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У нас 
новинки 

Ткинини під джинс
Тканини з коноплею

+38(050)438-25-66
+38(033)278-09-19

edelvika-shop.com/tkanyny/
market@edelvika.com

ТМ «ЕДЕЛЬВІКА» — це широкий асортимент та відмінна 
якість тканин від найбільшого в Україні виробника:

•для одягу
•етно тканини
•для спецодягу
•технічні тканини

•для horeca
•для домашнього текстилю
•для рукоділля та вишивки
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Розміщення реклами в журналі 
«Sewing Business and Fashion»

«Швацька справа та мода»
 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, виготовле-
ної 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);  

• лінкована або занурена растрова графіка – 
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.

тренд та якість

www.leatherpro.com.ua

ХАРКІВ +38067 407 00 05  
+38050 407 00 05

ДНІПРО +38097 925 06 33

БРОВАРИ +38067 507 77 89
+38067 549 35 45

широкий асортимент шкіри

привабливі ціни

власне виробництво підошви
Ideal Plast

якісна фурнітура 
від провідних виробників
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Жіночні, непересічні, романтичні, сексуальні – все це 
можна сказати про блузки бренду Baydalini. Завдяки 
стильному сучасному дизайну, зручному комфортно-
му крою, насиченим глибоким забарвленням, ткани-
нам високої якості, вони допомагають жінкам будь-
якої комплекції і типу фігури створювати витончені 
елегантні образи. Ці блузки будуть приковувати до 
вас захоплені погляди, допоможуть забути про со-
ром'язливість і скутість. Саме такі шедеври з'явля-
ються на світ, коли талановитого творчого чоловіка 
надихає на створення улюблена жінка.
Бренд Baydalini був створений українським дизайне-
ром з італійськими коренями. Імпульсом стало ба-
жання розробляти моделі одягу для своєї дружини. 
Як і багато жінок, вона зіткнулася з зайвими кілогра-
мами, але анітрохи не втратила чарівності. Однак ви-
никла проблема з підбором гардеробу, адже те, що 
пропонують магазини жінкам з шикарними формами, 
часто зовсім не радує погляд. Багаторічний досвід в 
бізнесі, пов'язаному з тканинами, підказав рішення 

БЛУЗКИ ВІД BAYDALINI: 
ЗМІНИ ПРАВИЛ ГРИ

проблеми: створювати одяг для дружини своїми си-
лами, залучаючи до процесу знайомих конструкторів 
і закрійників.
Успіх розроблених моделей був приголомшливим! 
Так з'явилася ідея створення авторської студії, яка 
дала життя бренду Baydalini. Про себе його творець 
каже так: «Мені завжди подобалося придумувати і 
малювати, але в юності був безглуздий стереотип, 
що це «не чоловіча справа», тому я став металургом. 
Метал заворожував! Але це вже інша історія. Доторк-
нувшись до світу моди, згадав давнє захоплення 
творчістю. І тоді я вирішив: краще самому придумати 
яскравий завтрашній день, ніж шкодувати про те, що 
вчорашній був посереднім. Не люблю говорити про 
себе, давайте залишимо інтригу, нехай за мене роз-
повідає моя справа».
На сьогоднішній день Baydalini пропонує своїм клієн-
там сучасні модні моделі блузок, сорочок і особливо 
актуальні зараз сорочки-блузки. Розмірний ряд бага-
тьох виробів представлений від 40-го до 60-го. До 
розробок моделей для нових колекцій, до вже існую-
чої основної команди професіоналів, почали залучати 



5 

вітчизняний виробник

baydalini_boutique?igshid=nz83f0dgecmj

BAYDALINI/?ref=bookmarks

молодих цікавих дизайнерів з усієї України. Завдяки 
бренду Baydalini, у талановитих початківців з'явилася 
прекрасна можливість заявити про себе, розширити 
можливості, реалізуючи свій творчий хист. Їх пропо-
зиції допрацьовуються і удосконалюються відповідно 
до актуальних модних трендів. Так студія Baydalini 
стала експериментальним майданчиком, де реалізу-
ються новітні тенденції в рамках світових брендів. 
Адже однією з місій Baydalini його творці вважають 
можливість зробити для людей доступними речі, які 
їм неприйнятні за ціновим сегментом.
І, звичайно, для Baydalini не менш важлива популя-
ризація принципово іншого підходу до гардеробу для 
жінок апетитних форм. Моделі, які пропонує своїм 
клієнткам бренд, дозволяють підкреслити в них ту ж 
жіночність, легкість, витонченість, екстравагантність 
і сексуальність, незалежно від розміру та віку.
Бренд Baydalini шукає партнерів з відмінним смаком і 
небанальним поглядом на життя. Запрошуємо до 
взаємовигідної співпраці бутики і шоуруми, стилістів і 
дропшіпперів. Гарантуємо постійне оновлення наших 
колекцій новинками, від яких ваші клієнти будуть в 
незмінному захваті.

https://www.facebook.com/BAYDALINI/?ref=bookmarks
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Нижня білизна – важлива частина гардероба неза-
лежно від віку, і малюки не виняток в цьому випадку. 
Батьки знають, як ретельно потрібно вибирати тру-
сики і маєчки, звертаючи увагу на ряд важливих мо-
ментів під час покупки цих речей.  І тут справжньою  
«чарівною паличкою» стане український виробник 
дитячого одягу Gabbi, який має власну виробничу 
базу в Харкові.
Серед величезного асортименту продукції бренд про-
понує своїм клієнтам і якісну дитячу нижню білизну 
всіляких забарвлень, та ще й прикрашену різноманіт-
ними веселими принтами. Білизняні колекції створю-
ються для діток, починаючи з немовлячого віку до 
14 років і оновлюються кілька разів на рік кожного 
разу з новим  креативним дизайном. І все це за дуже 
доступними цінами. Такі вироби порадують не лише 
батьків, а й дітвору. Адже не секрет, що малюки з біль-
шим задоволенням одягають речі, які їм подобаються.
Фахівці Gabbi знають, що дитяча нижня білизна має 
бути зручною і гіпоалергенною. Це найважливіша ви-
мога до цих предметів одягу. Тому вироби "Габбі" 
відшиваються з натуральної бавовни кращих турець-
ких виробників. Цей матеріал екологічний і не спри-
чинить алергії навіть у дуже чутливої   шкіри малюків, 
з легкістю пропускає повітря і до того ж відмінно вби-

