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Компанія «Бомакс Плюс» – єдиний прямий постачальник 
продукції світового лідера по виробництву і продажу 
швацької фурнітури LOUROPEL (Португалія) в Україні

Гудзики, виготовлені на нашій фабриці, є унікальним товаром. 
Компанія LOUROPEL – єдиний на цей час 
виробник, який заявив про себе у всьому світі, завдяки 
запатентованій технології виробництва, яка не шкодить 
довкіллю. При виготовленні продукції використовуються 
різні матеріали, у тому числі, налагоджена лінія 
виробництва ЕКО-гудзиків з перероблених матеріалів.  

Найбільший асортимент гудзиків в Україні

Виготовлення під замовлення

Брендування  фурнітури  (нанесення логотипу) 

Оптові ціни на будь-яку кількість продукції

Гудзики з натуральних матеріалів:

морська мушля        дерево (Oliva)        гудзики з рогу        слоновий горіх (Corozo)        Ureia, Fort Horn та інші

ТОВ «БОМАКС ПЛЮС»

м. Київ, вул. Бориспільська, 9, оф. 210
+38 067 502-04-28
+38 044 503-69-78





ВТІЛЮЙТЕ МРІЇ У РЕАЛЬНІСТЬ РАЗОМ
З GROZ-BECKERT, ЧАС ЛЕТИТЬ НЕПОМІТНО!

Відповідати основним вимогам швейної промисловості, звучить легко, але на 
практиці це набагато складніше. Для того, щоб впоратися з цим завданням, компанія 
Groz-Beckert пропонує зробити правильний вибір голки, яка підійде для Вашого 
конкретного випадку і, в свою чергу, буде забезпечувати безперебійність роботи і 
якість результату. Groz-Beckert постійно вдосконалює прецизійні інструменти, 
докладає всіх зусиль для розвитку інноваційних рішень, в тому числі і по 
відношенню до матеріалів, які практично не піддаються шиттю. Застосування даної 
технології – це шлях до успіху!
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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.
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Ринок утеплювачів сьогодні насичений багатьма ма-
теріалами (синтетичними і натуральними), які викли-
кають живий інтерес як у виробника так і в кінцевого 
споживача. Така різноманітність дає можливості ви-
бору і створює конкурентне середовище для розви-
тку і росту. Компанії К.tex приємно спостерігати по-
зитивну динаміку у цій сфері і бути частиною цього 
активного процесу пізнання, пошуку і вибору. У пу-
блікації поділимося власними спостереженнями про 
ставлення українських виробників до синтетичних 
утеплювачів і дамо декілька рекомендацій як краще 
їх обрати. 

Від звичайного синтепону до брендового 
утеплювача
Етап переходу від звичайного синтепону, який актив-
но використовувався як в меблевій так і в швейній 
галузі до брендового утеплювача заклав основу для 
формування якісно нового підходу до синтетичного 
утеплення в Україні. І біля витоків цього процесу 
була компанія К.tex. Pозуміючи нагальну потребу 
українського виробника у інноваційних матеріалах, 
які б були ефективними і конкурентними із зарубіж-
ними аналогами запропонувала декілька брендових 
утеплювачів. Кожен з продуктів має свої особливості, 
наприклад, тонкий утеплювач slimtex® – чудово під-

БРЕНДОВІ УТЕПЛЮВАЧІ 
ВІД К.TEX: ПРОДУКТ, 

ЩО ПРАЦЮЄ НА 
ВИРОБНИКА 

ходить для пальт, адже зберігає форму і не має за-
йвого об’єму, утеплювачі Hollowsoft® та Тermoloft® – 
для курток, дитячих комбінезонів, пуховиків. Уте-
плювач Тermoloft® має надзвичайно м’який та лег-
кий, а в утеплювача Hollowsoft® – «запаяна поверх-
ня» з двох сторін, тому він добре піддається процесу 
стьобання. Якщо плануєте пуховик-ковдру, то можна 
звернути увагу й на Синтетичний пух by K.tex. 
Для українського ринку розуміння того, що брендо-
вий утеплювач якісний і кращий функціонально від 
звичайного синтепону прийшло не відразу. Але з 
власного досвіду знаємо, що виробник, який обрав 
хоча б один раз брендовий утеплювач не поверта-
ється до синтепону, бо оцінити переваги першого та 
другого матеріалу на практиці просто. 

