна

тел.: (048) 777 7762, (048) 777 7763
факс: (048) 777 6977

e-mail: Form_s@te.net.ua
www.form-s.com.ua

                   Основним напрямком діяльності компанії ”Форм С” є гуртова торгівля шкільними 
та офісними канцелярськими товарами. Компанія є ексклюзивним представником на 
території України торгівельних марок ”Marco” - кольорові та чорнографітні олівці, та 
”Pasco” - клеї та коректори. І водночас представляє такі відомі бренди, як:
•    Centropen - фломастери, маркери, ролери, лінери, рапідографи;
•     Tiger - шкільні пенали та портфелі;
•     Snowhite - різноманітні коректори та ручки;
•     Good Sunrise - настільні набори та аксесуари з дерева;
•     Yuejun - шкільні та офісні ножиці;
•     Contur - скотч пакувальний, канцелярський, декоративний. 

FORM S, LTD

vul. Velyka Arnautska, 33
Odessa, 65125, Ukraine
tel.: +38 (048) 777 7762, +38 (048) 777 7763
fax: +38 (048) 777 6977
e-mail: Form_s@te.net.ua
www.form-s.com.ua

          Basic direction of activity of company Form S is school and office commodities 
wholesale. The company is an exclusive representative in Ukraine of trade marks Marco-
the colored and graphite pencils and Pasco-glues and corrections. And presents the 
stationery of such famous brands as:
•    Centropen - watercolors, markers, rollers, liners, radiographs;
•    Tiger - school pencil-cases and schoolbags;
•    Snowhite - various corrections and pens;
•    Good Sunrise - desk sets and wooden accessories;
•    Yuejun - school and office scissors;
•    Contur - packing, office and decorative scotch (adhesive tape).

ХУДОЖНІ МАТЕРІАЛИ – УКРАЇНИ, ДП

вул. Сквирське шоссе, 31
Біла Церква, Київська обл., 09100, Україна
тел.: (050) 260 1902,  факс: (044) 561 5995
e-mail: artmaterials-ua@ukr.net, artmaterials-ua@mail.ru
www.artmaterials.ru

               Ми виготовляємо пензлі впродовж 70 років. Виробництво та реалізація художніх 
пензлів з високоякісного натурального волосу: колонки, білки, поні, кози, щетини, 
синтетичного волокна – від шкільних до професійних. Набори пензлів. Вироби для 
художників з російської деревини: мольберти, палітри, підрамники, багет, рами.

ART MATERIALS OF UKRAINE, DE

vul. Skvyrske shose, 31
Bila Tserkva, Kyiv obl., 09100, Ukraine
tel.: +38 (050) 260 1902,  fax: +38 (044) 561 5995
e-mail: artmaterials-ua@ukr.net, artmaterials-ua@mail.ru
www.artmaterials.ru

             We manufacture brushes for more than 70 years. Manufacture and sale of artistic 
brushes, made of high-quality natural hair: kolinsky sable, squirrel, synthetic, pony, goat, 
bristles – from school up to professional. Sets of brushes. Production for artists, made of 
Russian wood: easels, palettes, stretchers, frames.  
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ЧАС-ПІК, ПП

вул. Жовківська, 28
Львів, 79019, Україна

тел.: (032) 230 08 88 
факс: (032) 298 7613

e-mail: tkach@mail.lviv.ua, 
сhaspik@mail.lviv.ua
www.chaspik.lviv.ua

           ПП „Час-Пік”– один з провідних постачальників на ринок України канцтоварів, 
ділових аксесуарів та сувенірів з країн Південно-Східної Азії та Європи. Перший опера-
тор українського ринку канцтоварів, який отримав сертифікат ISO 9001-2001.
               ПП „Час-Пік” представляє на ринку:
•    ТМ LEDIBERG (Німеччина) – корпоративні бізнес-щоденники світового класу;
•    ТМ EAGLE (Гонконг) – високоякісні товари для роботи в офісі;
•    ТМ FAIR WIND (Тайвань) – ексклюзивні мармурові та шкіряні настільні набори;
•    ТМ TIGER (Гонконг) – високоякісні шкільні портфелі та пенали;
•    ТМ EVO (Голландія) – фотопапір та комп’ютерні аксесуари;
•    ТМ PIATNIK(Австрія) – гральні карти, карти для ворожіння, настільні ігри, мозаїка (пазли).

