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Розміщення реклами в журналі 
«Sewing Business and Fashion»

 1. Блокова реклама.
 2. Статейний матеріал.  
Додаткову інформацію та деталі запитуйте у 
менеджерів.
Шановнi панове! Матерали не рецензуються 
та не повертаються. 
Рекламодавець зобов’язаний вказати номер 
та дату отримання ліцензії, якщо його діяль-
ність підлягає ліцензіюванню.  Редакція не 
несе відповідальностi за якість реклами, ви-
готовленої рекламодавцем. 
Технічні вимоги до готових оригінал-макетів: 

• ч/б растрова графіка – TIFF, EPS, PSD (всі 
300 dpi);

• векторна або поєднана графіка – CDR (до 
версії 14), AI, AI.EPS, AI.PDF, INDD (шриф-
ти в кривих);  

• лінкуватися або занурена растрова графі-
ка – додатковими файлами;

• в растрових кольорових зображеннях має 
бути виконано виділення чорного, дозвіл не 
менше 300 dpi; 

• всі кольорові макети повинні бути викона-
ні тільки в CMYK.



3

За останні роки сегмент верх-
нього одягу за своїм значенням і 
темпами розвитку досить яскра-
во виділився у сфері швейної 
промисловості. І це тенденція 
властива не лише Україні, а й 
світовому виробництву верх-
нього одягу загалом.
Сьогоднішні куртки, пальта, 
пуховики  — це не лише одяг, 
який зігріє в холодну погоду, 
підкреслює стиль, чи фіксує 
тренд за допомогою інстаграм-
них інфлюенсерів чи інших лі-
дерів думок.
Компанія К.tex завжди відпові-
дально ставиться до зворотного 
зв’язку своїх клієнтів і якщо вини-
кають проблеми, то намагається 
допомогти знайти рішення. Саме 
тому важливою складовою роботи 
для нас є підвищення рівня профе-
сійної компетентності тих, хто пра-
цює з утеплювачами та верхнім 
одягом. Для того, щоб розібратися 
з деякими проблемами, ми підготу-
вали міфи і їх спростування. 

Міф 1 
Утеплювач гріє

Це переконання ґрунтується на на-
ших відчуттях, коли ми вдягаємо 

якісно зроблену куртку чи пальто. 
Нам тепло, але гріє не утеплювач. 
Як це працює?
Основна функція утеплювача – не 
давати тепло, а допомогти його 
зберегти. Це означає, що гріє не 
утеплювач, а повітря в його по-
рожнинах. Відповідно, чим більша 
кількість повітряних прошарків в 
утеплювачі тим ефективніший уте-
плювач в плані зберігання тепла і 
підтримки комфортного мікроклі-
мату в одязі.

Міф 2 
Холодна куртка, 

бо утеплювач поганий
Часто проблему «холодної куртки» 
пояснюють поганим утеплювачем, 
але пам’ятайте, що кінцевий ре-
зультат залежить від усього паке-
ту (тканина верху, матеріали під-
кладу, утеплювач та кількість 

утеплювальних шарів). Чим якісні-
ше підібраний конструкторський 
пакет,  тим вищий результат буде 
досягнутий. Якщо тканина верху 
не відповідає вимогам сезону (має 
не достатню щільність), продува-
ється, то відчуття, що куртка – хо-
лодна залишиться, навіть якщо пі-
дібрати якісний утеплювач.

Міф 3 
Об’ємний утеплювач = 

тепло
Теплові властивості виробу не за-
лежать від товщини, а від набору 
характеристик закладених в уте-
плювач. Наприклад, тонкий уте-
плювач Slimtex® має мінімальну 
товщину, але здатен давати тепло 
на рівні з об’ємними утеплювачами.
Якщо виникають питання, експер-
ти компанії К.tex завжди раді вам 
допомогти. 

Контакти:
+38 044 593 85 36
+38 044 593 85 37
+38 067 506 14 30
sales@ktex.com.ua

ПОПУЛЯРНІ МІФИ ПРО УТЕПЛЮВАЧ ДЛЯ ОДЯГУ: 
з досвіду компанії К.tex

сучасні рішення
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Ультразвуковая пайка
Наше предприятие предлагает Вам самый 
современный метод стежки подкладки с синтепо-
ном, ватином по корейской технологии. Также мо-
жет осуществляться пайка с другими видами ткани: 
плащевкой, искусственной замшей, искусственной 
кожей, мехом, флисом, Х\Б тканями и т.д. 
Преимущество метода:
1. низкая стоимость.
2. отсутствие отверстий от игл, что улучшает защи-
ту от выхода синтепона через подкладочную ткань.

3. Отсутствие брака (из-за обрыва нити и т.д.)
Мы работаем как со своим сырьём так и с давальческим. 

Компания «DbtexDbtex»
г. Харьков, «Магазин Дубляж» 

у нас изменился адрес — ЗВОНИТЕ!

(068) 893-01-74, (050) 633-85-98, (057) 764-25-25, (057) 755-49-60 
e-mail: dbtex@ukr.net

Промышленная вышивка 
на ткани
Также мы осуществляем вышивку на ткани (в ру-
лонах) с любым рисунком. Ширина до 1,8 метров. 
Используется для эксклюзивной вышивки сырья 
для пошива одежды, штор, постельного белья и т.д. 
Цена зависит от сложности рисунка.

Мы гарантируем точное и 
качественное выполнение 

любого заказа
Готовы рассмотреть все 

Ваши предложения по сотрудничеству.

Плиссировка
Также мы осуществляем плиссировку тканей: 
плащевка ,кашемир, твид, органза, замш, 
искусственная кожа, любые ткани с содержанием 
синтетических волокон не менее 60%.

Гибкая система скидок

Складка может быть: прямой, косой, бантовой, 
комбинированной, а также гофре.

сучасні рішення
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Дублірін чи флізелін – що обрати?
Побутує думка, що завжди, в будь-якому одязі краще 
використовувати дублірін, а не флізелін. Що ж, да-
вайте з’ясуємо в чому принципова різниця між ними.
Дублірін (іноді вживається термін дубляж) – це тка-
ний матеріал, що виготовлений з пряжі або ниток, які 
з’єднуються між собою за допомогою різних технік: 
ткацтво, трикотажне і напівтрикотажне з’єднання.
Флізелін – це нетканий матеріал з волокон або ниток, 
що з’єднані між собою без 
застосування методів тка-
цтва (хімічне, водне та 
термоз'єднання).
У зв’язку з різним способом 
виготовлення, ці матеріали 
мають різні властивості та 
пластичність.
Зазвичай, і дублірін, і флі-
зелін клейові: мають нане-
сене клейове покриття 
power dot з одного боку.
Дублірін більш еластичний, 
стрейчевий, об’ємний, м’якше 
тримає форму. Але за раху-
нок тканої основи, також 
робить виріб важчим.
Флізелін доволі жорсткий, 
тонкий, чудово тримає 
форму, особливо різку, з 
гострими кутами, надає лі-
ніям швів чіткість і не додає 
виробу зайвої маси.
Обидва матеріали чудово 
підходять для різних видів 
тканин та виробів: як для 
пальто, так і для легких блуз.
Обираючи між ними, варто 
звернути увагу також на 
клейову точку.
Для початку, давайте з'ясуємо, що таке клейова точка?
Пошук в Інтернеті приводить до багаточисельних 
сайтів, які характеризують клейові точки, як «краплі 
холодного клею, різної величини» та пропонують їх 
придбати як окремий матеріал.
І жодних згадок про клейові точки в прикладних 
(клейових) матеріалах.
Давайте визначимо як вірно підібрати клейову точку 
на тканому або нетканому матеріалі, залежно від Ва-
шої тканини.
Головне правило, яке слід запам'ятати, дуже просте: 
чим тонша тканина, тим меншою повинна бути кле-
йова точка; і навпаки, чим товстіша тканина, тим 
більшу площу повинна займати клейова точка.

РІЗНИЦЯ МІЖ ДУБЛІРІНОМ ТА ФЛІЗЕЛІНОМ 
ТА ПРО КЛЕЙОВУ ТОЧКУ: все, що Вам потрібно знати

WOVENS

Під час дублювання (процес з'єднання тканини з кле-
йовою прокладкою) клей під дією температури пла-
виться і проникає у волокна тканини. Якщо тканина 
тонка, а клейова точка крупна, клею виявиться надто 
багато. Він просякне тканину і вийде назовні. В ре-
зультаті крій буде безнадійно зіпсований, а дублюю-
че обладнання треба буде чистити від надлишку 
клею. Часте забруднення обладнання (праски чи 
пресу) призводить до їхнього виходу з ладу і несе 
чималі витрати на відновлення робочого стану.

Крупна точка розроблена 
для важких, рихлих, ворсо-
вих тканин. Середня – для 
більш легкої групи, пере-
важно костюмних тканин.   
І дрібна – для легких, не-
вагомих напівпрозорих та 
прозорих тканин платтяної 
і блузочної групи.
Тому, коли Ви працюєте з 
товстою тканиною, напри-
клад, з гладким кашеміром, 
варто зупинити свій вибір 
на клейовому матеріалі з 
крупною клейовою точкою. 
Якщо для такої тканини взя-
ти надто дрібну точку, коли 
клей розплавиться, він по-
трапить лише у верхній шар 
тканини. Цього не достат-
ньо для міцного з'єднання і 
результатом буде відшару-
вання клейового матеріалу 
під час носіння (а, можливо, 
ще й під час пошиття) та зі-
псований виріб.
Рекомендована кількість 
точок на 1 см² для легких 
тканин – 110 СР, для сред-
ніх – 66/52/46 СР в для 
важких – 37 СР.

Підбираючи матеріал для свого виробу або колекції, 
найкраще проконсультуватися з спеціалістом. Фірма 
«А-Текс» завжди рада допомогти Вам у підборі мате-
ріалів для досягнення найкращого результату. Ми за-
вжди надаємо розгорнуту консультацію та пропонує-
мо провести тести, щоб остаточно впевнитися у 
виборі, а також надаємо зразки клейових.