Гарантійний брендинг і його переваги
Для компанії К.tex кожен бренд утеплювача — це ве-
лика відповідальність перед клієнтом. Маючи довіру 
ми завжди хочемо дати їм максимум від використан-
ня продукту. Споживач при виборі речей керується 
власним смаком та довірою до бренду, а виробник, у 
свою чергу, працює над створенням позитивного імі-
джу і дбає про те, щоб максимально задовольнити 
потребу клієнта. У середовищі  такої взаємодії гаран-
тійному брендингу відводиться роль посередника, 
який є ефективним для виробників та корисним для 
споживача. Сьогодні гарантійний брендинг можна 
отримати на такі матеріали як утеплювачі Termoloft® 

та Hollowsoft®, тонкий утеплювач slimtex®, синтетич-
ний пух by K.tex. 
Отримати більше інформації можна на офіційному 
сайті компанії К.tex або зв’язатися безпосередньо з 
нашим фахівцем.
Контакти: 

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

Плоттери ALGOTEX – це синонімом передових 
технологій, оригінального дизайну та легкого, 
інтуїтивно-зрозумілого використання уже 
більше 30 років.

ТОВ «ТЕКСКО ЮКРЕЙН»
Ексклюзивне представництво компаній ALGOTEX і Crea Solutions в Україні
Україна, 13312, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Короленка, 39-О

тел.: +38 04143 4 2595  
моб.: +38 (067) 412 0981
www.texco.com.ua

Приходьте та переконайтеся.
Ми чекаємо на вас!

Спектр інноваційних та доступних продуктів 
компанії ALGOTEX розроблений з урахуванням 
задоволеності замовника. Завдяки своїй непе-
ревершеній якості та найсучаснішим функціям, 
бренд ALGOTEX представляє найкращі плоттери 
на ринку.
ALGOTEX є лідером у галузі цифрових друко-
ваних систем у виробництві одягу та сфері 
звязку. Це група промислових технологій з 
вісьмома компаніями у чотирьох країнах; 
виробництво в Європі, США та Китаї, торгі-
вельні та технічні центри в семи країнах; та 
центри продажу в 89 країнах. ALGOTEX – це 
місцева компанія, яка працює на світовому 
ринку. Вона розташована в Емілія-Романья, 
регіон Італії, відомий своїм точним машино-
будуванням та технікою, включаючи вироб-
ництво спортивних автомобілів та промисло-
вої автоматизації. ALGOTEX поєднує в собі 
місцеву традицію передових технологій з 
унікальним знанням світової швейної 
промисловості. 
У фірмі ALGOTEX працює команда кваліфіко-
ваних інженерів та дизайнерів, які співпрацю-
ють над створенням плоттерів які поєднують в 
собі красу та практичність. Задоволеність 
клієнтів – головна мета ALGOTEX. Маючи 
технічну команду в Україні – Texco Ukraine – 
ми пропонуємо технічне обслуговування, 
інформаційні семінари для клієнтів,  цілодобо-
во надаємо швидкий та ефективний сервіс 
після продажу, будь-де в Україні і в будь-який 
час. Офіційне представництво ALGOTEX – 
Texco Ukraine є більш, ніж просто продавець 
обладнання; Texco - це партнер, який сприяє 
росту компанії та безперервному вдоскона-
ленню продукції та послуг. Це означає, що 
наші клієнти не просто купують продукт, вони 
отримують постійну, надійну та світову систе-
му підтримки.

В центрі трикутника між Міланом, Венецією та Флоренцією, 
де знаходяться найпопулярніші модні бренди Італії, більше 
двох десятиліть тому народився CREA Solutions – CAD 
програмне забезпечення, яке відповідає суворим вимо-
гам італійських майстрів-дизайнерів та виробників лекал.
Команда CREA разом із Texco Ukraine – це поєднання 
найкращих професіоналів! Ми вкладаємо в нашу повсякден-
ну роботу енергію та ноу-хау для досягнення спільної мети: 
прагнення до досконалості!