CHASPIK, Company, PE

vul. Zhovkivska, 28
Lviv, 79019, Ukraine

tel.: +38 (032) 230 0888, fax: +38 (032) 298 7613
e-mail: tkach@mail.lviv.ua, сhaspik@mail.lviv.ua

www.chaspik.lviv.ua

           CHASPIK Co is one of the largest suppliers of stationery, business accessories and 
souvenirs on the Ukrainian market from South-North Asian countries and Europe. We are the 
first Ukrainian company at the stationery market that has passed ISO 9001-2001 certificate.                  
               CHASPIK Co represents the following trade marks at the national market:
•   TM LEDIBERG (Germany) – corporative business diaries;
•   TM EAGLE (Hong Kong) – high quality office stationery;
•   TM FAIR WIND (Taiwan) – exclusive marble and genuine leather desk sets;
•   TM TIGER (Hong Kong) – high quality schoolbags and pencil cases;
•   ТМ EVO – inkjet photo paper and computer accessories;
•   TM PIATNIK (Austria) – playing cards, future telling cards, table games, puzzles.

ШКОЛЯРИК, Видавництво, ТОВ

вул. Живова, 11, оф. 210
Тернопiль, 46008, Україна
тел.: (0352) 431 072, 
(0352) 431 082, (0352) 235 035 
факс: (0352) 431 072, 
(0352) 431 082, (0352) 235 035 
e-mail: contacts@schoolboy.com.ua
www.schoolboy.com.ua

              ТОВ Видавництво “Школярик” — національний виробник, лiдер на ринку 
зошитної продукції України. Видавництво здійснює гуртові продажі зошитів, 
блокнотів, альбомів, нотних зошитів. 
              Стратегія “Школярика” це − орієнтація на системну якiсть продукцiї, креативний 
дизайн та технологічні інновації. Завдяки такому пiдходу, продукція є успiшною та 
конкурентоспроможною.

SHKOLYARYK, Publishing House, LTD

vul. Zhyvova, 11, of. 210
Ternopil, 46008, Ukraine
tel.: +38 (0352) 431 072, 
+38 (0352) 431 082, +38 (0352) 235 035 
fax: +38 (0352) 431 072, 
+38 (0352) 431 082, +38 (0352) 235 035 
e-mail: contacts@schoolboy.com.ua
www.schoolboy.com.ua

          Shkolyaryk Publishing House is well known for its market leading trademarks. 
Сompany is the largest Ukrainian producer of exercise books, pads, drawing pads available 
in a variety of rulings, designs and sizes. The company uses up-to-date technologies to 
create products, which are considered to be the best on the stationary market.
                Shkolyaryk Publishing House is accredited under ISO 9001.
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ШАЙНІ-УКРАЇНА, ТОВ

вул. Жилянська, 97-Б, оф. 3 
Київ, 01135, Україна

тел.: (044) 496 6422, факс: (044) 496 6421
e-mail: ivan@shiny-ua.com

www.shiny-ua.com

              Компанія  “ШАЙНІ -  УКРАЇНА”  -   офіційний  представник  компанії 
“Sun Same Enterprises Co, LTD” (Тайвань) на території України. Ми 
пропонуємо найширший спектр офісних, кишенькових оснасток для печа-
ток та штампів, високоякісну штемпельну фарбу та подушки, самонабірні 
штампи, датери, нумератори, виготовлені з міцного пластику або металу.          
          Кольорова гама тішить око, а якість гріє душу!

SHINY-UKRAINE, LTD

vul. Zhylianska, 97-B, of. 3 
Kyiv, 01135, Ukraine

tel.: +38 (044) 496 6422
fax: +38 (044) 496 6421

e-mail: ivan@shiny-ua.com
www.shiny-ua.com

            “Shiny - Ukraine” Company is an official representative of “Sun Same Enterprises 
Co, LTD” (Taiwan) in Ukraine. We offer the widest range of office and handy stamps, 
high-quality stamp ink and stamp pads, D-I-Y-Sets, numerators that are made of 
durable plastic or metal. 
             Color range amuses and quality warms the soul!