Обирайте надійність разом з «А-Текс» 
і «Freudenberg»!
Детальна інформація 044 492 32 79 
info@a-tex.kiev.ua

сучасні рішення
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САПР Грація – це система комп-
лексної автоматизації конструк-
торсько-технологічної підготовки 
виробництва та процесів обліку, 
планування й управління швейним 
підприємством. 
У квітні спеціалісти Грації провели 
3 практичних вебінари в рамках 
яких, продемонстрували можли-
вості нової 401 версії програми та 
відповіли на запитання. У вебіна-
рах прийняли участь та обміня-
лись досвідом фахівці підприємств 
та навчальних закладів з 158 міст 
світу. 

10 квітня в ході вебінару проде-
монстрували можливості нової 401 
версії ідсистем«КОНСТРУЮВАННЯ 
та МОДЕЛЮВАННЯ» та «ТЕХНО-
ЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА». В режи-
мі онлайн на прикладі швейного 
виробу фахівці Грації виконали 
завдання конструкторсько-техно-

САПР ГРАЦІЯ: НОВИЙ РІВЕНЬ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ

логічної підготовки до запуску у 
виробництво: побудували базову 
конструкцію, виконали необхідні 
прийоми моделювання, автома-
тично розмножили лекала на інші 
розміри і зрости, внесли необхідні 
модельні коригування.
За допомогою нових функцій про-
грами можна швидко та зручно 
внести зміни в базову конструкцію 
і протягом декількох хвилин отри-
мати основу для проектування 
нової моделі. При внесенні корегу-
вань в модель (змінення прибавок,
параметрів конструкції, виконан-

ня прийомів моделювання) необ-
хідні зміни у всі пов’язані та похід-
ні деталі виконуються системою 
автоматично.
Нова  401 версія САПР Грація 
комплексно автоматизує всі етапи 
підготовки та організації швейного 
виробництва і дозволяє:

• збільшити швидкість розробки 
моделей в 3-5 разів;

• миттєво розмножити на інші 
розміри і індивідуальні фігури;

• забезпечити якість виробів у 
всіх розмірах;

• підвищити економію матеріа-
лів на 2-5%.

Представлені спеціальні можливос-
ті для оформлення лекал з зобра-
женнями, маркувальними лініями, 
укладання документації при взає-
модії з партнерами та виконання 
окремих робіт на аут сорсингу, пе-
редачі лекал для обміну з іншими 
САПР або виведення на друкуюче або 
розкрійне обладнання.
18 квітня керівник Інтернет дизайн 
центру Грація на навчальному ве-
бінарі впродовж 1 години з нуля 
побудувала конструкцію жіночих 
брюк за методикою М. Мюллера 
з можливістю автоматично пере-
будувати на будь-яку типову чи 
індивідуальну фігуру. Учасники 
отримали методику конструюван-
ня з урахуванням конструктор-
ського досвіду і мали можливість 
слідкувати за послідовністю ви-
конання дій безпосередньо на 
вебінарі, а після його завершення 
скористатися методикою як ін-
струкцію та спробувати самостійно 
сконструювати брюки у програмі.
Надана можливість завантажити з 
сайта файл моделі, відкрити кон-
струкцію у програмі, перебудувати 
на індивідуальні вимірювання, роз-
друкувати лекала та відшити зра-
зок брюк. 
24 квітня провідний спеціаліст 
САПР Грація на вебінарі «Облік, 
планування та управління для 
швейних підприємств» поділився 
досвідом 25-річної успішної роботи 
на передових швейних підприєм-
ствах та продемонстрував можли-
вості програми, які дозволяють:

• забезпечити автоматичний об-
мін даними між усіма етапами: 
від створення ескізу до надхо-
дження на склад готової про-
дукції;

• організувати ефективну взає-
модію фахівців;

сучасні рішення
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чого та дитячого одягу. Особливо 
ефективна при виробництві спеці-
ального і форменого одягу.
Є можливість встановити про-
грами і перевірити ефектив-
ність САПР Грація для вирі-
шення конкретних завдань. 
Розроблені спеціальні комп-
лекти САПР Грація, призначені 
для різних категорій користувачів:
для Підприємств, Ательє, Фрілан-
серів, Любителів шиття і Студентів.
До придбання програми САПР Гра-
ція можна встановити для апро-
баціїна 2 місяці безкоштовно.
Пропонуються різні засоби навчан-
ня роботі в програмі. Є навчальні 
центри в Києві та Харкові.
Можливо узгодити онлайн презента-
цію можливостей програми або при-
їзд фахівця Грації на підприємство. 
Протягом 2-4 днів виконати повний 
цикл завдань підготовки та виробни-
цтва на прикладі реального виробу.
Фахівці Грації допомагають освоїти 
програму і побудувати якісні кон-
струкції. За період апробації можли-
во підготувати до запуску у вироб-
ництво 20-40 моделей.
Необхідні програми САПР Гра-
ція можна придбати або взяти 
в оренду.
У спеціалістів Грації великий до-
свід по заміні і модернізації заста-
рілих і неефективних САПР.
Використовуйте сучасні техно-
логії, не відставайте від конку-
рентів!

• обліковувати та нараховувати 
зарплату швачок за штрих-
кодами;

• автоматично розрахувати ви-
трати норм матеріалів;

• розрахувати калькуляцію і со-
бівартість виробів;

• автоматично розрахувати по-
трібність та перевірити забез-
печеність в матеріалах для ви-
конання заказу;

• оперативно контролювати ви-
конання виробничого плану.

16 квітня в рамках галузевого 
ярмарку вакансій у Київському 
національному університеті тех-
нологій та дизайну спеціалісти 
Грації провели науково-практич-
ний семінар «Сучасні комп’ютерні 
технології дизайн-проектування 
одягу САПР «Грація». Спеціалісти 
знайомили присутніх на семіна-

рі працівників швейних підпри-
ємств, викладачів університету 
та студентів з можливостями но-
вої 401 версії САПР «Грація».
Спеціаліст виконує в САПР Грація 
творчу роботу, а рутинну техніч-
ну роботу бере на себе система.
Це дозволяє учням краще зрозу-
міти вирішення завдань конструк-
торської і технологічної підготовки, 
і відчути любов до спеціальності. 
Тому застосування Грації в навчаль-
ному процесі дає високі результати.
Зі знанням програми випускники 
навчального закладу цілком гото-
ві до виконання виробничих за-
вдань на швейних підприємствах.
Установку в навчальних закладах 
розробники Грації не вважають 
комерційною діяльністю, а роз-
глядають як роботу з підвищення 
рівня підготовки кадрів, зміцнен-
ня зв'язку освіти з виробництвом.
Для навчальних закладів діють 
спеціальні умови для встановлен-
ня САПР Грація.
Відео вебінарів можна подивитися 
на каналі САПР Грація на YouTube.
САПР Грація з успіхом використо-
вується при підготовці виробни-
цтва всіх видів чоловічого, жіно-

сучасне рішення сучасні рішення
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Текстильно-в’язальна майстерня 
TexMet вже протягом 13 років здій-
снює виробництво текстильних ви-
робів, а саме: тасьму в’язану, тка-
ну, декоративну, ремінну(сумочну), 
резинку в’язану, резинку круглу 
(шляпну), резинку ткану, сітку, 
шнури. 
Наша компанія постійно розвива-
ється, впроваджує передові і влас-
ні методики виробництва. Завдя-
ки кваліфікованому і енергійному 
персоналу, та чітко поставленим 
цілям, ми кожний день нарощуємо 
обсяги виробництва і долаємо нові 
вершини. Ми уважно відносимось 
до вибору сировини, так як це, є 
основою нашої продукції. За роки 
роботи ми відібрали надійних по-
стачальників якісної сировини, що 
дозволяє нам швидко та своєчасно 
виконувати будь - яки замовлення 
від наших клієнтів. Нашими клієн-
тами є як великі компанії, які екс-
портують свою продукцію далеко 
за межі країни, так і регіональні 
підприємства, що працюють на 
внутрішньому ринку. Своїм клієн-
там ми пропонуємо якісно виготов-
лену продукцію, доступні ціни, за 
рахунок відсутності посередників і 
додаткових націнок, та гнучку сис-

тему знижок. При довготривалій 
співпраці ми тримаємо на складі 
товарний запас під кожного клієн-
та, завдяки цьому час отримання 
продукції стає мінімальним.  
Текстильно-в’язальна майстерня 
TexMet виробляє тасьму різної ши-
рини і складності. Тасьма в’язана, 
або як її ще називають, стрічка 
окантовочна, використовується в 
швейній промисловості для об-
робки зшивних швів або країв 
виробів. Тасьма застосовується 
при виготовленні одягу, взуття, 
галантерейних виробів, м'яких 
меблів і домашнього текстилю. 

Тасьма робить край або шви ви-
робів міцнішими, перешкоджаючи 
розпуску краю тканини і значно 
покращуючи зовнішній вигляд ви-
робу. Окантовочна тасьма відіграє 
як функціональну роль, так і деко-
ративну, одночасно прикрашаючи 
виріб. Тасьма окантовочна буває 
різної щільності і різних кольорів, в 
тому числі і з витканими візерунка-
ми. Серед основних характеристик 
слід відзначити: 

•  низький коефіцієнт розтягуван- 
ня при високих показниках 
еластичності;

ТАСЬМА ВІД TEXMET – ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ 
ТА НАДІЙНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ

вітчизняні виробники



11

•  зручність у використанні; 
• стійкість до зовнішніх впливів;
• якість.