ЧОМУ БАТЬКИ І ДІТИ 
ВИБИРАЮТЬ НИЖНЮ БІЛИЗНУ     

І ШКАРПЕТКИ GABBI 
рає вологу. Особлива увага приділяється якості крою, 
виконанню швів і резинки. Нижня білизна знаходить-
ся найближче до тіла, а здоров'я і гарний настрій ди-
тини безпосередньо залежать від комфорту.
ТМ Gabbi створює дитячу нижню білизну на малюків 
різного віку і комплекції, адже у кожної дитини своя, 
індивідуальна фігура. Тому підібрати серед великого 
асортименту трусики або маєчки так, щоб кожна ди-
тина відчувала себе максимально комфортно, не 
складає труднощів. Підлітковий вік - дуже суперечли-
вий: самі підлітки відчувають себе вже дорослими, 
але для батьків вони все ще залишаються дітьми. Од-
ним з таких проявів у дівчаток є бажання носити «до-
рослу» нижню білизну. Ось лише моделі, підібрані не 
за віком, не за сезоном або не за розміром, можуть 
спричинити різні захворювання, до яких особливо 
сприйнятливий зростаючий організм. Підліткові мо-
делі трусиків Gabbi допоможуть знайти компроміс 
між красою і зручністю.
Забарвлення також грає важливу роль. Традиційно 
нижню білизну ТМ Gabbi виконано в світлих приєм-
них відтінках. Різноманітні креативні принти нано-
сяться на вироби найбезпечнішим методом, який 
можна використовувати для дітей. Застосовуються 
якісні фарби швейцарської фірми Clariant, що не ма-
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ють запаху і не викликають алергію. До того ж вони 
стійкі у пранні: це важлива умова, адже нижню бі-
лизну для дітей потрібно прати часто.
Крім того, Gabbi пропонує своїм клієнтам широкий 
асортимент шкарпеткових виробів. Вони представле-
ні від самих маленьких для немовлят до розмірів ді-
тям шкільного віку до 10 років. Високий рівень шкар-
петкового виробництва Gabbi підтверджено сертифі-
катами якості і є приводом для гордості компанії. Ви-
сокотехнологічне обладнання та матеріал, з якого 
виготовляються дитячі шкарпетки, – натуральні ба-
вовняні нитки – дозволяють створювати по-справж-
ньому якісні, комфортні та красиві вироби. Широкий 
вибір моделей на будь-який смак і колір подарують 
дитині тепло в холодну пору року і дозволять «диха-
ти» ніжці влітку.
З раннього дитинства необхідно привчати малюка до 
якісної і красивої нижньої білизни, формуючи смак та 

стиль. Але для того, щоб дитина із задоволенням но-
сила шкарпетки, майки та трусики, потрібно вибира-
ти правильні вироби. Виробник дитячого одягу Gabbi 
запрошує до співпраці оптових покупців, які хочуть 
радувати своїх клієнтів широким асортиментом зруч-
ної, гипоалергенної, красивої дитячої нижньої білиз-
ни і шкарпеток за приємними цінами.
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Наш проєкт є одним з найперших і 
єдиних професійних онлайн розро-
бок на пострадянському просторі, 
який адаптовано під стандарти 
взуттєвого бізнесу для комфортні-
шої та безпечнішої роботи між за-
мовниками та виробниками.
Ґрунтуючись на досвід ведення 
взуттєвого бізнесу оптово-роздрібної 
тематики з кінця 1999 року, 9 років 
тому ми створили виставку взуття. 
«ExpoShoes Online Україна». Ви-
ставка онлайн була розроблена і 
реалізована нами на базі домену 
https://exposhoes.com.ua (expo – ви-
ставка, shoes – взуття). Це неза-
лежний і не дуже витратний для 
виробників проєкт. Основним кри-
терієм і альтернативою виставки, 
що проводиться в мережі інтернет, 
стала цінова доступність на розмі-
щення товарів у каталозі свого під-
приємства і можливість отримання 
з нього замовлень 24/7/365.

«ExpoShoes Online Україна» це:
• унікальна система чесної і взає-

мовигідної роботи
• модерована база клієнтів пор-

талу по групах;
• отримання сповіщення про за-

мовлення на e-mail;
• виробник на сайті бачить фо-

тографії замовлених моде-
лей; розмірну (стандартну 
або свою) комплектацію у 
форматі «36х1 37х2 38х2 
39х1»; кількість пар і росто-
вок на одну модель; загальну 
вартість кожної ростовки і су-
марну вартість прийнятого 
замовлення, незалежно від 
кількості і різноманітності то-
варів, знижок та акцій на 
будь-які моделі; також бачить 
коментарі до замовлення від 
замовника, його побажання, 
за що відповідає система 
«онлайн-менеджер»;

ВИСТАВКА ВЗУТТЯ 
«EXPOSHOES ONLINE УКРАЇНА»

Виставка взуття «ExpoShoes Online Україна» – професійний   
проєкт для підприємців сфери бізнесу взуття та аксесуарів.  
Прямі угоди, гарантії, безпека. Без посередників і переплати.

• самостійно обирається тер-
мін відшиву протягом 14 ро-
бочих днів (при відсутності на 
складі), і надсилається пові-
домлення замовнику в його 
історію ведення цього замов-
лення;

• замовлення модерується. За 
наявності позитивної відповіді 
від замовника, виробник от-
римує на свій рахунок перед-
плату від 30% до 100% від 
клієнта, після чого йому від-
криваються дані (місто, пере-
візник, ПІБ, контактний номер 
телефону замовника);

• перед відправкою виробник 
телефонує клієнту і тільки 
після доплати суми здійснює 
відправку;

• замовник закриває замовлен-
ня і отримує сезонну гарантію 
від виробника.

«Фішки» виставки взуття онлайн
• популяризація підприємства 

завдяки вже існуючих покуп-
ців, бази яких формуються по 
розділах їх діяльності (18000 
осіб, які вже самостійно здійс-
нили реєстрацію на сай-
ті). Впізнаваність досягається 
зважаючи на обране місце 
(послуга TOP), конкурентну 
цінову політику, вдалих моде-
лей і фотографії (стандарт до 
2000 позицій);

• унікальні можливості просу-
вання і залучення клієнтів: 
безкоштовні і платні публіка-
ції новин (з розсилкою та 
без), банерна система, пере-
вірки кошиків за марками, 
статистика відвідувань корис-
тувачами, чесні звіти по ко-
ристувачам і відвідинам, інші 
цікаві функції;

• немає сайту, але є клієн-
ти? Свій сайт на нашій плат-

формі з системою «Код-Тран-
зит». Надайте гостьовий вхід 
за паролем для своїх клієнтів 
без реєстрації на сайті. Отри-
муйте від них замовлення че-
рез сайт, навіть інкогніто;

 • набирайте конструктором не-
обхідні для роботи функції, з 
огляду на наявність коштів;

• збільшуйте продажі за допо-
могою акцій, налаштувань 
курсу валют і знижок за кіль-
кістю для каталогів, моделей і 
групи товарів;

• гнучка система розміщень під-
приємств від 6 до 12 місяців 
за вибором;

• бонуси за лояльністю кожні 60 
місяців, що додатково зде-
шевлює функції проєкту за 
умови довгої співпраці;

• з нами буде набагато дешев-
ше (приблизно в 10 разів), 
ніж створювати свій сайт і 
«просувати його в пошукових 
системах Google « за допомо-
гою реклами. Google любить 
наш сайт і добре індексує!

• наш професійний досвід – 20 
років у бізнесі продажів взут-
тя оптом та уроздріб.

Сучасний бізнес виробництва і про-
дажу трансформується до умов су-
часного ринку. Приєднуйтесь до нас!

Наші контакти:
+38 097 039 9 111
+38 095 038 9 111
exposhoes.com.ua

http://exposhoes.com.ua
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працюємо з 2000 року
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Компанія Epson розширила лінійку сублімаційних принте-
рів. Новинки – два 64-дюймових принтера Epson 
SureColor SC-F9400H і Epson SureColor SC-F9400 розро-
блені, в першу чергу, для швидкої сублімації великих ти-
ражів одягу, текстильних виробів та сувенірної продукції.
Серія Epson SureColor SC-F9400 – це результат ево-
люції перевірених часом друкованих технологій Epson. 
Моделі цієї серії забезпечують традиційно високу для 
Epson якість друку, високу продуктивність і винятко-
ву надійність. Epson SureColor SC-F9400H стане пер-
шою моделлю в лінійці компанії з можливістю друку 
флуоресцентними чорнилами – жовтими і рожевими. 
Ця модель буде особливо затребувана у виробників 
спортивного та яскравою авторського одягу. Прин-
тер SC-F9400H використовує спеціалізовані чорнила 
UltraChrome DS, які забезпечують широкий колірний 
обхват і точність передачі кольору, а додатковий 
вхідний профіль Epson Wide CMYK дозволяє повністю 
розкрити потенціал пігментних чорнил та ефектно 
відтворювати яскраві кольори. 