Ми пропонуємо:
• найсучасніше нове покоління CAD 2D: CREATE™      з прямим 

імпортером відповідного формату Optitex, Lectra, Gerber;
• CAD  для  шкіряних  виробів : CREATE ™ BAGS 
   (для сумок)
• СAD 3D: LOTTA™ + VSTITCHER™
• Система автоматичного розкрію: MIND CLICHE’
• Автоматична система індивідуального пошиття (MTM): CREAFIT™
• MATCH ™
• Шкіро-різальна система: IVS™
• Планувальник CUTPLAN: PLANVISION PRO™

НАШІ РІШЕННЯ

Вишуканість родом з Італії
Ми поєднуємо найкраще!

Зателефонуйте нам і скажіть кодове слово 
«Швацька справа»
Ви отримаєте гарантовану знижку 
на всі товари в розмірі  5%
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вітчизняний виробник

ORIGA – це…
• Унікальність та оригінальність у кожному 

колeкційному виробі.
• Турбота про клієнта від кваліфікованих 

спeціалістів на кожному eтапі роботи.
• Дружня команда, яка з кожним днем вдоскона-

люється, заради підвищення якості свого вироб-
ництва.

• Улюблeні клієнти з різних куточків світу.
• Попит товару від Європи до Азії.
• Стабільна співпраця та взаємовигідні відносини з 

максимальним прибутком.
Але, насамперед, ORIGA – це український бренд верх-
нього жіночого одягу, який прагнe подарувати кожній 
жінці можливість виглядати бeздоганно в будь-якій 
ситуації, підкрeслюючи її жіночність, самобутність та 
вишуканий смак.
Торгова марка «ORIGA» розпочала свій творчий шлях у 
2006 році і за 13 років кропіткої роботи утворила повний 
виробничий цикл: від неймовірної ідеї до ідеального 
втілення. Найпотужніша професійна команда з відпо-
відальним підходом до справи, найсильніше конструк-
торське бюро, систематизована складська логістика і 
регулярне оновлення обладнання виробництва – все це 
деталі одного згуртованого механізму.
Кожен сезон дизайнери та модельєри компанії роз-
робляють унікальні колекції верхнього жіночого одя-
гу, який на конкурентному ринку відрізняється своєю 
практичністю, високоякісним кроєм, різноманіттям 
колірних рішень, неймовірним поєднанням фактур 
тканин, оригінальними фасонами, стильовими комбі-
націями та доступними цінами, відповідаючи останнім 
тенденціям світової моди та задовольняючи побажан-
ня сучасних клієнтів. 
Для виготовлення продукції високого попиту в 
«ORIGA» регулярно підвищується освітньо-кваліфіка-
ційний рівень співробітників, поліпшується якість тех-
нологічних процесів та посилюється комунікативний 

НОВИЙ ПОГЛЯД 
НА МОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
ВІД «ORIGA»

зв’язок з перевіреними постачальниками текстилю з 
Італії, Турції, Польщі та Китаю. 
Для пошиття пальто використовуються тільки висо-
коякісні матеріали: шерсть, букле, твіди, ворсові тка-
нини та матеріали зі змістом нейлону, які є альтерна-
тивним, але не менш якісним варіантом вовни китай-
ського виробництва. Стьобані моделі виготовляються 
з міцної плащової тканини, у складі якої присутні спе-
ціальні водовідштовхувальні PU-пропітки. 
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вітчизняний виробник