Виробляємо також тасьму ткану. 
За рахунок того, що виготовлення 
тасьми тканої здійснюється зовсім 
іншим способом, готова продукція 
має інші характеристики. Це про-
являється, перш за все, в тому, 
що тасьма ткана більш щільна, ніж 
в'язана. До того ж, вона гладка і 
її поверхня позбавлена петель, за-
вдяки цьому, виріб в якому вона ви-
користовується виглядає дорожчим. 
Виготовлення нашої тасьми здій-
снюється з використанням тільки 
кращих матеріалів. Використовую-
чи кольорові  тасьми з правильно 
вибраним відтінком, можна вдало 

підкреслити вигляд виробу. Виби-
раючи тасьму, слід звернути увагу 
на розмір і колір, щільність і голо-
вне на вартість. 
Наша майстерня вже декілька ро-

ків здійснює виробництво рези-
нок різної складності, серед яких 
резинка в’язана, ткана, кругла та 
інші. Резинка в'язана виготовля-
ється на в'язальному обладнан-
ні, причому не на будь-якому, а 
тільки на тому, яке оснащене для 
цього спеціальним пристроєм. Для 
її виробництва використовуються 
високоякісні натуральні латексні 
нитки, що відрізняються вдалим 
поєднанням таких характеристик 
як еластичність і висока міцність. В 
процесі виготовлення вони певним 
чином обв'язуються тонкими полі-
ефірними волокнами, в результаті 
чого виходить резинка, яка потім і 
застосовується для пошиття різних 
виробів. Резинка ткана виготовля-

ється на спеціально обладнаних 
ткацьких верстатах. Що стосується 
вихідних матеріалів, то для її виго-
товлення застосовуються ті ж самі 
види, що і для в'язаних резинок, а 

саме - латексні нитки і поліефірні 
волокна. Проте, за рахунок того, 
що їх переплетення здійснюєть-
ся зовсім іншим способом, готова 
продукція має інші характерис-
тики. Це проявляється, перш за 
все, в тому, що гумка ткацька на-
багато жорсткіша, ніж в'язана. 
До того ж, її поверхня позбавлена 
петель, резинка гладка і досить 
щільна. Текстильно-в’язальна май-
стерня TexMet виготовляє резинку 
круглу(шляпна). Резинка кругла - 
це круглий еластичний шнур, який 
складається з латексних ниток, які 
зовнішньо обплетені поліефірни-
ми волокнами. Ця гумка широко 
використовується у виробництві 
верхнього, а також спортивного 
дитячого та дорослого одягу, у ви-
робництві галантереї, чохлів, штор 
тощо.
Текстильно-в’язальна майстер-
ня TexMet пропонує вам широкий 
асортимент різних плетених тек-
стильних шнурів, серед яких вам 
потрібно тільки вибрати найбільш 
потрібний. Гарантуючи високу 
якість усього асортимен  ту шну-
рів, ми можемо запропонувати їх в 
будь-якій кількості, забезпечуючи 
максимально доступні розцінки як 
для оптової, так і для роздрібної 
закупки. 
Ми турбуємось про  покупців на-
шої продукціі і слідкуємо, щоб їхні 
інтереси залишались завжди на 
першому місці. Ми зарекоменду-
вали себе на ринку як серйозна та 
надійна компанія ,яка надає якіс-
не обслуговування в обумовлені 
терміни. Це можуть підтвердити 
клієнти, з якими ми співпрацюємо 
вже протягом багатьох років. Все 
це є гарантією для тих, хто хоче 
з нами співпрацювати. Стратегія 
нашої компанії  - вся високоякісна 
продукція, запропонована нами, 
повинна максимально швидко зна-
йти свого покупця і задовільнити 
його очікування, тож головною на-
шою метою, є створення умов для 
цього. Ми враховуємо побажання 
наших клієнтів і гарантуємо якість 
запропонованого товару. 

Звертайтесь до нас:
тел.: +38 (097)77-77-098
мейл: info@texmet.com.ua
www.texmet.com.ua

вітчизняні виробники
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Друк сублімації – це спосіб створення зображення 
за допомогою спеціальних чорнил, під впливом ви-
сокої температури (180 °С–220 °С) та рівномірного 
тиску. При цьому фарби здійснюють перехід з твер-
дого стану в газоподібний, проникаючи глибоко в 
структуру матеріалу і закріплюючись там. Зобра-
ження надруковане на спеціальному папері субліма-
ційним принтером, переноситься на тканину за до-
помогою каландра або термопресса. Дана технологія 
сприяє створенню яскравого зображення, стійкого 
до механічних пошкоджень, впливу УФ променів, 
«вистіриваемості» вироба і може бути застосована 
тільки до синтетичних тканин, з вмістом поліестру 
не менш 60%.
Якість готового виробу, визначається застосовува-
ними у виробництві устаткуванням і матеріалами, 
такими, як в компанії Бархат Принт. Зокрема, фірма 
Бархат Принт, в своїй роботі використовує високо-
продуктивні масляні каландри з робочою шириною 
1700 мм, які здійснюють перенесення зображення з 
рулону в рулон та з рулону на готовий крій замовни-
ка. Чому саме масляний каландр? При його вико-
ристанні відбувається рівномірне нагрівання матері-
алу, що сприяє якісному і глибшому фарбуванню 
тканини. Також у виробництві використовуються 
сучасні широкоформатні принтера Epson Sure Color 

Сублімаційний друк на тканинах 
від компанії БАРХАТ ПРИНТ

На ринку друку на тканинах, широке застосування знайшла технологія субліма-
ції. Дана технологія може бути застосована у виготовленні одягу, декоруванні 

інтер'єрів, в меблевому виробництві (декорування оббивних тканин), 
виготовленні рекламної продукції (прапори, розтяжки, намети та іншe).

F7200, що дозволяють здійснювати друк з високою 
роздільною здатністю, шириною запечатки 1600 мм, 
та пропускною спроможністю до 400 м²/день. Дані 
принтери відрізняються високою продуктивністю 
і стабільністю роботи, що дозволяє гарантувати тер-

міни виконання замовлень. У роботі використову-
ються оригінальні сублімаційні чорнила, що дозво-
ляють друкувати в широкому колірному діапазоні, 
з глибоким чорним кольором і високою контрастніс-
тю. Це дозволяє випускати якісну продукцію в обу-
мовлені терміни. Завдяки використанню оригіналь-
них матеріалів, досягається стабільність кольору 
з тиражу в тираж.



СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ НА ТКАНЯХ
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Основні послуги компанії це:
• друк на синтетичних тканинах;
• друк з рулону в рулон;
• друк на готовий крій;
• друк зображення на сублімаційному папері;
• виготовлення інтер'єрів, декорацій;
• виготовлення прапорів державних і корпора-
тивних.

Бархат Принт здійснює друк на наступних матеріа-
лах: велюр, габардин, атлас, шифон, джерсі, пла-
щівка, дайвінг, біфлекс, меблеві тканини та ін. (Де-
які позиції тканин є на складі). Основний акцент 
компанія робить на якості своєї продукції. Цим і ви-
значається вибір використовуваного в роботі облад-
нання, професіоналізм і досвід співробітників фірми. 
Вектор компанії – це безперервний розвиток, індиві-
дуальний підхід до кожного клієнта, розширення 
спектра послуг, що надаються, випуск тільки якісної 
продукції в обумовлені терміни, що дозволяє реалі-
зовувати різноманітні проекти, обмежені тільки уявою!

Будемо раді співпрацювати з Вами:
+38 (066) 864 72 55
+38 (093) 761 81 50
barhatprint@gmail.com
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Славні традиції, репутація, підтверджена часом, сучас-
не виробництво і дружний колектив професіоналів – 
ось основні риси, що виділяють Чернігівську швейну 
фабрику «Елегант» серед конкурентів. Однак це дале-
ко не всі якості і особливості «чернігівського Елеганта».
Історія підприємства почалася в 1920 р. До середини 
90-хх. років фабрика спеціалізувалася на виробництві 
чоловічого асортименту одягу. З 1994 року фабрика 
працює в сфері виконання робіт з виготовлення верх-
нього одягу з сировини замовника. Підприємство за 

століття роботи зупинялося тільки один раз – під час 
окупації в роки Великої Вітчизняної Війни.
На сьогоднішній день це виробництво зі штатом до 
500 чоловік. З 2014 року парк обладнання компанії 
оновлений на 60%. На підприємстві встановлено нове 
німецьке обладнання: розкрійний комплекс Bullmer, 
DurkoppAdlerAG, Kannegiessen, Rotondi, Maier, Pfaff , 
Veit. А також ліцензовані робочі місця конструкторів-
розкладчиків, автоматизована програма AccuNestот 
Gerber. Модернізація виробничо-технічної бази під-
приємства, дозволила збільшити продуктивність пра-
ці, при цьому підвищити якість послуг, що надаються, 
дозволяючи за місяць виробити близько 30-ти мо-
дельних позицій.
Сучасне переоснащення виробництва дозволяє випуска-
ти партії обсягом від 20 од. до 30 000 виробів на місяць, 
з середньорічним випуском виробів до 400 000 од. 

Фабрична якість, підтверджена часом

Підприємство надає також послуги зі створення і по-
шиття колекцій замовника. Асортимент продукції до-
сить широкий. Це жіночі жакети, штани, сукні, спідни-
ці, чоловічі, жіночі та дитячі пальто, напівпальто.
У 2014 році фабрика «Елегант» пройшла міжнародну 
аудиторську перевірку на відповідність вимогам стан-
дарту BSCI. У 2015 році - міжнародну аудиторську пе-
ревірку Dr. CristianDUCUпо замовлення ТМ «Orsay». 
З 2016, 2018 рр. проведені повторні аудити BSCI.
Одним з напрямків розвитку фабрики, є підвищення 
енергоефективності виробництва. Так в основному 
виробничому цеху, було встановлено світлодіодне 
освітлення, що на відміну від звичайного денного, по-
кращує характеристики світлового потоку, залишаю-
чи очі працівників у повній цілості. Повністю оновлені 
системи вентиляції, і придбання нового енергоефек-
тивного обладнання дозволило зменшити витрати 
споживання електроенергії.