ПЕРШИЙ СУБЛІМАЦІЙНИЙ ПРИНТЕР EPSON 
З ФЛУОРЕСЦЕНТНИМИ ЧОРНИЛАМИ

«Лінійка рішень Epson для сублімації поповнилася 
моделлю з флуоресцентними чорнилом», – коментує 
Олександра Ткаченко, старший менеджер представ-
ництва «Epson Europe B.V.» в Україні, – «Сучасна мода 
часто вимагає наявності яскравих неонових кольорів, 
які знову і знову з›являються в дизайні повсякденно-
му і спортивного одягу. Ми впевнені, що принтер 
Epson SureColor SC-F9400H відкриє нові можливості 
для текстильного бізнесу завдяки підтримці друку 
флуоресцентними чорнилами».
Власникам нових моделей буде доступний широкий 
набір нових EMX-профілів, а також відеоінструкції з 
обслуговування принтерів (запускаються за допомо-
гою QR-коду) та інші функції, які допомагають легко на-
лаштовувати, використовувати і обслуговувати принтери.

Ключові функції:
• оригінальні флуоресцентні чорнила;
• бескартріджна система подачі чорнил;
• швидкість друку до 108,6 кв. метрів за годину;
• програмне забезпечення Epson Edge Print;
• інструкція по QR-коду;
•  більш широкий набір EMX-файлів, ніж в попе-

редніх моделях;
• захисний бампер друкуючої голови з оптиміза-

цією потоків повітря;
• автоматична система очищення друкуючої го-

ловки;
• друкуючий стіл гібридної форми;
• захист від пилу та частинок ворсу для запобіган-

ня забивання дюз;
• надійна конструкція принтера, поліпшена систе-

ма контролю натягу мінімізує можливість скла-
док на носії;

• світлодіодне підсвічування для контролю проце-
су друку;

• просте та зручне налаштування.

Пропонуючи швидкість друку до 108.6 кв. м / годину, 
принтер SC-F9400H є закінченим рішення від Epson: 
принтер, чорнило, сублимационную папір і програмне 
забезпечення дозволяють досягти максимального часу 
безвідмовної роботи та якісного масштабування за умо-
ви установки декількох сублімаційних принтерів Epson.
Якщо у вас виникли питання, з приводу детальної кон-
сультації та придбання обладнання, звертайтесь до офі-
ційних партнерів компанії Epson – скануйте QR-код для 
переходу до списку партнерів на сайті.

www.epson.ua

https://www.epson.ua/catalog/surecolor-f/
https://www.epson.ua/catalog/surecolor-f/
http://www.epson.ua
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Медичний текстиль – це стратегіч-
ний продукт, який може дати на-
шим підприємствам  нові  можливі-
сті 2020 рік  для України став від-
криттям у тому, що медицина, а зо-
крема медичний текстиль, це важ-
лива складова системи безпеки дер-
жави. Відсутність власного вироб-
ництва засобів індивідуального за-
хисту і незацікавленість держав-
них мужів у його розвитку дове-
ли неспроможність усієї системи охо-
рони здоров'я протистояти та-
ким проблемам, як інфекційне ма-
сове зараження населення. Мину-
ли лише один-два місяці – тек-
стильні, швацькі підприємства за ра-
хунок власних коштів почали адап-
тувати і модернізувати свої вироб-
ництва відповідно до вимог часу. 
Держава в особі органів виконав-
чої влади, на жаль, тривалий час шу-
кала шляхи вирішення виниклих про-
блем і, як ми бачимо, досі не прийня-
ла необхідних і правильних рішень  
стосовно розвитку текстильної меди-
цини. Завдяки ряду власників і керів-

ТЕКСТИЛЬНА МЕДИЦИНА
ників текстильних і швацьких підпри-
ємств, у країні почали виробляти-
ся ЗІЗи (маски, комбінезони, нет-
кані полотна і фільтрувальні мате-
ріали). Це дуже здорово – краї-
на стала досвідченіша, могутні-
ша і безпечніша.
Але текстильна медицина – це шир-
ше поняття. ЗІЗи – це лише части-
на того, що сьогодні затребува-
не на нашій кульці. Я хочу повер-
нутися на кінець минулого століт-
тя, коли в Україні були декіль-
ка підприємств, які робили мар-
лю, вату – як стратегічні продук-
ти, дуже затребувані медициною  
та населенням, а саме: Черкась-
кий ВАТФАРМ, два ткацькі комбі-
нати і УкрНДІТГП під керівниц-
твом Омельченко В.Д. 
Це, якщо не помиляюся,  був весь  
потенціал, який робив те, що не-
обхідно в першу чергу для потреб  
медицини на основі марлі  й  вати.  
Тоді проєктувалася Новодністров-
ська фабрика, і в Мінлегпромі    
(була така держструктура) замис-

лювалися про те, які технології  
та устаткування потрібні для краї-
ни. Мені вдалося тоді переконати  
Ізовіт В.А. у тому, що розвиток  ме-
дичного текстилю – перспектив-
ний напрямок, і компанія «Лан-
дау» запросила нас відвідати  
у Швейцарії центр з виробни-
цтва компресійних текстильних  
виробів медичного призначення.  
Тоді мене уразила лабораторія  
цього центру. Лабораторія цілодо-
бово приймала замовлення з усьо-
го світу на термінове індивідуальне ви-
готовлення компресійних панчіх 
медичного призначення. Замов-
лення отримували на факс, приєд-
наний до принтера. У замовлен-
ні вказувалися параметри компре-
сії у виробі на різних ділянках  
(за призначенням лікаря пацієн-
та). Миттєво це замовлення пере-
давалося програмісту, створюва-
лася програма в'язання виро-
бів з урахуванням вимог компресії,  
на машинах компанії «Г. Лукас»  
вироби виготовлялися, перевіря-
лися, упаковувалися і вирушали до 
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замовника. За моєї присутності  
відпрацьовувалося замовлення  з  
Австралії. 
Внаслідок цієї поїздки, за держра-
хунок були придбані  два  кругло-
в’язальних  автомати «Г. Лукас»,  
як основа для початку цілого про-
єкту з оснащення Новодністров-
ської фабрики. Ці два автома-
ти були передані в УкрНДІТГП 
для вивчення і розробки асорти-
менту. А потім все посипалося  
і, зрештою, ці два автомати яки-
мось чином були викуплені компа-
нією «ТІСА», і весь проєкт пішов  
коту під хвіст. Але минув час, і 
з’явилися  компанії «ТОРОС» (Київ),  
«ВІТАЛІ» (Луганськ), «Алком» (Київ),  
які, використовуючи досвід 
УкрНДІТГП, почали в’язати елас-
тичні і жорсткі бинти  за трикотаж-
ною технологією  на  крошетних 
машинах.   
Сьогодні ці  компанії пішли дале-
ко вперед: освоїли виробництво  
компресійних та  інших спеціаль-
них виробів. Успішно поставля-
ють свою продукцію вітчизняним  
аптечним мережам та імпортують.  
Нині з'явилися нові підприємства,  