Уся продукція власного виробни-
цтва торгової марки «ORIGA» має 
вміст натуральних ниток та стійких 
барвників високого ґатунку, а та-
кож володіє гіпоалергенністю та 
довготривалою стійкістю в експлу-
атації.
Колекційні вироби представлені у 
широкому розмірному ряді від 30 до 
64 розміру. Їх вартість відноситься 
до середньої категорії, в той час як 
якість та дизайн – до преміум сег-
менту.
Компанія «ORIGA» демонструє свої 
ексклюзивні колекції на чисельних 
виставках та форумах регіонального, 
державного та міжнародного рівня: 
KYIV FASHION, GALYCHYNA FASHION 
EXPO, KHARKIV FASHION, BABY EXPO, 
BALTIC FASHION&TEXTILE, MODA UK 
FASHION SHOW. 
У рамках спeціалізованих заходів 
з популяризації продукції “made 
in Ukraine” вироби «ORIGA» вже 
підкорили сeрця багатьох укра-
їнців, включаючи відомих дизай-
нерів, баєрів, журналистів, та на-
віть представників Будинку Моди 
«Chanel». Наша команда встанов-
лює міцні партнeрські відносини з 
важливими рітейлерами, дізнаєть-
ся про вподобання та побажання 
сучасних модниць, а також отри-
мує вeлику порцію мотивації для 
подальшої творчої діяльності. 

У новому сезоні осінь-зима 2019-
2020 компанія «ORIGA» створила 
неймовірну жіночу колекцію верх-
нього одягу «YOUR SPACE», в якій 
віддзеркалюється новаторський 
погляд на сучасні тенденції модної 
індустрії.
Колекція включає у себе: 

• елегантні пальта з різнобарв-
ними, високоякісними факту-
рами та витонченими лініями;

• теплі та функціональні пухо-
вики-трансформери;

• новаторські шубки зі штучно-
го еко-хутра в оригінальній 
палітрі кольорів.

Моделі розроблені для жінок різної 
вікової категорії, з індивідуальни-
ми комплекціями та прихильніс-
тю до різноманітних стилістичних 
вподобань, починаючи від стилю 
classic та завершуючи стилістикою 
sport-chic. 
У кожний колекційний виріб від 
ORIGA втілена своя неповторна іс-
торія, ми пропонуємо кожній жінці 
створити свою. 

З «ORIGA» Ви в кроці від 
досконалості!

Контактна інформація:
Телефони відділу продажів: 

+38 066 682-12-04 
+38 068 343-17-14

Для листування: 
info@origa.com.ua

Інтернет: 
origa.ua

Instagram: 
instagram.com/origa_official

Facebook: 
facebook.com/brand.origa
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Цифровий друк – мистецтво на 
стику технологій та живопису. Як 
почати працювати в тому напрям-
ку? Як побудувати стійку бізнес-
модель? Розкривати ці питання 
буде Олексій Довганич, Виконав-
чий директор Львівського класте-
ру Моди та Дизайну.
Ми запросили дати свої коментарі 
фахівців, без яких не можливо от-
римати якісний результат: Миро-
слав Білик, директор ПП ЛАКОР 
та Лара Коротенко, дизайнер ав-
торських принтів, розробник ко-
лекцій одягу та учасник багаточи-
сельних показів та виставок.  Отже, 
ми почуємо дві точки зору на  один 
процес створення краси: сторону 
технічну та сторону креативу. Сто-
рони які нерозривно пов’язані та 
залежні одна від одної.

ЦИФРОВИЙ ДРУК - КОМПОНЕНТ ІНДУСТРІЇ 4.0

Мирослав Білик, 
директор ПП ЛАКОР

ОД: Мирославе, наскільки відомо, 
Ваша компанія була однією із пер-
ших, ймовірно в усій Україні, яка 
спробувала друкувати тканини 
для виготовлення колекцій мод-
ного одягу. Розкажіть детальніше 
цю історію.
МБ:  Перші технології цифрово-
го друку, а саме сублімаційного 
трансферного, були запроваджені 
в рекламному сегменті на по-
чатку 2000-х тисячних. У ці часи 
такі послуги надавало дуже ба-
гато компаній. Але у мене вини-
кло питання: «А чому б не спро-
бувати надрукувати на тканині 

нерекламного призначення, а на 
такій тканині, з якої потім можна 
виготовити модний одяг?» І наша 
команда це зробила. Це була кур-
тка із повноколірним фотографіч-
ним зображенням для фан-клубу 
місцевої футбольної команди. Ми 
це зробили в ті часи, коли чітка 
технічна інформації про матеріа-
ли, хімічні компоненти та проце-
си була відсутня в Україні. Але ми 
пройшли цей шлях проб, помилок, 
експериментів і це дало нам твер-
ді знання та сильну технологічну 
базу.
ОД: Якими Ви бачите перспекти-
ви розвитку цифрового друку на 
тканині в Україні?
МБ: На разі, основним видом дру-
ку на тканинах, який домінує в 
Україні, є сублімаційний друк. Це 
є швидкий та недорогий вид друку 
на поліефірних основах. Це  сег-
мент використання для спортив-
ного , туристичного одягу та спо-
рядження, м’яких меблів, штор, 
обоїв, корпоративного одягу, та 