З розвитком ринкових відносин фабрика «Елегант» не 
З розвитком ринкових відносин фабрика «Елегант» не 
залишилася осторонь, активно розвиваючи зовнішньо-
економічні зв’язки і співробітництво. В даний момент 
основними замовниками підприємства, є компанії 

вітчизняні виробники
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бриці працюють цілими поколіннями, тому можна го-
ворити про династії, потомствених фахівців. 
Підприємство пишається працівниками, які пропрацю-
вали більше 20-ти років, причому кілька людей мають 
сорокарічний стаж роботи. Все це дозволяє здійсню-
вати підготовку нових кадрів на виробництві, з одно-
часним введенням в виробничий цикл. У компанії роз-
роблена система преміювання співробітників. Залежно 
від стажу, працівникам, які пропрацювали більше 20-
ти років присвоюється звання «Ветеран підприєм-
ства» з врученням цінних подарунків. До дня ПРАЦІВ-
НИКІВ текстільної та легкої промисловості підприємство 
влаштовує Святкування, з преміюванням кожного 
працівника в залежності від стажу роботи на підпри-
ємстві, що робить Чернігівську швейну фабрику «Еле-
гант» одним з містоутворюючих підприємств регіону 
легкої промисловості
Турбота про персонал проявляється у співпраці під-
приємства з лікувальними закладами міста. На вироб-
ництво запрошуються спеціалізовані лікарі, які прово-
дять періодичні медичні огляди працівників. Також 
має місце культурна складова. Співробітники відвіду-
ють музеї, їздять на море, беруть участь у художній 

самодіяльності, їздять з екскурсіями по інших містах 
України, для дітей працівників щорічно влаштовують-
ся свята та конкурси з цікавими призами.
Затребуваність, постійне вдосконалення, технологіч-
ність і дружний колектив робить Чернігівську швейну 
фабрику «Елегант» зразковим підприємством регіону, 
на яке потрібно і має дорівнювати, бо тільки все ра-
зом, дружно, як це робить колектив компанії, створю-
ється майбутнє України, в яке хочеться вірити!

провідних світових виробників Німеччини, Франції, 
Польщі, Нідерландів, Литви. Основні з них: ORSAY, 
Exprit, SIXT, s.Oliver, JAKE’s, BONITA, CristianBerg, 
MORGAN, NINAKALIO, MONOPRIX, та інш. Оскільки 
компанія працює з європейським замовником, осно-
вною зворотною валютою є євро. Завдяки активній 
співпраці фабрики з іноземними компаніями, в Украіну 
надходить євро за виконані роботи. Чернігівська фа-
брика «Елегант» співпрацює з українськими виробни-

ками (Андре Тан, Vovk), а також бере активну участь 
у розвитку міста та регіону.
Керівництво цінує своїх співробітників. На підприєм-
стві діє профспілка, до якої входять понад 50% пра-
цівників фабрики, заробітна плата швачок найвища в 
регіоні. Фабрика «Елегант» пишається своїми кадра-
ми, зберігаючи сімейні традиції і спадкоємність. На фа-

вітчизняні виробники

телефони/факс:
(0462) 65-39-50 – тел:/факс
(0462) 65-39-30 – секретар
(0462) 65-39-38 – бухгалтерія
e-mail: admin@elegant-cg.com.ua
facebook:
www.facebook.com/profi le.php?id=100030555228689

веб-сайт:http://elegant-cg.com.ua
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Шановні колеги!
Нарешті нам з Вами вдалося вивести легку промисло-
вість із зони підвищеної небезпеки!
10 квітня 2019 р. Кабінетом Міністрів України прийня-
то постанову №330 «Про внесення змін до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небез-
пеки та на експлуатацію (застосування) машин, меха-
нізмів, устатковання підвищеної небезпеки».
За ініціативою вітчизняних виробників та підтримки 
Прем’єр-міністра України   легку та текстильну про-
мисловість нарешті виключено з Переліку устаткуван-
ня підвищеної небезпеки машин, механізмів, устатку-
вання, і пункт 6 Додатку 3 Постанови КМУ №1107 від 
26 жовтня 2011 р., викладено тепер у наступній ре-
дакції (без згадування легкої): 
«6. Технологічне устатковання для хімічної, біохіміч-
ної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургій-
ної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроо-
лійної, деревообробної, харчової, переробної та 
поліграфічної галузей промисловості, целюлозно-па-
перового, хлор- та аміаковикористовуючих вироб-
ництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і 
гумотехнічних виробів». 
З історії питання:
Проблема щодо зарегульованості і витратності Поряд-
ку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної не-
безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання була озвучена вітчизняними 
виробниками перед Прем’єр-міністром України В.Б. 
Гройсманом під час робочої зустрічі у м. Богуслав ще 
2 лютого 2018 року, зокрема щодо абсурдності відне-
сення основного (навіть найпростішого) виробничого 
обладнання легкої промисловості до даного Переліку 
підвищеної небезпеки, що змушувало підприємства 
галузі отримувати спеціальні дозволи на введення в 
експлуатацію кожної одиниці будь-якого електроо-
бладнання, навіть найпростішого (наприклад, швейні 
та вишивальні машини, тощо), які надаються на кож-
ну одиницю техніки при наявності експертних висно-
вків та видаються на комерційній основі.
Таку експертизу ми розцінюємо як податок на техніч-
не переоснащення. Адже виробничі підприємства га-

лузі протягом року систематично перевіряються орга-
нами Держпраці (у тому числі регіональними) на 
предмет наявності у них дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосу-
вання) усіх машин, механізмів, устаткування, яке не-
обґрунтовано віднесено до підвищеної небезпеки, а 
це призводить до систематичного блокування роботи 
підприємств та значних додаткових фінансових ви-
трат на отримання дозволів на кожну одиницю техні-
ки та сплату штрафних санкцій тощо.
Таким чином, Асоціація «Укрлегпром»  шляхом чис-
ленних переписок, аргументів, обґрунтувань, поясню-
вальних записок, нарад, робочих зустрічей з Мінсоц-
політики, Держпраці, Мінекономрозвитку, доручень 
КМУ  впродовж  року намагалися все-таки дійсно зро-
бити дерегуляцію даної сфери  для легкої промисло-
вості та подолати  бюрократичний механізм безкінеч-
них міністерських погоджень і узгоджень.
Нарешті це подолано!  Дорученням  Прем’єр-міністра 
(останнє до листа Асоціації «Укрлегпром» від 
01.03.2019 №1-44) спільно змогли переконати Дер-
жпраці та Мінсоцполітики зробити це виключення 
саме для легпрому.
Далі буде, бо пунктів ще багато, вони складні, систем-
ні і потребують постійної уваги й зусиль усіх сторін. 
Пропонуємо долучитися до системи дерегуляції.

N.B. Увага! Дотримання безпечних умов праці на 
підприємствах та правил/ інструкцій безпечної 
експлуатації обладнання ніхто не відміняв. До 
галузі буде підвищена увага у разі нещасних ви-
падків на виробництві.

Удосконалено порядок видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 10 квітня 2019 р. № 330
ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку видачі дозволів на 
виконанняробіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, меха-
нізмів, устатковання підвищеної небезпеки

1. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Строк видачі (продовження строку дії) 
дозволу або повідомлення роботодавця, ви-
робника або постачальника про відмову 
у його видачі (продовженні строку дії) стано-
вить десять робочих днів з дня отримання 
документів, зазначених у пункті 9 цього По-
рядку (у разі продовження строку дії дозволу – 
документів, зазначених в абзацах п’ятому 
і шостому пункту 15 цього Порядку)».
2. Пункт 15 викласти в такій редакції:
«15. Строк дії дозволу на виконання робіт підви-
щеної небезпеки або на експлуатацію машин, 
механізмів та устатковання підвищеної небезпе-
ки становить п’ять років.
Строк дії дозволу продовжується:

• Держпраці – на виконання робіт підви-
щеної небезпеки, зазначених у пункті 
1 додатка 2;

• територіальним органом Держпраці – 
на виконання робіт підвищеної небез-
пеки, крім тих, що зазначені в абзаці 
третьому цього пункту, та на експлуа-
тацію (застосування) машин, механіз-
мів, устатковання підвищеної небезпе-
ки, зазначених у додатку 3.

У разі коли під час строку дії дозволу робото-
давцем не порушено його умов, строк дії та-
кого дозволу продовжується на наступні 
п’ять років на підставі заяви роботодавця, 
поданої за формою згідно з додатком 5, та 
оригіналу дозволу.
Якщо під час строку дії дозволу роботодав-
цем порушено його умови, зокрема не дотри-
мано вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки чи допущено 
виникнення аварій та/або пов’язаних з ви-
робництвом нещасних випадків під час вико-

нання робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) машин, механіз-
мів, устатковання підвищеної небезпеки, за-
значених у дозволі, строк дії такого дозволу 
продовжується на підставі зазначеної заяви, 
оригіналу дозволу і нового позитивного ви-
сновку експертизи щодо додержання вимог 
законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання за-
значених у дозволі робіт підвищеної небез-
пеки та/або експлуатації машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки».
3. У додатках до Порядку: 
1) у додатку 1:
після слів «за умови додержання вимог за-
конодавства з питань охорони праці та про-
мислової безпеки» доповнити словами «під 
час виконання робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небез-
пеки, зазначених у цьому дозволі»;
2) пункт 6 додатку 3 викласти в такій редакції:
«6. Технологічне устатковання для хімічної, 
біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопере-
робної, металургійної, коксохімічної, ливар-
ної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревоо-
бробної, харчової, переробної та 
поліграфічної галузей промисловості, целю-
лозно-паперового, хлор- та аміаковикорис-
товуючих виробництв, переробки пластмас, 
полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів».

Матеріали надано Асоціацією «Укрлегпром».
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Студія індивідуального пошиття одя-
гу люкс класу ROSE – це команда 
творчих, талановитих людей, кожну 
хвилину думаючих про своїх клієнтів 
та створюючих неперевершені ше-
деври. Ці речі ви будите носити із 
задоволенням та комфортом. Сьо-
годні це невелика майстерня, що 
знаходиться у славетному місті 
Львові. Компанія Rose допоможе 
Вам підібрати костюм, який подарує 
гарний настрій,  забезпечить чудо-
вий вигляд та 100% впевненість у собі.
Ми  створимо для Вас ідеальний ба-
ланс краси та зручності.
Відомо, що костюм додає чоловікові  
не лише строгості та вишуканості, 

Костюм – обов’язковий  елемент 
гардеробу  кожного чоловіка

стильності та елегантності, але й 
стає запорукою успіху. 
Студія шиє індівідуальні костюми під 
конкретну людину. Підгонка і при-
мірка – два необхідних «стовпи» 
для зручної експлуатації виробу. Та-
кож дані процедури дозволяють під-
креслити фізичні особливості люди-
ни, або ж навпаки, приховати якісь 
нюанси.
Майстерня індивідуального пошиття 
Rose,  забезпечить Вас продуктом 
високої моди і вишуканого стилю.
Ми допоможемо Вам підібрати фа-
сон та модель, створимо стильний 
та сучасний образ.