які зацікавлені у виготовленні ви-
робів текстильної медицини, такі як  
«Белосніжка» та інші. 
Проте, усі ці підприємства розгляда-
ють  створення текстильних виробів з  
погляду планової реалізації та отри-
мання прибутку, що, звичайно, при-
родно для будь-якого бізнесу. 
Але вироби текстильної медицини –  
це не лише ЗІЗи, бандажі, корсе-
ти, ватні і марлеві тампони; це і посу-
дини, це й різні антибактеріальні ма-
теріали, це нано-фільтри, отримува-
ні через магнітно – електричний спі-
нінг (за показниками вище  мельтбла-
ун а   у  рази),  та інше, інше, інше. На сти-
ку текстильних технологій, фізики, хі-
мії, біомеханіки - безліч різних проєк-
тів, які дозволяють отримувати біз-
нес-проєкти з продуктами, затребу-
ваними світовою медициною, з абсо-
лютною долею перспективності.     
Але  це  складні, з погляду фінансу-
вання, проєкти для середнього бізне-
су.  Це – або великий бізнес, або дер-
жпрограми.    Але якщо навіть не про-
ектувати  свій погляд на такі серйоз-
ні теми і зупинитися на тривіаль-
ній темі бандажів, або в просто-

річчі – бинтів, то ми відстаємо від  
технологій на десятки  років. Крепо-
ві бинти розробляються в Індії по-
над 10 років. У нас знають  про та-
кий продукт лише присвячені. Кінезі-
отейпи (клейкі бинти) знайомі лише  
спортсменам і медикам  зі  спорту.  
Хоча зараз, ймовірно, інформація  
про такий продукт  доступна  бага-
тьом через імпорт.  
"Synthetic Stockinette" – продукт  
трикотажного виробництва,  який  
використовується для заміни гі-
псових бандажів (це як найпрості-
ший приклад),  для багатьох вза-
галі незнайомий продукт,  хоча  у  
світовій  практиці дуже затребува-
ний. І багато іншого, що є продук-
том текстильної медицини. Медич-
ний текстиль – це стратегіч-
ний продукт, який може дати на-
шим підприємствам можливість  
збільшити експорт вітчизняної  
продукції і зайняти, поки віднос-
но вільні, ніші на світовому ринку.

К.В Здоренко
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Фабричні тканини від виробників Туреччини, Китаю, Польщі, Італії, Австрії, які 
ми пропонуємо нашим покупцям – це ексклюзивний асортимент та найнижчі ціни.
Наші клієнти завжди можуть розраховувати на якість обслуговування, гнучкий 

підхід до кожного замовника.

ТРЕНДИ ЦЬОГО СЕЗОНУ
ТОП ТКАНИН 2020 ВIД КОМПАНIЇ ARTELTEX
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вітчизняний виробник

У Вас є потреба у масовому пошитті одягу високої 
якості за доступною ціною? Швейна фабрика Alma 
Keim запрошує до співпраці організації та підприєм-
ства, приватних осіб, представників сфери послуг, 
готельного та ресторанного бізнесу, соціальної сфе-
ри, промисловців, будівельників і всіх, кого може за-
цікавити ця пропозиція.
Фабрика оснащена сучасним високотехнологічним 
швейним обладнанням, потужності якого дозволяють 
якісно і у строк відшивати дитячий, чоловічий та жі-
ночий одяг, зокрема й  верхній. Відвідувачі можуть 
замовити послуги з пошиття спецодягу, засобів інди-
відуального захисту. У штаті працюють висококласні 
фахівці, які досконало знають свою справу. Це дозво-
ляє виготовляти вироби різної складності з натураль-
них та штучних тканин. Продукція фабрики характе-
ризуються конкурентоспроможністю, завдяки відмін-
ній якості за розумними цінами. Відповідальне став-
лення до своєї роботи допомогли Alma Keim завоюва-
ти довіру партнерів як в Україні, так і за кордоном.

ШВЕЙНА ФАБРИКА ALMA KEIM: 
СПІВПРАЦЮЙТЕ З ПРОФЕСІОНАЛАМИ

Колектив Швейної фабрики Alma Keim володіє про-
фесіоналізмом, досвідом і готовий поділитися ним з 
нашими клієнтами, зробивши Ваш бізнес ще більш 
прибутковим. Розглянемо всі варіанти співпраці. Зі 
свого боку гарантуємо індивідуальний підхід до кож-
ного замовника, враховуючи всі його побажання та 
можливості. А також високу якість виготовлення про-
дукції, повний контроль виробництва і виконання за-
мовлень точно у строк.

Для зручності роботи з Вами завжди на зв›язку наші 
професійні співробітники.

Контактний телефон: 
050 248 88 62   
ФОП Павенко Г.С.
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• Ретельно заповніть Байєрську анкету та відправ-
те її нам не пізніше 26 червня 2020.

• За тиждень до виставки отримайте від нас ваш 
персональний Байєрський План.

Ми знаємо, що саме професійні виставки є критично 
важливими для відновлення ринків і для налагоджен-
ня зв`язків між постачальниками та споживачами.
Ми віримо, що наші спільні зусилля сприятимуть 
зростанню вашого бізнесу!
З повагою та до зустрічі 2-4 вересня на наших ви-
ставках!

Директор ТОВ «Парус Експо Медіа»

Валерій Целінський

Шановні партнери,
З 2007 року виставкова компанія «Парус Експо Ме-
діа» стала ініціатором Байєрскої програми і ми успіш-
но впроваджуємо її для підвищення ефективності 
участі експонентів у наших виставках.  
Цьому кризовому році наші дослідження показали, 
що через проблеми з плануванням виробництва, ло-
гістикою та нестабільною вартістю ритейл готовий 
міняти постачальників, надаючи перевагу національ-
ному виробникові. З метою популяризації можливо-
стей національних виробників домашнього текстилю, 
ми вирішили запустити спеціальну антикризову 
Байєрську програму і пропонуємо вашій компанії ста-
ти її учасником.

Як працює антикризова 
Байєрська програма?

• Ми детально узгоджуємо з вами цільову аудито-
рію,  з якою ви хотіли би налагодити співробіт-
ництво.

• Ще до відкриття виставки потенційні байєри ва-
шої продукції отримують інформацію про вашу 
компанію та запрошення на зустріч на вашому 
стенді для проведення ділових переговорів.

• За тиждень до виставки ви отримуєте від нас 
Байєрський план, а якому ми вказуємо назву, 
регіон та вид діяльності десяти байєрів, яких ми 
запросили на зустріч з вашою компанією і які 
підтвердили свій намір відвідати виставку.

• Ми не обіцяємо привести цих байєрів до вас на 
стенд, але ми обіцяємо, що вони точно отрима-
ють таке запрошення.

Як стати учасником Байєрської Програми?
• Заплануйте участь у Експозиції національних ви-

робників домашнього текстилю на виставці то-
варів для дому та саду ProMaisonShow, 2-4 ве-
ресня 2020, МВЦ, Київ.

ЗАПРОШЕННЯ 
ВИРОБНИКІВ ДОМАШНЬОГО ТЕКСТИЛЮ 

НА УЧАСТЬ У БАЙЄРСЬКІЙ ПРОГРАМІ 
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Матеріал Tyvek® – це високотехнологічний мембран-
ний матеріал нетканого типу, що виготовляється 
всесвітньо відомим американським концерном 
DuPont. Основою матеріалу є мільйони ультратонких 
поліетиленових волокон, які під впливом високого 
тиску створюють міцний і легкий шар з безліччю мі-
кроотворів.
Унікальна структура дозволяє матеріалу «дихати», 
тому Tyvek® не лише захищає від бактерій, вірусів, 
твердих аерозолів, кислот, лугів та радіоактивних 
частинок, але й забезпечує працівникам зниження 
теплового навантаження і комфорт протягом усього 
робочого дня.
Фірмовий матеріал Tyvek® 1422A має сертифікат від-
повідності ДСТУ EN14126:2008, який гарантує за-
хист від вірусних, бактеріологічних і хімічних аген-
тів, а також санітарно-епідеміологічний висновок, 
що дозволяє використовувати матеріал Tyvek® для 
виготовлення спецодягу, який відповідає всім вимо-
гам безпеки.