звичайно – сегмент реклами: сум-
ки, парасолі, прапори.  Але остан-
ні запити від потенційних клієнтів 
та тренди світових виставок, які 
регулярно відвідує наша команда, 
свідчать про готовність українсь-
кого ринку до друку пігментними 
чорнилами на натуральних, зо-
крема бавовняних, основах. Суча-
сні пігменти вже дають яскравість 
тонів майже на рівні із сублімацій-
ними чорнилами. Незважаючи на 
вищу складність процесів у друці 
на натуральних основах (оброб-
ка праймером, термофіксація та 
прання) ця ринкова ніша росте 
досить швидкими темпами і є ціка-
вою для інвестицій та розвитку.  
Загалом, практична відсутність 
мінімальних партій замовлення 
дає можливість швидко реагу-
вати і давати якісний результат 
для мас-маркету, так і для  мо-
дельєрів, власників онлайн брен-
дів. Фактично це є компонент ін-
дустрії 4.0. 
ОД: Що є критичним для цифро-
вого друку на тканині?  
МБ: Головною запорукою успіш-
них проектів у секторі модного 
одягу є правильна та налагодже-
на робота тріади: модельєр, гра-
фічний дизайнер та технологіч-
ний персонал.   Найважливішим є 
взаємне розуміння процесів, обме-
жень та кінцевих цілей. Важливо 
враховувати технічні можливості 
кожної тканини та навіть впливу 

Цифровий друк – мистецтво на стику технологій та живопису. Як почати 
працювати в тому напрямку? Як побудувати стійку бізнес-модель? Розкривати 
ці питання буде Олексій Довганич, Виконавчий директор Львівського кластеру 

Моди та Дизайну.
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виду їх переплетення на кінце-
вий результат цифрового друку. 
Саме тому на базі нашої компанії 
ми проводимо регулярні майстер-
класи для дизайнерів та студентів 
профільних навчальних закладів.  
Створення робочої групи – наразі 
це найбільш ефективний засіб 
співпраці та досягнення поставле-
ної мети. Завдяки сучасним мето-
дам зв’язку,  робоча група може 
працювати в різних куточках Украї-
ни. Ми маємо замовників із різних 
областей України.
ОД: Кого б ви хотіли запросити 
до співпраці? Чи є у Вас улюблені 
українські дизайнери?
МБ: Наша команда фахівців го-
това працювати із виробниками 
та дизайнерами модного одягу, 
виробниками спортивного, тури-
стичного одягу та спорядження, 
корпоративного одягу, одягу для 
сегменту HoReCa, а також мягких 
меблів, дизайнерів інтер’єрів та 
штор. Очевидно, що Роксолана 
Богуцька, Лара Коротенко, Мар-
та Ваххольц є моїми улюбленими 
українськими дизайнерами. Хоча, 
зрештою, наша компанія відкрита 
для усіх творчих людей, особливо 
ми вітаємо та запрошуємо до спів-
праці креативну молодь.

Лара Коротенко

ОД: Лара, розкажіть про свій пер-
ший досвід у цифровому друці 
тканин. Що Вас привело до такого 
рішення?
ЛК: Це була цікава та спонтан-
на історія. Мені кардинально не 
подобались варіанти сукні для 
виступу моєї доньки. Всі пропо-
новані сукні були однотипними 
базарними варіантами із пласти-
ковими камінцями та дешевим ат-
ласом. Пошуки тривали декілька 
днів. Жодної цікавої сукні. І в одну 
ніч я прокинулась серед ночі від 
думки, що я надрукую на принтері 
ті візерунки які щойно побачила 
в своїй уяві. Приступила одразу 
ж.  На звичайному кольоровому 
принтері, на звичайній непідго-