Компанія Rose  займається індивіду-
альним пошиттям костюмів за тех-
нологією BESPOKE – це кропітка 
ручна робота, яка гарантує бездо-
ганний крій, ідеальне пошиття та 
відмінну посадку. Ось чому пошиття 
костюму на замовлення – це уні-
кальність та винятковість, висока 
якість та надійність.
Це витвір майстерності, який буде 
відповідати Вашим побажанням, по-
дії, на яку запланований цей наряд, 
а головне – буде відповідати Вашій 
особистості.
Ми гарантуємо довговічність наших 
костюмів, оскільки працюємо лише з 
високоякісними тканинами таких 

Це саме та універсальна річ, яка є позачасовою, 
яка ніколи не виходить з моди. 

Це ваш статус у суспільстві, це засіб самовираження, 
це мова висловлювання, а не лише одяг

вітчизняні виробники
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світових брендів як  Scabal,   Dormeuil,   
Holland&Sherry, LoroPiana,  Cerruti.
Наш коллектив – це дружна коман-
да професіоналів, яка полюбляє 
свою роботу, пишається нею, та по-
стійно втілює нові ідеї у життя!
Ми завжди готові до співпраці з ін-
шими виробниками. Наприклад в 
травні 2019 року, ми уклали контр-
акт на поставку 10 манекенів, також 
співпрацюємо з фірмою – виробни-
ком ременів з натуральної шкіри. 
Компанія ROSE готова співпрацюва-
ти з виробниками сорочок, ременів, 
годинників  та інш.
Костюм на замовлення  від компанії 
Rose – це зручність та комфорт його 
власника.

Компанія Rose запрошує Вас до 
спільної творчої роботи з виготов-
лення ідеального костюму.  

Звертайтеся до нас за телефоном 
(068) 900 45 20

вітчизняні виробники

С Т УД І Я  ОД Я Г У
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Ми знаємо багато прикладів, коли представни-
ки украінських швейних виробництв допома-
гають тим, хто потребує цієї допомоги, у цьо-
му матеріалі ми хочемо розглянути один з них. 
Головна відмінність цієї акції – адресна спрямова-
ність, а значить і висока ефективність всього захо-
ду. Завдяки креативу і правильної організації, такі 
вчинки не втратяться в рутині, а стануть прикладом 
для оточуючих. Закликаю всіх підприємців легпрому 
брати участь у благодійних заходах. Разом ми здатні 
на диво!».
Напередодні 9 травня, Олег Єгоров (Харківський 
кластер легкої промисловості та дизайну), Мирос-
лав Кіндрачук (тм «TAMIR») та Денис Дорожкін (за-
ступник голови глави адміністрації Слобідського ра-
йону з соціальних та гуманітарних питань), спільно 
зробили добру справу. Вони подарували 15 чудових 
костюмів торгової марки TAMIR ветеранам війни. 

Соціальна відповідальність бізнесу – це внесок в територію, на якій він розвивається. 
Йдеться про все, що оточує людину: природу, тварин і найголовніше – інших людей. 

Звучить не дуже зрозуміло, на практиці – просто. 
Відповідальність – це коли людина не тільки розуміє розумом, а й справою  

змінює світ на краще всюди, куди може дотягнутися. 
Ця стаття про небайдужих людей і добрі справи.

Про те, що подарунки припали до речі, не прихову-
ючи, говорили самі ветерани.
Костюми – НЕ сувеніри або продуктові набори. Це 
корисна і функціональна річ, яка порадує людини 
будь-якого віку. Особливо актуально для офіцерів, 
яким і в 90 притаманні військова виправка, оптимізм 
і життєлюбство. А адже в наш час, на жаль, далеко 
не кожен пенсіонер може дозволити купити собі хо-
роший костюм.
Чим примітна команда благодійників? Тим, що ко-
жен з них професіонал своєї справи. Адміністрація 
знала, кому в першу чергу потрібна допомога. Клас-
тер займався організаційними питаннями, а вироб-
ничники успішно реалізували задум – підбір чудо-
вих подарунків.
Костюми від «TAMIR» виробляють в Україні вже по-
над десять років. Це вітчизняні вироби з якістю євро-
пейського рівня. Креативна ідея втілилася на славу. 

Костюми для ветеранів

сучасні рішення
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Олег Єгоров, виконавчий директор Харківсько-
го кластера легкої промисловості та дизайну:
«Все це – завдяки сильній і згуртованій команді. Хороші 
люди легко знаходять одне одного, ось і ми, – знайшли і 
дружимо. Кожен займається своєю справою, але при 
наявності загальних цілей, робота в командінайбільш 
ефективна.

Миналагоджуємо взаємодію виробників та навчальних 
закладівлегкої промисловості, приймаємо участь в орга-
ізації найбільшого фешн-івенту Східної Україні 
KharkivFashion, та конкурсу молодих дизайнерів 
StartFashion, який проводиться за підтримки Харківскь-
кої міської ради, проводимо тренінги для студентів 
спільно з представниками бізнесу,  готуємо передачу на-
вчальним закладам швейного обладнання від виробників 
одягу. Сучасне швейне обладнання – це хороша профе-
сійна підготовка учнів, а зустрічі з практиками – робо-
та на перспективу. Таким чином, ми хочемо зробити 
швейні спеціальності більш популярними і престижни-
ми. Також, ми ініціюємо конференції з експертами з кор-
поративної соціальної відповідальності , щоб створити 
і пропрацювати правильні інструменти для швейного 
бізнесу. Зараз допомогли ветеранам. Все це входить в 
зону нашої соціальної відповідальності і допомагає 
спільній справі ».

Мирослав Кіндрачук – засновник TM «TAMIR», 
член наглядової ради Харківського кластеру 
легкої промисловості та дизайну: 
«Ми вдячні ветеранам за їх подвиг і найменше що ми мо-
жемо зробити костюми – це порадувати їх, презентував-
ши наші костюми. Вже не в перший раз допомагаємо лю-
дям і раді продовжити це робити більш організовано. 
Закликаємо підключатися до цієї благородної ініціативи і 
інших виробників легкої промисловості України». 

Заступник голови адміністрації Слобідського 
району з соціальних та гуманітарних питань 
Денис Дорожкін: 
«Приємнобачитищасливіочііщирурадістьнаобличчяхве-
теранів. Ці подарунки – подяка за те, що ми зараз тут 
живемо. Особливо це актуально в наш нелегкий час, коли 

не у кожного ветерана є близькі люди, які зможуть про 
нього подбає. Наше завдання - пам'ятати, поважати, ці-
нувати і допомагати. У цьому полягає борг і соціальна 
відповідальність не тільки бізнесменів і чиновників, а й 
усіх людей взагалі ». 

Ця акція – приклад ефективної допомоги тим, хто 
потребує цієї допомоги. Вона показала, що великі 
справи не обов'язково вимагають державних дота-
цій, величезних витрат або ще чогось надскладно-
го. Набагато важливіше робити це щиро, від душі. 
Поруч з нами є люди, яким треба допомогти. А зна-
чить, повинні бути і ті, хто хоче і може це зробити. 
Потрібно просто проявити ініціативу і організувати 
роботу. Харківський кластер легкої промисловості, 
тм «TAMIR» і журнал «Швацька Справа та Мода» 
запрошують до співпраці всіх, хто відчуває соціаль-
ну відповідальність і здатний робити добрі справи.

Матеріали надані Харківським кластером 
легкої промисловості та дизайну.

сучасні рішення
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Промислова революція це автоматизація абсолютно 
всіх процесів та етапів виробництва: 

• від цифрового проектування виробу, ство-
рення його віртуальної копії – до віддаленого 
налаштування обладнання на заводі відповід-
но до технічних вимог для випуску цього кон-
кретного «розумного» продукту; 

• від автоматичного замовлення необхідних 
компонентів в потрібній кількості, контролю-
ванні їх поставки до  можливості відслідкову-

22  квітня 2019 року в Торгово-промисловій палаті України відбувся 
Перший технологічний форум «UPDATE Українського легпрому».

 Інформаційна епоха – Індустрія 4.0. в легкій промисловості 
та fashion industry 

вати шлях готового продукту від складу на 
фабриці та магазину до кінцевого клієнта. 

Відсутність цих знань унеможливлює перемогу в силь-
ній конкуренції в галузі.  "Перемагає той, хто цікавить-
ся та впроваджує новітні технології у виробництві!
Цільова аудиторією Форуму стали:

• власники компаній та технічне керівництво 
підприємств легкої промисловості;

• конструктори, технологи;
• представники українських fashion кластерів
• дизайнери, стартапи;
• науковці та студентство.                                              

Учасники отримали інформацію щодо іновацій, які  
з'явилися завдяки розвитку інформаційних техноло-
гій та нових матеріалів.  Під час нетвокінгу  змогли 
задати питання фахівцям як мінімізувати  витрати 
та підвищити ефективність виробництва.
Під час Форуму «UPDATE Українського легпрому» 
зустрілись та познайомились представники різних 
кластерів легкої промисловості з регіонів України: 
обмінялись досвідом та домовились про співпрацю.
22–23 квітня 2019 року в Торгово-промисловій палаті 
України відбулась  Перша національна спеціалізована 
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виставка підприємств легкої про-
мисловості  «УНІФОРМА ЯК ОБЛИЧ-
ЧЯ БІЗНЕСУ».
На два дні вона стала платформою 
для знайомства та початку співпраці 
великої кількості українських вироб-
ників уніформи з їх потенційними 
замовниками. Серед запрошених на 
виставку – представники департа-
ментів закупівлі міністерств, мерій 
міст, авіакомпаній, Укрзалізниці, ме-
дичних і військових закладів, банків, 
готелів, ресторанів і багато інших.
Тематичні розділи виставки:
Розробка та виготовлення спеціалі-
зованого одягу та взуття для:

• готельного та ресторанного 
бізнесів;

• медичних закладів;
• транспортних компаній;
• військових структур;
• будівельних компаній;
• офісного та виробничого пер-

соналу.
Виготовлення захисного одягу, взут-
тя, засобів індивідуального захисту.
Виставка «Уніформа як обличчя 
бізнесу»  дала початок нового про-
екту синергії виробників із потуж-
ними замовниками, яким необхід-
ний широкий асортимент одягу в 
короткі терміни.
Першим таким конкретним проек-
том буде співпраця по розробці но-
вої уніформи із департаментом соц.
політики УКРЗАЛІЗНИЦІ, якій зруч-
ний саме такий формат.