МАТЕРІАЛ TYVEK®  
ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦОДЯГУ: 
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Опис і переваги 
матеріалу Tyvek®

Тканина Tyvek® виробництва компанії Дюпон не має 
аналогів ані в Україні, ані в інших країнах; вона захи-
щена патентом і кардинально відрізняється від захис-
них матеріалів, які виробляють у Китаї, Туреччині та 
в інших країнах. Унікальність матеріалу Tyvek® поля-
гає в тому, що він виготовляється з поліетилену, а не 
з поліпропілену, тому він тонший, легший та водночас 
більш еластичний, міцний і гнучкий.

Основні характеристики:
• висока міцність до розриву і стирання при во-

логості від 0 до 100%, що дозволяє багаторазово 
згортати матеріал без втрати міцності на згинах;

• водонепроникність – матеріал зберігає вла-
стивості в сухому і вологому станах, до того ж  
дає змогу парам вологи вільно виходити назо-
вні;

• хімічна стійкість. Tyvek® виконаний зі 100% 
поліетилену високої щільності та інертний до дії 
більшості концентрованих кислот, лугів та інших 
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хімічних елементів;
• абразивна стійкість. Коронна обробка дозво-

ляє ефективніше закріплювати на поверхні шару 
друковані фарби, покриття і розчинники;

• світлонепроникність, яка досягається зав-
дяки численним залом ленням найтонших воло-
кон;

• сталість розмірів матеріалу в сухому і волого-
му стані;

• легкість. Вага тканини для одягу Tyvek® у 2 
рази нижча за вагу плівки аналогічної міцності;

• екологічність, доступність вторин ного переро-
блення і простота утилізації Tyvek® дозволяють 
зменшити забруднення навколишнього середовища.

Високі експлуатаційні якості Tyvek® стабільні в темпе-
ратурному діапазоні від -75 до 118°C. За температури 
вище 118°C матеріал починає деформуватися, а вище, 
ніж 135°C – плавитися.

Сфери застосування 
Tyvek® 1422A
Tyvek® – універсальний багатофункціональний мате-
ріал, який об’єднує в собі якості паперу, текстилю та 
водонепроникної плівки. Це дозволяє застосовувати 
його в найрізноманітніших галузях:

• нафтогазовій;
• атомній;
• хімічній;
• медичній;
• в сфері машинобудування;
• харчового виробництва.

Проте враховуючи поточну ситуацію, головна важли-
вість матеріалу полягає у високих антибактеріальних 
бар›єрних властивостях, які дозволяють виготовляти 
захисні костюми для медичних працівників. Також 
завдяки відсутності ворсистого пуху, спецодяг з 
Tyvek® підходить для використання в «чистих» примі-
щеннях:

• біохімічних і фармакологічних лабораторіях;
• лікарняних боксах;
• харчовій та косметологічній промисловості.

Пошиття захисного антибактеріального 
одягу
До спеціального робочого одягу ставлять високі ви-
моги. Він має відповідати високим захисним власти-
востям, бути гігієнічним та гіпоалергенним, і водно-
час забезпечувати працівникам комфорт, оскільки в 
спецодязі доводиться бути багато часу. Матеріал 
Tyvek® відповідає всім критеріям, яким має відпо-
відати тканина для пошиття спецодягу з антибактері-
альним захистом:

• захисних костюмів і комбінезонів;
• халатів;
• шапочок;
• бахіл;
• нарукавників і капюшонів за стандартом EN14126.

Істотна відмінність і перевага Tyvek® від інших тка-
нин, які використовують українські виробники ЗІЗ у 
тому, що він сертифікований за українським стандар-
том ДСТУ EN14126:2008. Цей сертифікат є обов’язко-
вою умовою для участі в державних тендерах та екс-
порту захисного одягу до Європи. Тому після зняття 
заборони на експорт засобів індивідуального захисту, 
спецодяг з Tyvek® можна буде поставляти на євро-
пейські ринки.

ХІМІЧНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

РЯТУВАЛЬНІ
СЛУЖБИ

ЛАКОФАРБОВІ 
РОБОТИ

ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТЕХНІКИ

ХАРЧОВА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

ЧИСТІ ПРИМІЩЕННЯ/
ФАРМАЦЕВТИКА

ГІРНИЧОВИДОБУВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

АТОМНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Купити тканину Tyvek® 
в Україні
В інтернет-магазині ЮАСАФЕТІ ви можете купити 
тканину Тайвек, виробництва концерну Dupont, яка 
ідеально підійде для виготовлення антибактеріаль-
них засобів індивідуального захисту.
Матеріал щільністю 41,5 г/м2 поставляється в руло-
нах по 1900 метрів з шириною 1,5 метри. Наші фахів-
ці нададуть детальну консультацію і відповіді на будь-
які питання про характеристики матеріалу.

Купити матеріал Tyvek® можно за посиланням:
https://uasafety.com.ua/product/tkantyvek_art1422a_
rulon_.html

http://uasafety.com.ua/product/tkantyvek_art1422a_rulon_.html
http://uasafety.com.ua/product/tkantyvek_art1422a_rulon_.html
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перейняли й інші, що в першу чер-
гу орієнтувалися на мас-маркет. 
Експеримент видався успішним, 
адже сьогодні куртки-стьобанки 
ми можемо побачити фактично у 
більшості світових брендів, таких 
як Zara, Mango, H&M та ін. Стьоба-
ні ромби також активно викорис-
товувалися для домашнього одягу 
англійських аристократів, саме 
тому для сучасних фасонів 
пальт-халатів цей візерунок осо-
бливо актуальний. Для цієї моделі 
рекомендуємо тонкий утеплювач 
slimtex®.

Стьобаний одяг є чи не одним із 
найбільш довготривалих модних 
трендів, адже щороку ми бачимо 
різноманіття фасонів одягу на яко-
му в більшій чи меншій мірі вико-
ристовуються стьобані елементи. І 
це пов’язано як з естетичною скла-
довою так і з функціональною 
практичністю, яка властива прос-
тьобаному одягові. Стьобаний одяг 
зручно носити в будь-яку пору 
року і комбінувати з різним одягом 
та аксесуарами. У Великій Британії 
та країнах Скандинавії стьобані 
жилети є невід’ємною частиною 
культури полювання та риболовлі, 
бо не сковують рухи і дають той 
рівень комфорту, який задоволь-
няє їх в умовах підвищеної воло-
гості і при сильних вітрах. 
Справжнім популяризатором стьо-
баного одягу, зокрема таких прак-
тичних моделей курток як Husky, 
став англійський бренд Lavenham, 
що початково спеціалізувався на 
виготовлені стьобаних попон для 
коней. Та відчувши попит на стьо-
баний одяг, який би чудово підхо-
див для відпочинку на природі, 
верхової їзди, мисливства та рибо-
ловлі, бренд Lavenham запускає 
спочатку лінію курток, а потім ще 
й жилети. Сьогодні він є чи не най-
відомішим світовим лідером, що 
спеціалізується на виготовленні 
стьобаного верхнього одягу.