товленій тканині, яку приклеюва-
ла до паперу. Це було кольорово 
і смішно, Кольорово, бо принтер 
вирішив показати всій характер 
і протестував проти правил його 
використання. Ми всі були у коль-
орових плямах. Але це був перший 
досвід, який показав мені що ніко-
ли не потрібно здаватися, що кре-
ативна думка завжди знаходить 
вирішення поставленої задачі.
ОД: Ваші роботи високо оцінили 
фахівці в Швейцарії та Німеччині. 
Ваша колекція принтів «Українсь-
кий борщ» викликала позитивні 
відгуки в Європі. Скажіть, де ви 
черпаєте таке яскраве надхнення? 
Чи плануєте повторити цю колек-
цію знову?
ЛК: Надхнення для мене – це наша 
українська природа, її світанкові 
напівтони ранішнього неба, на-
сичені та цілющі кольори її дарів, 
глибокі та затишні фактури, енер-
гетика подорожей Україною. Все 
прекрасне навколо нас. Нам по-

трібно лише зупинитися на мить та 
розплющити очі. 
Про колекцію «Український борщ» - 
так, звичайно. Цей досвід немож-
ливо не використати для нових 
звершеннь. Колекція буде повто-
рена, щоправда в новій інтерпре-
тації. Ми у Львові під час Lviv 
Fashion Week отримали цікаву про-
позицію по співпраці із відомим ди-
зайнером одягу та створення 
спільної колекції адаптованої для 
німецького ринку. Усі інші деталі – 
поки що секрет. Дякую Львівсько-
му Кластеру Моди та Дизайну та 
Олександрі Дольеманн, які опіку-
ються цим проектом. 
ОД: Як Ви бачите майбутнє 
української індустрії моди?
ЛК: Це в першу чергу  орієнтація на 
усвідомлене споживання та більш 
тісна співпраця із замовниками, 
більша персоналізація, менше сміття 
та зайвого шуму. Твій клієнт пере-
стає бути тільки клієнтом. Він стає 
твоїм другом та співтворцем. Я буду 
неймовірно рада співпраці із новими 
партнерами.

Олексій Довганич 
Виконавчий директор Львівсь-
кого кластеру Моди та Дизайну.
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Компанія BRANDMIX виробляє 
якісну стильну фурнітуру з високо-
технологічним нанесенням логоти-
пу на її поверхні і маємо в своєму 
розпорядженні великі можливості 
в частині вибору матеріалу для на-
несення.
Вироби BRANDMIX можуть бути 
розміщені на одязі та взутті, сум-
ках і головних уборах, постільній 
білизні, меблях та інших виробах, 
де передбачена фурнітура. Це жа-
кардові етикетки і внутрішні бір-
ки-складники, ярлики зі шкіри або 
картону, металеві або пластикові 
кліпси, гудзики з логотипом замов-
ника, брендованні стрічки, тасьми, 
пакувальна атласна стрічка, жа-
кардова гумка з логотипом - сло-
вом, всі ті важливі дрібниці, які ві-
дображають готовність виробника 
стильно та якісно піднести свою 
продукцію покупцю. 
Важливо, що наша компанія не 
просто займається виробництвом 
продукту, але й об'єднує окремі 
елементи аксесуарів в гармонічне 
коло, виготовляючи для замовни-

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ 
ВІД BRANDMIX® 
Компанія BRANDMIX працює на ринку легкої промисловості з 2010 року. 
Весь цей час ми допомагаємо провідним брендам  підтримувати статус, 
бути впізнаваними і сучасними в очах клієнтів, ефектно акцентуючи увагу 
на витончених деталях, мініатюрних ярликах, креативних етикетках.