#FashionGlobusUkraine
#УніформаЯкОбличчяБізнесу
тел.: +380 672208637
e-mail: golda.fgu@gmail.com

Запрошуємо корпоративних за-
мовників та виробників до 
співпраці!
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KIFF – головна професійна мебле-
ва виставка України з 20-річною іс-
торією, яка на 4 дні в цьому році 
стала епіцентром меблевого життя 
країни і зібрала рекордну кількість 
професіоналів меблевої галузі, ви-

робників і міжнародних байєрів, 
дизайнерів і архітекторів з України 
та 28 зарубіжних країн. KIFF в чер-
говий раз підтвердив статус голов-
ного міжнародного інтер'єрного 
салону на території України.
Організатор – компанія «Київський між -
народний контрактовий ярмарок».
Цифри та факти успіху KIFF 2019 і 
MTKT Innovation 2019:

• 3 експозиційних павіль йони; 
• площа виставок: 25000 кв.м; 
• понад 300 учасників;
• понад 800 брендів з 10 країн: 

Австрії, Білорусі, Німеччини, 
Італії, Китаю, Румунії, Польщі, 
Туреччини, України, Франції; 

• 30 000 відвідувачів з усіх регіо-
нів України та 28 країн; 

• понад 200 міжнародних байєрів;
• понад 100 івентів: майстер-

класи, презентації, семінари та 
конференції в режимі non-stop, 

від провідних українських та за-
рубіжних дизайнерів, архітекто-
рів та інших експертів ринку, а 
також нагородження перемож-
ців найпрестижніших меблевих 
та інтер'єрних конкурсів.

Основним інтелектуальним та ко-
мунікаційним майданчиком KIFF 
2019 став простір OZspace – креа-
тивна дизайнерська платформа, 
місце зустрічей, спілкування, обмі-
ну ідеями, проведення презентас, 
воркшопів для професійної ауди-
торії – архітекторів, дизайнерів, 
виробників меблів, замовників. 
Концепт-ідея OZspace – країна ди-
зайнерів-чарівників, представлена 

інтелектуальною виставкою укра-
їнського предметного дизайну: 
творчий експеримент з кольорами, 
формами, символами, наближення 
до гармонії простору внутрішнього 
і зовнішнього. Організатори: ком-
панія «Київський міжнародний кон _

трактовий ярмарок» та провідний 
інтер'єрний журнал PRIMA INTERIOR. 
Розробка концепції: дизайнер 
Олександр Смага, студія SMAGA 
DESIGN, партнер реалізації кон-
цепту студія BASSA. 
У лекторіумі OZSPACE майстер-
класи провели провідні дизайнери 
та архітектори України, спеціальні 
гості з Європи, серед яких:

• майстер-клас французького 
архітектора інтер'єру Дідьє 
Маргеріт (Didier Margueritte), 
президента європейської фе-
дерації декораторів та архі-
текторів інтер'єру FEDAI, на 
тему: «Дотик французького 
стилю. Сутність французько-
го дизайну поза часом»;

• майстер-клас Кейса Донкерса 
(Cees Donkers), провідного ар-
хітектора-урбаністам. Ейндхо-
вен (Нідерланди), на тему: 
«Transformation and RE-USE»;

• майстер-клас від дизайнера 
і власника компанії Giuliano 
Pellanda Лучо Пелланда (Іта-

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
МЕБЛЕВИЙ ФОРУМ KIFF 2019
27 лютого–2 березня 2019 року в Києві на території Міжнародного ви-
ставкового центру з великим успіхом відбулись наймасштабніша меблево-
інтер'єрна виставка країни – Київський Міжнародний Меблевий Форум 
KIFF 2019 і міжнародна спеціалізована виставка MTKT Innovation 2019 

(Меблеві технології. Комплектуючі. Текстиль).

пост-релізи
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лія) на тему: «Важливість пер-
сонального брендінгу для ди-
зайнерів і архітекторів, а 
також для розробки нових 
прототипів і проектів». Лучо 
Пелланда проектує і виготов-
ляє меблі на замовлення з 
1977 року, а також є видавцем 

книги «Твої нові меблі на за-
мовлення» – путівник про те, 
як отримати кращий домашній 
інтер'єр; 

• Лекція: «Тренди в проекту-
ванні HoReCa: ресторани, го-
телі, місця роздрібного прода-
жу на кращих нових прикладах 
Мілана, світової столиці дизай-
ну» від Ніколи Тікоцці (Nicola 
Ticozzi), директора курсів 
HoReCaDesign при POLI.design–
PolitecnicodiMilano і Анни Коло-
мієць, куратора курсу підви-
щення кваліфікації в Мілані 
HoReCa Workshop (Італія);

• Майстер-клас: «Еволюційна 
архітектура. Проектування 
майбутнього від першого ес-
кізу до доповненої реальності. 
На прикладах реальних про-
ектних ситуацій» від Наталії 
Олексієнко, архітектора, ке-
рівника майстерні «Еволюцій-
на Архітектура».

У перший день весни на KIFF від-
булося нагородження переможців 
Інтер'єрної премії Interium 2019. 
На конкурс було подано понад 
200 реалізованих об'єктів дизай-
нерами з 6 країн. Кращий інтер'єр 
громадських і житлових приміщень 
обирало авторитетне журі в складі 

фахівців з України, Італії, Нідер-
ландів і Великобританії. Переможці 
визначеніу 7 основних номінаціях:

• у номінації «Інтер'єр квар-
тири до 60 м²»: 

1 місце – Ігор Мартін, Ольга 
Новікова, Martin’s, за проект –
Smart 60;

• у номінації «Інтер'єр квар-
тири від 60 м²»:

1 місце – Архітектурна май-
стерня Dmitriy Grynevich 
Architects за проект –WOMEN'S 
RESIDENCE і Олексій Образ-
цов, Антоніна Образцова за 
проект Rainorshine;

• в номінації «Будинок»: 
1 місце –Денис Ракаєв DEN 

RAKAEV uniqueambiance, за 
проект –Villa 118;

• у номінації «Інтер'єр гро-
мадських приміщень. Кафе, 
бари, ресторани»:

1 місце – Ігор Мартін, Юрій 
Удальцов, Наталія Калита, 
Martin’s, за проект Hillsong Kiev;

• у номінації «Інтер'єр гро-
мадських приміщень. Офіс»: 

1 місце–Юлія Бутова, Анна Ри-
бак, за проект GREENVILLE 
PARK;

• у номінації «Інтер'єр громад-
ських приміщень. Магазини, 
бутіки, шоу-руми, салони »: 

1 місце–Архітектурна студія 
YoDezeen за проект – SPEX.

• Гран-прі присуджено студії 
YoDezeen.

• Додаткова номінація, організо-
вана спільно з італійським жур-
налом Home Italia– «Інтер'єр з 
використанням продукції іта-
лійських брендів». У цій номі-
нації переможцем стали Кру-
тик Вікторія і Торопова Олеся 
за проект Green Wood.

А також був проведений кон-
курс в номінації «REHAU CRYSTAL 
AWARD», організований у парт-
нерстві з компанією Rehau. Ця но-
мінація, спрямована на розвиток 
співпраці між постачальниками 
меблевої галузі, виробниками ме-
блів і талановитими дизайнерами, 
представила інтер'єр з використан-
ням плитних матеріалів RAUVISIO  
Crystal Decor. Гран-прі завоював 
проект «Квартира холостяка-праг-
матика» від Віталія Бондаренко та 
Олександра Гонтаря (RODA  Design 
Lab). Призова поїздка на виставку 
Interzum 2019 (Кельн, Німеччина) 

надасть чудову можливість озна-
йомитись з новинками меблевих рі-
шень від REHAU. Приз глядацьких 
симпатій (228 голосів у Facebook) і 
графічний планшет Wacom Intuos 
Pro M отримала робота Аліни Осад-
чук «Luxury House».
2 березня на KIFF стали відомі пере-
можці найпрестижнішого конкурсу 
меблевої галузі України BestMebelUa:
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• у номінації «Кухня 2019» пе-
ремогу здобули компанія ELIO 
за набір меблів WIND (з фа-
садами SMART GLASS) і студія 
Меблів Donna за кухню MIA;

• Переможцем у номінації 
«Набори м'яких меблів» 
стала компанія DavidosEurope 
за диван ТЕО;

• у номінації «Набір меблів 
для спалень» 1 місце зайня-
ла компанія ZEGEN за набір 
меблів ASH;

• Кращою у номінації «На-
бори корпусних меблів, 
модульні системи» стала 
компанія ELIO за гардероб AIR 
Nano;

• Нагороду Choiceby KIFF 
отримали компанії: MERX, 
INSTYLE, MAESTRO KITCHEN, 
BLEST.