Популярні стьобані візерунки
Візерунок «ромб» активно популя-
ризований брендом Chanel, саме 
тому він початково асоціювався з 
класичними канонами високої 
моди, а вже згодом його активно 

ПРОМИСЛОВЕ СТЬОБАННЯ: 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ТРЕНДИ

Переваги промислового 
стьобання 
Альтернативність 
Промислове стьобання дозволяє 
зекономити час на виконання за-
мовлення та на пошук кваліфіко-
ваних фахівців. Крім цього – це 
надійний спосіб зробити великі за-
мовлення в одному місці не витра-
чаючи свої ресурси на контроль та 
пошук декількох підрядників.

Уніфікація виробів
Машини навчені повторенню алго-
ритмів, тому здатні чітко відтворю-
вати запрограмований формат ві-
зерунка як для малих так і для ве-
ликих замовлень. Промислове 
стьобання дозволяє усунути фак-
тор непередбаченості, який при-
сутній у роботі з людьми. 

Створення нових візерунків
Промислове стьобання дозволяє 
використовувати палітру класич-
них візерунків такі як ромби, смуж-
ки, квадрати, а також дає можли-
вість створювати нові, що можуть 
бути використані як унікальний 
авторських принт або як стилістич-
на особливість одягу. 

Оптимізація витрат 
на перевезеннях 
Можливість отримати послугу стьо-
бання та придбати утеплювачі в 
одному місці дозволить зекономити 
час та витрати на перевезеннях.
Промислове стьобання від компанії 
К.tex – це ефективний ресурс, 
який пристосований до сучасних 
потреб ринку та різних цілей ви-
робників: від бажання отримати 
універсальну лінійку курток чи пу-
ховиків для щоденного вжитку, до 
потреби створення унікального ав-
торського почерку для подіумної 
колекції. Також слід згадати про 
можливість вибору утеплювача під 
конкретний задум. Адже це дозво-
ляє не лише оптимізувати витра-
ти на перевезення про які згаду-
валося вище, а й відкриває нові 
перспективи. 
Дізнатись більше про можливості 
промислового cтьобання можна на 
сайті компанії К.tex.

Контакти: 
м. Ірпінь, вул. Покровська
+38 044 363 0046, +38 067 
506 14 30 
sales@ktex.com.ua 

ktex.com.ua

http://ktex.com.ua
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Укрлегпром

За І квартал 2020 р. у легкій промисловості 6,6% 
працівників залишились без виплати заробітної пла-
ти, були у вимушеній відпустці за свій рахунок (у про-
мисловості – 2,5%), ще 3,6% – працювали в режимі 
скороченого робочого дня (всього  – 7 600 працюючих!)
У квітні 2020 падіння виробництва склало 38,8%! (до 
квітня 2019).
Втрата робочих місць не прогнозована, легка  про-
мисловість – дуже чутлива та потребує окремого га-
лузевого підходу й оперативних рішень!

ЩО ПОТРІБНО? 
Асоціацією «Укрлегпром» запропоновано:
1. Незмінна позиція щодо зони вільної торгівлі 
з Туреччиною: 
Сировина (волокна, пряжа, тканини)  –  погоджено 
обнуління ввізних мит, але ЗБЕРЕЖЕННЯ діючих мит 
на готові вироби (одяг, взуття, килими, домашній 
текстиль…). 
ЗАГРОЗИ: втрати рабочих місць – до 100 тисяч, і зни-
щення нашої індустрії!

2. Прийняття законопроекту №2508  
від 28.11.2019 р. 
«Щодо стимулювання цифровізації та інвестиційної 
привабливості підприємств легкої промисловості».
Суть: звільнення від оподаткування ПДВ імпорту об-
ладнання для підприємств легпрому + спрямування 
податку на прибуток – на розвиток підприємства. 
Термін дії – 10 років.
ПЕРСПЕКТИВА: створення 200 тисяч робочих місць.

3. Прийняття законопроекту №2509 
від 28.11.2019 р. 
«Щодо оптимізації ставок ввізного мита на текстильні 
матеріали» (50-59 гр. УКТ ЗЕД).
Суть: різний рівень митних ставок на текстильну си-
ровину (особливо – тканини) призвели як до корупції 
на митниці, так і до здорожчання сировини для ви-
робництва готової продукції.
Запропоновано встановити нульові митні ставки на 
волокна, пряжу, нитки, та уніфікувати рівень митних 
ставок на однорідні тканини, матеріали – в межах 4-х 
знаків (загалом – 382 позиції УКТ ЗЕД).

  

Кількість працівників – 133 540                                                                        75% працюючих – жінки!  
4. Питання імпорту товарів «секонд-хенд» 
Ганебне явище в Україні, у 2019 р. Україна посіла 
ПЕРШЕ місце у Світі за обсягами його ввезення! 
Це – щорічна втрата щонайменше 45 тисяч робочих 
місць в Україні!
(Асоціація «Укрлегпром» пропонувала в період коро-
навірусу тимчасово на 1,5 року заборонити імпорт – 
не прийнято!)
Наразі, Асоціацією «Укрлегпром» запропоновано за-
провадити його ліцензування! 

5. Публічні (державні) закупівлі
Лише пріоритетність вітчизняному виробнику – змо-
же зберегти робочі місця!
Бюджетні кошти мають спрямовуватись на закупівлю 
у вітчизняних підприємств (за виключенням продук-
ції, що не виробляється).

6. Кадри: концепція пілотного проекту для га-
лузі є, подана міністерствам. 
(розроблена у 2018 р. за 4 напрямами: економічний, 
освітній, соціальний, суспільний).
Основні принципи: 

• підготовка кадрів за бюджетні кошти має відбу-
ватися за професіями, яких потребує галузь;

• скорочення термінів підготовки; 
• заборона надання статусу безробітних у разі на-

явності вакансій.

7. Незмінна позиція виробників легкої промис-
ловості – застосування РРО для торгівлі імпортними 
товарами для створення рівних умов конкуренції на 
внутрішньому ринку.

ТОП-7 ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ

Інформаційно-аналітичні матеріали Асоціації «Укрлегпром»

Матеріали надано 
Асоціацією «Укрлегпром»



23 

  

Законом України від 16 січня 2020 
року № 466-ІХ «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України 
щодо вдосконалення адміністру-
вання податків, усунення техніч-
них та логічних неузгодженостей у 
податковому законодавстві» про-
довжено строк дії розстрочення 
ПДВ до 1 січня 2022.
Продовження пільги передбачено 
п.1 ст. 155 вказаного Закону, яка 
змінює абзац 1 пункту 65 підрозді-
лу 2 розділу ХХ Податкового Ко-
дексу України.
Отже, нормою передбачено, що до 
1 січня 2022 року, контролюючий 
орган за заявою платника податку 
надає розстрочення (рівними ча-
стинами) сплати податку на дода-
ну вартість на термін, зазначений 
у заяві платника податку, але не 
більше 24 календарних місяців, 
без нарахування процентів, пені та 
штрафів, при ввезенні на митну те-
риторію України з поміщенням в 
митний режим імпорту обладнання 
та комплектуючих, що класифіку-
ється за такими товарними підка-
тегоріями згідно з УКТ ЗЕД в розрі-
зі легкої промисловості: 8444 00 10 
00; 8444 00 90 00; 8445 11 00 00; 
8445 12 00 00; 8445 13 00 00; 8445 
19 00 00; 8445 20 00 00; 8445 30 00 
00; 8445 40 00 00; 8445 90 00 00; 
8446 10 00 00; 8446 21 00 00; 8446 
29 00 00; 8446 30 00 00; 8447 11 00 
00; 8447 12 00 00; 8447 20 20 00; 
8447 20 80 00; 8447 90 00 00; 8449 
00 00 00; 8451 10 00 00; 8451 21 00 
00; 8451 29 00 00; 8451 30 00 00; 
8451 40 00 00; 8451 50 00 00; 8451 
80 10 00; 8451 80 30 00; 8451 80 80 
00; 8452 21 00 00; 8452 29 00 00; 
8453 10 00 00; 8453 20 00 00; 8453 
80 00 00.
Наразі Державною податковою 
службою розробляється Порядок 
надання розстрочення сплати по-

РОЗСТРОЧЕННЯ ПДВ НА ВИРОБНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ ПРОДОВЖЕНО 
до 1 січня 2022 р.