ЕКСПОЗИЦІЯ KITCHEN TRENDSET– 
унікальна пропозиція для гостей 
форуму KIFF. Тренди та інновації, 
готові рішення облаштування ку-
хонного простору від провідних 
українських та зарубіжних фабрик: 
Aran Cucine, Stosa Cucine, Instyle, 
Blum, а також «жива» кухня, май-
стер-класи «Готуємо професійно 
вдома разом з MERX horeca!». Тут 
можна було дізнатися про можли-
вості професійного пароконвек-
томата RETIGO, крім того, профе-
сійні кухарі поділилися секретами 
приготування і стабільності якості 
складних страв.
UKRAINE. GOOD DESIGN – експози-

ція українського промислового ди-
зайну: дизайн-галерея і дизайн-хаб. 
Дітер Рамс (Dieter Rams) – культо-
вий німецький індустріальний ди-
зайнер – сформулював 10 принци-
пів якісного дизайну. І український 
дизайн не залишається в стороні 
від світових принципів дизайну. 
KIFF, команда HIS.UA і дизайнер-
ентузіаст Лариса Цибіна, предста-
вили зразки хорошого українсько-
го промислового дизайну, який 
вже став впізнаваним як в Україні, 
так і усвіті, і служить яскравим до-
казом того, що якісний дизайн в 
Україні існує і розвивається. Що-
дня в галереї проводилися Design 
Talks за участю провідних україн-
ських дизайнерів, де обговорюва-
лися тенденції й тренди світу дизайну.
ЗОНА ЕКСПОРТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
ExportOff ersZone – спеціальна ло-
кація В2В для зустрічей з інозем-
ними партнерами і обговорення 
вигідного співробітництва, пре-
зентація експортних пропозицій 
від українських виробників меблів 
байерам з європейських країн, Азії 
та Америки. А також практична 
конференція в партнерстві з клас-
тером Europe Furniture Cluster за 
участю українських і зарубіжних 
експертів з розробки експортних 
стратегій українських меблярів на 
зовнішніх ринках «Продавай за-
кордон!». На зустрічі можна було 
не тільки отримати інструкції та 
рекомендації щодо розв’язання 
експортних питань від експертів, 

але й поспілкуватися зі спікерами 
в неформальнихумовах.
ДИЗАЙН-МАЙДАНЧИК «Вибачте 
МІЙ ФРАНЦУЗЬКИЙ» – фаворитів 
французького салону Maison & 
Objet і фігурантів новин в Le Figaro. 
Учасники Ukrainian Design Brands 
vol.2: MZPA, Qualita, Goloob, 
NextLevelLighting – артистичні ме-
блі, які потрапили в ТОП-10 ви-
ставки, інтер'єрні лідери продажів 
в США та улюблені світильники фран-
цузьких архітекторів-мінімалістів.
Експозиція і підведення підсум-
ків конкурсу предметного дизай-
ну для мас-маркету – Mass Market 
Objective Design (MMOD) – кон-
курс предметів меблів, освітлен-
ня та декору для широкого кола 
покупців, організований спільно 
з компанією Мебель ОК. Завдяки 
партнерам конкурсу була проведе-
на робота з виробництва майстер-
моделей концептів, відпрацьована 
технологія серійного виробництва, 
упаковки та продажів предметів 
меблів і освітлення – учасників 
конкурсу MMOD. Конкурсні роботи 
різних авторів були представлені 
у вигляді інтер'єрного рішення на 
меблевому форумі KIFF 2019.
KIFF 2019 – це потужна бізнес-
платформа для роботи на зовніш-
ніх і внутрішньому ринках, дизай-
нерські інновації, ідеї й розробки, 
техніки та сучасної технології. І, 
звичайно, джерело натхнення і по-
шуку нових рішень і напрямків ді-
яльності для бізнесменів, дизайне-
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рів і архітекторів України. Учасники 
та відвідувачі відзначили високий 
рівень проведення KIFF-2019, якіс-
не відвідування, насичену та акту-
альну програму.
Коментарі учасників та гостей 
KIFF 2019:
Наталія Донченко, засновник сту-
дії дизайну Donna:
«Я дуже задоволена виставкою KIFF 
2019 і, звичайно, участю в конкурсі 
Best Mebel UA. Ми взяли дуже багато 
нагород. Я щаслива, мене переповню-
ють емоції та почуття».
Олена Листопад, комерційний ди-
ректор компанії MERX:
«Завдяки виставці KIFF і нашій участі 
в ній, ми можемо поспілкуватися з ди-
зайнерами. В одному місці ми можемо 
одразу провести зустрічі, презенту-
вати свій продукт, над яким ми пра-
цювали, показати нові технології, по-
дивитися і дізнатись, які тенденції на 
сьогоднішньому ринку в матеріалах, 
текстилі, декорі. Тому наша участь у 
виставці є для нас дуже цінною, і ми 
сподіваємось, що зможемо дуже бага-
то років разом співпрацювати».

Юрій Коростильов, генеральний 
директор компанії ELIO:
«Участь в KIFF – це для нас святе. 
Ми виросли на цій виставці. Без-
умовно цей рік дивовижний тим, що 
виставка велика, неймовірна кіль-
кість людей, іноді навіть неможли-
во вільно пройти поміж людьми на 
стенді. Мені це дуже імпонує, ми 
раді, що ми тут».

Cees Donkers, урбаніст, провідний ар-
хітектор м. Ейндховен (Нідерланди):
«У співпраці наших країн можна про-
вести паралель з відносинами, коли 
ти запрошуєш людину на обід: ви по-
чинаєте спілкуватися, і в кінці у вас 
зав'язуються якісь відносини. Можу 
сказати, що Голландія і Україна зна-
ходяться в цьому плані десь на півдо-

розі. В рамках Голландського тижня 
дизайну у нас є також Український 
тиждень дизайну. Я дуже радий цьому. 
Я сподіваюся, що ці взаємини між на-
шими країнами будуть тривати далі. 
Я вірю, що так воно і буде. Це одна з 
причин, з якої я приїхав на виставку 
вдруге. Я бачу потенціал цієї вистав-
ки в тому, що нідерландські компанії 
будуть приїжджати сюди для того, 
щоб презентувати свою продукцію».

Robertino Vissani, генеральний 
директор компанії Vissani Casa 
Group (Італія):
«Я в Україні для того, щоб знайти 
для себе хороших партнерів з вироб-
ництва меблів, створити співпрацю 
в секторі меблевого мас-маркету. 
Я вважаю, що зараз в Україні якраз 
відповідна ситуація для того, щоб 
створити нові можливості для по-
чатку бізнесу. Звичайно, попереду ба-
гато роботи. Необхідно працювати 
над дизайном, якістю і сервісом. Але, 
якщо дивитися на можливість співп-
раці в довгостроковій перспективі, 
то перспективи дуже хороші. Спаси-
бі за те, що запросили мене до Києва. 
Я скоро повернусь».

Jan Key, міжнародний байєр, керів-
ник Seats and Sofas (Нідерланди):
«Я приїхав в Україну для того, щоб 
знайти тут виробників, які б робили 
меблі на замовлення і постачальни-
ків. В кінцевому підсумку я планую 
перенести своє виробництво в Укра-
їну. У мене сьогодні була зустріч з 
українськими меблевими виробника-
ми. Я розповів їм свою мету, отри-
мав цікаві контакти. Це мій другий 
візит на виставку в Україну, і все 
виглядає досить цікаво. Меблі на цій 
виставці відповідають запитам за-
хідних споживачів».
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11 квітня в французькій кондитер-
ській «BizeD'Amour», з ініціативи 
організаційного комітету Odessa 
Fashion Day, в перше відбувся кон-
курс молодих дизайнерів «Погляд 
у майбутнє. Південь,». Було пред-
ставлено 7 міні-колекцій від юних 
талантів. Журі, до складу якого 
входили Богдан Касс, Дмитро До-

19-й сезон Odessa Fashion Day

манов, Іван Фотеско, під керівни-
цтвом Олександри Какуріної ви-
значило трьох переможців.
За третє місце Катерині Орел презен-
тували авторський трек від Катерини 
Македонської і Діми Ніколова, пода-
рунок від Babylissі процедуру чищен-
ня зубів від компанії Granddent. Веро-
ніка Мікуліна, власниця другої премії, 
отримала швейну машинку від парт-

нера проекту Softtorg. Перше 
місце,а разом із ним можливість 
взяти участь у фіналі Всеукраїн-
ського конкурсу молодих дизайне-
рів «Погляд у майбутнє» в Києві і 
гранд на суму 10000 грн. для влас-
ного бренду від центру жіночого 
розвитку «Woman Insight», діста-
лося Ірині Даниліній.

З 11  по 14 квітня в Одесі проходив 19й сезон Odessa 
Fashion Day. На ці 4 дня гості занурилися  в атмосфе-
ру краси і стилю. На різних локаціях Одеси було пред-
ставлено 26 колекцій від дизайнерів з усієї України.

fashion
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12-14 квітня основна частина по-
казів відбулася на головному по-
діумі 19-го сезону Odessa Fashion 
Day в Музеї КП «Одесміськелектро-
транс». Завдяки допомозі Одеської 
міської ради у Odessa Fashion Day 
з'явилася унікальна можливість 
приймати дизайнерів і гостей про-
екту в красивому історичному міс-

ці на Олексіївській площі, 21а. На 
кілька днів музей з його експона-
тами став професійним майданчи-
ком для модних показів. 12 квітня 
свої колекції представили Kass, 
КОЛЕКТИВ & ANNET, Lana Vann, 
Isabelle Tausch, Nikita Melenevskiі 
My Soulby MARIYASVIDA. Фіналом 
другого дня сезону став показ від 
Ivan Fotesko на внеподіумній лока-
ції «Ministerium».

Третій день сезону стартував з 
лекторію. У стінах художнього му-
зею, завдяки співпраці з Alliance 
Francaise Одеса, пройшла творча 
зустріч з французьким екодизай-
нером Isabelle Tausch (творчий 
псевдонім Isagus), яка розповіла 
про свою роботу в рамках лек-
ції «Présentation de ua créativité 
d'Isagus. Продовжився лекторій на 
закритій лекції Ліани Білякович, 
яка познайомила усіх бажаючих з 
темою: «Мода –2021: уточнення 
тенденцій». Основна програма по-
казів третього дня Odessa Fashion 
Day почалася з колекції підлітко-
вого бренду ПARASOLO в «Золото-
му залі» Літературного музею. На 
основній локації проекту в Музеї 
КП «Одесміськелектротранс» 13 

квітня представили свої колекції 
такі бренди, як Dreams & Emotions, 
LiuJo, LaMaree, Leyla Anishchenko, 
Shalena Maika, ANIFRANI, Natalia 
Stasyuk Charivna,Yana Belyaeva.
Заключний день Odessa Fashion 
Day 14 квітня стартував на внепо-
діумному майданчику Емералд Мо-

торс BMW з показу колекції ніше-
вого бренду жіночого одягу Sophy 
G. Апофеозом четвертого дня се-
зону стали покази колекцій Kassfor 
DOMINANTA, N.Gorod, P.E.R.S., 
DalAuri, KEKA в колаборації з АТБ, 
SarahBerlin, TIMOFEEV, PADIMA, 
KNIGA на основній локації проекту в 
Музеї КП «Одесміськелектротранс».
Odessa Fashion Day представляє 

fashion
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собою ланцюжок заходів, що бере 
початок своєї історії ще в 2009 
році, і є щорічним культурним і 
гуманітарним (некомерційним) 
івентом, що проходить на весні і 
восени. Даний проект сприяє про-
суванню вітчизняного виробника 
у сфері моди на внутрішній ринок 
Одеси і окремо взятих регіонів. 
З 2016 року проект є офіційним 
стратегічним партнером Ukrainian 
Fashion Week.
19-й сезон проекту Odessa Fashion 
Day відбувся за підтримки неко-
мерційної громадської організації 
Odessa Fashion Union, Одеської 
міської ради, Музею КП «Одесмісь-
келектротранс» і французької кон-
дитерської «BizeD`Amour».

fashion
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Окрема подяка висловлюється 
партнерам проекту, які небайду-
жі до розвитку і зростанню укра-
їнської моди: Емералд Mоторс 
BMW, ATБ, DOMINANTA, SANDALY 
ECI, Granddent, ZARINA, Glo, Aqua 
Melan, СТРОЙБАТПЛЕТНЕВЫХ,  рес- 
то ран «906», Grand Otrada, ІА 
«Одеса-Медіа», «Фаворитуспіху», 
а також Національні медіа партне-
ри журнал «Joy», телеканал «Пер-
ший Діловий», рекламний холдинг 
«Мегаполіс», Ukrainian Fashion 
Channel.

Фото:
Вячеслав Котляренко, 
Наталья Тоневицкая

Додаткова інформація:
+380958515151,
+380980171107

ofd.ofu.@gmail.com

fashion
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Одна з небагатьох галузей вітчизня-
ної економіки що демонструвала по-
зитивну динаміку в минулому році 
була роздрібна торгівля. ЇЇ обіг у 2018 
році зріс на 6,2% до 829,4 млрд грн.
Добробут українців поступово зрос-
тає, поліпшуються споживчі настрої. 
А одна з найбільш «захищених» ста-
тей в бюджеті кожної української ро-
дини це витрати на дітей.
У минулому році в країні з'явилося 
більше 465 тисяч нових, хоча і зо-
всім маленьких громадян. Це навіть 
більше, ніж у піковий 2014 рік. Що-
дня на світ з'являється 700 новона-
роджених, а число дітей в Україні, 
включаючи 16-річних досягло 7,6 
мільйона.
Усі вищезазначені чинники сприяли 
тому, що ринок дитячих товарів 
увійшов у 2019 рік з оптимістичним 
настроєм.  Переконатися в цьому 
змогли учасники та відвідувачі го-
ловної події галузі виробництва та 
продажу дитячих товарів — Міжна-
родного  Форуму BABY EXPO, що від-
бувся з 26 по 29 березня 2019 року 
в Києві.

BABY-EXPO 2019. Яскравий світ дитинства!
Експозиція форуму була представ-
лена у двох павільйонах і поділена 
на три тематичні секції:

• BABY Toys Fair – виставка 
ігрової продукції;   

• BABY Products Fair – виставка 
товарів для немовлят і мам;

• Children’s Fashion Fair – вистав-
ка дитячої моди.

Цього року у BABY EXPO 2019 взяли 
участь понад 300 експонентів з 

України, Туреччини, Польщі, Італії, 
Білорусі, Естонії, Литви та Росії. Тра-
диційно більше 50 % учасників BABY 
EXPO — це українські виробники. 
Приємно відзначити, що з кожним 
роком зростає якість вітчизняної 
продукції. Це доводять і результати 
конкурсів, які щорічно проводяться 
в рамках BABY EXPO.
В секції  BABY Toys Fair під цьогоріч-
ним гаслом «Рухайся та фантазуй!» 



33

пост-релізи

демонструвався весь спектр сучас-
них іграшок: перші іграшки для не-
мовлят, механічні та радіокеровані 
іграшки, різноманітні конструктори, 
ляльки та аксесуари до них, настіль-
ні ігри для всієї родини, товари для 
творчості, активного відпочинку та 
спорту. Також був представлений ши-
рокий ряд новинок дитячого тран-
спорту, серед яких електросамокати, 
біговели-трансформери, скейтбор-
ди, ролики та багато іншого. 
Згідно з дослідженням Української 
Асоціації індустрії іграшок (УАІІ), з 
минулого року обсяг ринку іграшок 
України збільшився на 15% і досяг-
нув $630 млн. Також УАІІ повідо-
мляє що не зважаючи на загальне 
зростання обсягів інтернет торгівлі 
споживачі воліють купувати іграшки 
в спеціалізованих роздрібних мага-
зинах (їх частка збуту склала близь-

ко 70%). Натомість інтернет канал 
продажу іграшок за минулий рік 
зменшив свою частку з 13,21% 
до 12,31%.
Отже саме на виставці власники ма-
газинів, перед тим як поповнити 
свій асортимент, мали нагоду нао-
чно побачити, торкнутися, врешті 
решт погратися всіма новинками, 
тобто поставити себе на місце своїх 
майбутніх покупців.
Приємно відзначити, що поступово 
збільшується кількість українських 
підприємств, які з успіхом реалізу-
ють свою продукцію на зовнішніх 
ринках. Експорт іграшок з України у 
2018 році збільшився на 50,4%. 
У фінансовому еквіваленті це відпо-
відає сумі в $34,6 млн. Вагомий вне-
сок в зростання якості і просування 
вітчизняної продукції вносить Націо-
нальний конкурс ігрової продукції 

«Краща іграшка», який вже 15 років 
поспіль проводиться у рамках BABY 
EXPO. Експозиція виставки BABY 
Products Fair зросла цього року май-
же вдвічі. Тут були представлені ко-
ляски, автокрісла, дитячі меблі, різ-
номанітні прилади для догляду за 
дитиною, гігієнічні товари та косме-
тичні засоби, товари для купання і 
годування, аксесуари та одяг для 
немовлят. В окремій експозиції «Ди-
тяче харчування» свою нову про-
дукцію представили провідні націо-
нальні виробники. 
Найбільший розділ форуму - вистав-
ка дитячої моди Children’s Fashion 
Fair. Вона зустрічала відвідувачів но-
вими колекціями сучасного дитячо-
го одягу та взуття, головних уборів, 
панчішно-шкарпеткових виробів, 
спортивного одягу, карнавальних 
костюмів та аксесуарів. 
Традиційно виставка стала тим уні-
кальним місцем де, завдяки зусил-
лям організаторів, в рамках конкурсу 
«Діловий стиль. Школа 2019» було 
зібрано всі наявні на рику України 
зразки шкільної форми.  
Найяскравішою подією виставки ста-
ли демонстраційні покази промисло-
вих і авторських колекцій дитячого 
одягу Fashion Show. Виступи малень-
ких манекенниць протягом трьох 
днів дарували бурхливі емоції всім 
відвідувачам форуму.
Вперше на виставці BABY EXPO було 
започатковано новий формат участі 
для підприємств, що тільки вихо-
дять на ринок — це спеціальна екс-
позиція STARTUP! ZONE. В рамках 
цієї експозиції відбулися презентації 
учасників-стартаперів. Але найціка-
віше – триденний Бізнес-інтенсив 
для представників середнього та 
малого бізнесу, які прагнуть розви-
вати та вдосконалювати свій бізнес, 
свої навички з керування ним і шу-
кають нові ідеї та ніші. З 26 по 28 бе-
резня 2019 у конференц-за-
лі STARTUP! ZONE своїм досвідом 
поділилися лідери та експерти укра-
їнського ринку. Як завжди, Форум 
був насичений цікавими заходами: і 
бізнесово-інформаційними, і яскра-
вими шоу та конкурсами.
До нових зустрічей на осінній ви-
ставці, що відбудеться 10-12 верес-
ня 2019 року!  

Лілія Жукова.
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
МЕДИА-РЕСУРС «SEWING BUSINESS & FASHION» И ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ КИТАЯ «ADSALE» ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ  
19-Ю МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

SHANGHAITEX 2019 с 25 - 28 НОЯБРЯ 2019 ГОДА ,  
международный выставочный центр «Пудун», Шанхай, КНР.

Международная выставка текстильной промышленности ShanghaiTeх, открывшаяся 

в 1984 году, является проводимым раз в два года мероприятием, признанным лучшим 

местом собрания профессионалов отрасли и лучшей платформой для торговли и обмена 

технологиями в текстильной промышленности.

ShanghaiTex 2019 пройдет с 25 по 28 ноября в новом международном выставочном 

центре (Шанхай Пудун, Китай). Выставка охватит более 100 000 кв. м, на которых 

будут представлены более 1200 экспонентов из 25 стран и регионов, и ожидается 

более 65000 посетителей.

Крупнейшие тематические зоны выставки:

 

 а также текстильные химические вещества

Для представителей вашей компании компанией-

организатором выставки будет бесплатно предоставленно:

1. Четыре дня, три ночи с завтраками в гостинице в г. Шанхай
2.  Встреча в аэропорту Шанхая, трансфер в гостиницу и на выставочный 

комплекс
3.  Визовая поддержка

Более подробную информацию о выставке можете узнать на сайте

www.shanghaitex.cn

 Для посещения выставки в рамках делегации необходимо: 

связаться с редакцией SEWING BUSINESS & FASHION: 

shveinoe_delo@ukr.net 

+38 050 824-02-31          +38 068 18-19-113

Пропозиція
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