датку на додану вартість та засто-
сування забезпечення, який буде 
затверджено Кабінетом Міністрів 
України.
Разом з тим, відповідно до діючих 
норм Перехідних положень ПКУ до 
Порядку будуть включені наступні 
положення:

• залишок суми зобов’язань із 
сплати податку на додану 
вартість підлягатимуть забез-
печенню виконання або бан-
ківською гарантією або шля-
хом застави обладнання та 
комплектуючих, що ввозиться;

• суми податку включатимуться 
платником до складу податко-
вого кредиту у звітному (подат-
ковому) періоді, в якому було 
сплачено податок до бюджету;

• обладнання  та комплектуючі 
мають ввозитися на митну те-
риторію України платником 
податків виключно для влас-
ного виробництва на терито-
рії України;

• розстрочення сплати податку 
на додану вартість не надавати-
меться при ввезенні на митну 
територію України у митному 
режимі імпорту обладнання, 
якщо воно має походження з 
країни, визнаної державою-оку-
пантом згідно із законом Украї-
ни та/або визнаної державою-а-
гресором по відношенню до 
України згідно із законодав-
ством, або ввозиться з території 
такої держави-окупанта (агре-
сора) та/або з окупованої тери-
торії України, визначеної такою 
згідно із законом України;

• у разі відчуження, передачі в 
оренду, суборенду чи передачі 
права володіння, користування 

в інший спосіб обладнання та 
комплектуючих, ввезених на 
митну територію України, плат-
ник податку буде зобов’язаний 
сплатити податкові зобов’язан-
ня за результатами податково-
го періоду, на який припадає 
таке порушення, у сумі, розра-
хованій як позитивна різниця 
між сумою податку на додану 
вартість, що мала бути сплаче-
на із зазначених операцій у мо-
мент ввезення таких товарів 
без застосування особливостей 
оподаткування, передбачених 
цим пунктом, та фактично спла-
ченою сумою, а також сплатити 
пеню, нараховану на таку суму 
податку, виходячи із 120 відсо-
тків облікової ставки Національ-
ного банку України, що діяла на 
день сплати податкового зо-
бов’язання, за період з дня вве-
зення таких товарів до дня 
збільшення податкового зо-
бов’язання.

Також варто мати на увазі, що при 
наданні розстрочення сплати по-
датку на додану вартість, нор-
ми статті 100 ПКУ, в розрізі роз-
строчення та відстрочення грошо-
вих зобов’язань або податкового 
боргу платника податків, не засто-
совуються.

 

 

Матеріали надано 
Асоціацією «Укрлегпром»
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• ремінні
• національні
• окантовочні
• еластичні 

(резинки)
• брючні
• з орнаментом 

(жакардові)

виробляє:

СТРІЧКИ

ВИГОТОВЛЕННЯ СТРІЧОК 
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

49054, 
Україна, м. Дніпро, 
пр. А. Поля, 82-г

ПП «ДАНКО»

ТКАНИНИ ЦИВІЛЬНОГО 
ТА ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Виробництво та продаж

Вовняні та напіввовняні для:
•охоронних агенцій
• лісництв
• митної служби
• прикордонних військ
• поліції

м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 22
тел.: 050 721 61 16, viber: 093 216 09 38

• ВПС
• ВМС
• ЗСУ
• МНС
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2020 рік залишиться в пам’яті усіх 
народів планети як перехідний рік. 
Усі ми вже помітили, що нас поси-
лено штовхають у цифровий світ. 
Багато великих брендів закрива-
ють в Європі свої магазини і повні-
стю переходять на електронну ко-
мерцію. Обороти найбільшого тор-
гового майданчика Амазон за 3 мі-
сяці збільшилися понад 40%. 
Всесвітньо відомі бренди, які рані-
ше не хотіли мати з Амазоном нічо-
го спільного, вважаючи це нижче 
своєї гідності, пару місяців тому 
уклали з торговим гігантом мемо-
рандум про співпрацю, отримавши 
певні привілеї. Фейсбук нещодав-
но запровадив на ринку свій пов-
ноцінний модуль для електронної 
торгівлі. Світова фешн-індустрія 
виходить у цифровий формат.

2020 год останется в памяти всех 
народов планеты как переходный 
год. Все мы уже заметили, что нас 
усиленно толкают в цифровой 
мир. Многие крупные бренды за-
крывают в Европе свои магазины и 
полностью переходят на электро-
нную коммерцию. Обороты круп-
нейшей торговой площадки Ама-
зон выросли за 3 месяца более, 
чем на 40%. Именитые бренды, 
которые ранее не хотели иметь с 
Амазоном ничего общего, считая 
это ниже своего достоинства, пару 
месяцев назад заключили с тор-
говым гигантом меморандум о сот-
рудничестве, получив определен-
ные привилегии. Фейсбук недавно 
вывел на рынок свой полноценный 
модуль для электронной торговли. 
Мировая фэшн индустрия выходит 
в цифру. 
Что же это означает для наших 
производителей? Это означает 

ЩО РОБИТИ МІСЦЕВОМУ ВИРОБНИКУ ЗА ЧАСІВ 
РУЙНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ І ЗАГАЛЬНОГО СПАДУ 

КУПІВЕЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ?

Що ж це означає для наших вироб-
ників? Це означає серйозний ви-
клик – хто не дотримується цього 
тренду, той буде вимушений піти з 
ринку. Чи будуть наші виробники 
успішними в цифрі, особливо на 
нових ринках? «Так, – вважають 
наші західні експерти, – якщо ви-
робники зрозуміють, як це пра-
вильно робити». Саме для ство-
рення комплексного розуміння: що 
таке цифрова торгівля в Європі, 
які чинники треба врахувати, яку 
бізнес-модель вибрати, як опти-
мально створити бізнес-процеси і 
команду – був розроблений курс 
«Онлайн-вікно в Європу». Ви мо-
жете навчатися у будь-який зруч-
ний для вас час і проходити усі ма-
теріали у своєму темпі. У спеціаль-
но створеній групі ви можете ста-

вити будь-які питання референтам 
курсу і обмінюватися між собою 
думками, радитися і обговорювати 
домашні завдання.
Сьогодні не стоїть питання, чи тре-
ба починати електронну торгівлю і 
розширювати ринки. Важливо як-
найшвидше розпочати з мінімаль-
ними затримками і втратами. Пер-
ший потік стартує в середині лип-
ня. Запис на цей потік вже закри-
тий. Але в серпні відкриється дру-
гий бонусний набір до жовтневої 
групи. Не проминіть цю можли-
вість і підпишіться у мессенджер 
до програми курсу і оновлення.

ЧТО ДЕЛАТЬ МЕСТНОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ         
ВО ВРЕМЕНА РАЗРУШЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕГО 

СПАДА ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ?
серьезный вызов – кто не последу-
ет этому тренду, тот будет вынуж-
ден уйти с рынка. Будут ли наши 
производители успешны в цифре, 
особенно на новых рынках? Да, 
считают наши западные эксперты, 
если производители поймут, как 
это правильно делать. Именно для 
создания комплексного понима-
ния, что такое цифровая торговля 
в Европе, какие факторы нужно 
учесть, какую бизнес-модель выбрать, 
как оптимально создать бизнес-про-
цессы и команду, был разработан 
курс «Онлайн-окно в Европу». Вы 
можете учиться в любое удобное 
вам время и проходить все мате-
риалы в своем темпе. В специаль-
но созданной группе вы можете 
задавать любые вопросы рефе-
рентам курса и обмениваться 
между собой мыслями, спраши-
вать советы и обсуждать домаш-
ние задания.

Сегодня не стоит вопрос, нужно ли 
начинать электронную торговлю и 
расширять рынки. Важно быстрей 
начать с минимальными задержка-
ми и потерями. Первый поток 
стартует в середине июля. Запись 
на этот поток уже закрыта. Но в 
августе месяце откроется второй 
бонусный набор в октябрьскую 
группу.  Не пропустите эту возмож-
ность и подпишитесь в мессенджер 
на программу курса и обновления.
Детальніше про курс:
kursy.shd.com.ua

http://kursy.shd.com.ua
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22 травня в Харкові відбувся пер-
ший в Україні показ на воді: «Ви-
шиванки на воді». 
«В умовах карантину та постка-
рантину індустрія моді взагалі пе-
реживає зміни, змінюються форма-
ти показів, покази демонструються 
онлайн, проходять без глядачів та 
проводяться для зйомок. Тижні 
моди знаходять нові різні шляхи. 
Ми хочемо познайомити вас з та-
ких показом, який був організова-
ний в Харкові Харківським класте-
ром легкої промисловості та ди-
зайну разом з одним з найкращих 
та старіших виробників – фабрика 
«Слобожанка». Наталя Меркулова. 
Професійні моделі разом зі спортс-
менами Sup-board продемонстру-
вали колекцію вишиванок в фор-
маті дефіле на воді. Були запроше-
ні лише журналісти. Сам показ 
транслювався онлайн, фото й відео 

ВИШИВАНКИ НА ВОДІ

матеріали були розміщені в соцме-
режах. Такому формату посприяли 
умови карантину та необхідність 
дотримання соціально безпечної 
дистанції. 
Як зазначив автор ідеї та поста-
новник показу Олег Єгоров, фак-
тично ми створили новий формат 
показу. Це перше в Україні дефіле, 
де подіумом стала вода, освітлю-
вальними приладами – небо та 
сонце. Поклик цієї події продемон-
струвати, що навіть у складних 
умовах можна створювати щось 
нове, цікаве, розвивати імідж Хар-
кова, як центру легкої промисло-
вості України.  
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З 23 по 25 вересня 2020 міжнарод-
на виставка тканин та аксесуарів 
для виробництва одягу традиційно 
буде проходити у Національному 
виставковому та конференц – цен-
трі (Шанхай), Китай.
Після того, як виставка відсвятку-
вала свою 25-ту річницю, приві-
тавши понад 4400 учасників та по-
над 89000 відвідувачів – цьогоріч-
на Intertextile продовжує підтриму-
вати галузь, пропонуючи різнома-
нітну продукцію з Китаю, Азії та 
всього світу. Intertextile Apparel – 
платформа, що об’єднує галузь, 
стимулює взаємодії, надихає на ін-
новації та сприяє відродженню ринку.
«Сьогодні ми розуміємо, що  2020-й 
рік був неймовірно складним для 
текстильної промисловості, і наші 
ідеї та пропозиції спрямовані до 
усіх підприємців та людей задіяних 
у легкій промисловості» –  говорить 
пані Венді Вен, старший генераль-
ний директор Messe Frankfurt (HK) 
Ltd. «Ми сподіваємося,  що якщо 
процес відновлення буде проходи-
ти повним ходом, то у вересні,  
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics 
стане надважливим місцем зустрічі 
для перезавантаження галузі, 
адже ми сподіваємося надолужити 
згаяне у другій половині року.  Ми 
вважаємо, що особисте спілкуван-
ня – незамінне, коли мова йде про 
ведення бізнесу  –  тим більше у 
текстильній промисловості, де ви-
бір продукції не можливо зробити 
онлайн. Крім того, багато з наших 
експонентів та відвідувачів є мали-
ми та середніми підприємствами, 
котрі покладаються на нашу гло-

бальну платформу як на основну 
свою маркетингову та ресурсну 
базу, тому ми рішуче налаштовані 
провести успішно та безпечно осін-
ню виставку Intertextile заради них».
Широкий спектр продукції
«Наші експоненти з ентузіазмом 
відгукнулися на участь у Intertextile  
у вересні. Ми усвідомлюємо, що на 
даний момент міжнародні поїздки 
все ще залишаються на етапі неви-
значеності, тому ми тісно співпра-
цюємо з зарубіжними компаніями у 
сподіванні на те, що незабаром об-
меження будуть зняті,  і ми зможе-
мо представити відвідувачам ви-
ставки повний асортимент», – го-
ворить пані Вен.
Експоненти представлять величез-
ний спектр продукції:

 • SalonEurope: європейські екс-
поненти з високоякісною про-
дукцією, включаючи націо-
нальні павільйони з Німеччи-
ни та Milano Unica з Італії.

• Asian country & region павіль-
йони: презентація азійських 
тканин з Гонконгу, Японії, Ко-
реї та Тайваню;

• Product zones: Accessories Vision 
(аксесуари), All About 
Sustainability Zone (Еко-друж-
ні продукти), Beyond Denim 
(Все із джинсу), Digital Printing 
Zone (зона цифрового друку), 
Functional Lab (функціональна 
лабораторія), Premium Wool 
Zone (зона вовни преміум) 
and Verve for Design (сила ди-
зайну);

• Group pavilions: тут представ-
лені лідери ринку DuPont, 

Hyosung, Lenzing, LYCRA та 
OEKO-TEX;

• Chinese exhibitors: експозиції 
китайські експонентів, згру-
повані за продуктами кінце-
вого споживання включаючи 
аксесуари , щоденний одяг, 
джинси, жіночий одяг, спідню 
білизну, костюми, сорочки, 
купальники, спеціальний та 
спортивний одяг.

Супутня ділова програма, що на-
дає виставці додаткової цінності
Учасники та відвідувачі зможуть 
скористатися супутньoю діловою 
програмою Intertextile Apparel, яка 
пропонує новітні тенденції ринку. 
Intertextile Directions Trend Forum 
та Fabrics China Trend Forum пре-
зентуватимуть міжнародні та ки-
тайські тренди осінь/зима 2021-
2022. На презентаціях, семінарах 
та панельних дискусіях провідні 
гравці ринку ділитимуться досві-
дом та представлять нові рішення 
для подальшого спільного віднов-
лення галузі.
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – 
осіння виставка 2020 року буде 
проходити одночасно з Expo 
Autumn, CHIC та PH Value для до-
сягнення ефекту синергії.  Вистав-
ка організована Messe Frankfurt 
(HK) Ltd,  Радою текстильної про-
мисловості CCPIT та  China Textile 
Information Centre.
Більш детальну інформацію  про 
виставку можна отримати за поси-
ланням: 
www.intertextileapparel.com 

INTERTEXTILE SHANGHAI APPAREL FABRICS ПОВЕРТАЄТЬСЯ У ВЕРЕСНІ! 

23-25
вересня

2020

http://www.intertextileapparel.com
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