ка своєрідний брендбук – повний 
комплект фурнітури для його про-
дукції, виконаний в єдиному стилі. 
Кожен елемент фурнітури буде 
існувати в гармонії з іншими де-
талями. Адже зовнішній вигляд, 
упаковка – перше, що бачить по-
купець. І якщо ця гармонія не зу-
пиниться на упаковці, а буде про-
довженою логотипом на картонній 
етикетці або гумці, з ідентичним 
зображенням бренду жакардової 
етикетки – безсумнівно, статус 
товару буде значно вище. Поку-
пець зазвичай дуже гостро відчу-
ває турботу про себе, а естетичне 
оформлення продукції – це і є про-
яв поваги і ввічливості до нього.
Таким чином, ми пропонуємо не 
просто брендованну фурнітуру. Ми 
пакуємо продукт від А до Я: почи-
наючи з крихітної етикетки з по-
значкою розміра або інформацією 
про склад матеріалу, декоратив-
ною окантовочною гумкою в колір 
вироба і завершуючи ефектним 
ярликом на пломбі з вашим лого-
типом. Вся фурнітура розробляєть-
ся спеціально під конкретний про-
дукт, надаючи готовому виробу 
яскравий заключний штрих. 
BRANDMIX - за індивідуальний під-
хід. Кожне замовлення ми прорахо-
вуємо окремо, з максимальною де-
талізацією, враховуючи побажан-
ня замовника та погоджуючи усі 
можливі тонкощі. В процесі роботи 
над замовленням ми обов'язково 
надаємо зразки якості, які можна 
протестувати, щоб в результаті об-
рати той самий, найбільш відповід-
ний до вашої потреби варіант. 
Особливу увагу ми приділяємо 
деталям і піклуємося про кожний 
проект на всіх етапах реалізації: 

від узгодження макетів і до готово-
го результату. Для значних і склад-
них замовлень ми обов'язково ви-
готовляємо пілотні зразки.
Наша перевага  в тому, що компа-
нія надає повний комплект стиль-
ної фурнітури «під ключ». Вироб-
никові не потрібно «прив'язувати» 
до заключного етапу роботи над 
продукцією декілька виконавців. 
Всі ці завдання ми беремо на себе. 
Дизайнерський стиль, палітра ко-
льорів, поради щодо використання 
матеріалів та застосування типу 
фурнітури, упаковка і т.д. Крім 
того, пакет послуг завжди робить-
ся швидше та й коштує дешевше. 
Діяльність нашої компанії не обмеж-
ується географією України. Вже ста-
ла традиційною участь BRANDMIX в 
щорічній виставці KYIV FASHION, 
де, крім України, представляють 
також свої компанії Китай, Фран-
ція, Іспанія, Туреччина, Польща, 
Литва, Латвія, Естонія, Білорусь та 
інші. Вже 20 років це місце зустрічі  
є незмінним для професіоналів сві-
ту моди. KYIV FASHION  – головна 
b2b подія модної індустрії України. 
Виставка дуже точно відображає 
актуальні тенденції, а також на-
прямки розвитку галузі легкої і тек-
стильної промисловості, створюю-
чи максимально комфортні умови 
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вітчизняний виробник

для охоплення відразу декількох 
сегментів ринку.
Завдяки уважному ставленню до 
найменших  деталей, тонкому по-
чуттю стилю, багатому вибору 
можливостей та  досвіду у виго-
товленні брендованної фурнітури, 
наша компанія завжди бажана гос-
тя на Kyiv Fashion.
Співпраця з BRANDMIX додасть 
вашій продукції естетично завер-
шений вигляд. Ефектний та яскра-
вий. Стильний і неповторний.Наші 
фахівці допоможуть підібрати пра-
вильні аксесуари для ваших ви-
робів, а наші дизайнери створять 
особливий стиль – саме під ваш 
комплект фурнітури. 
Якщо ви бажаєте підвищити статус 
своєї продукції за рахунок деталей 
і плануєте замовляти фурнітуру з 
логотипом вперше, ми обов’язково 
підготуємо для вас взірці якості, 
які можна протестувати. Зверніть 

увагу на те, що взірці якості ми на-
даємо абсолютно безкоштовно.
Цінуєте естетику? Вам важливий 
по-справжньому якісний резуль-
тат? Розумієте, що ярлик і упаков-
ка красномовно говорять про ста-
тус ще не розпакованого товару? 
Бажаєте, щоб фурнітура для вашої 
продукції була витримана в єдино-
му елегантному стилі? Тоді нам з 
вами по дорозі!
«За результатами експертної 
оцінки підприємства та галузі,  
компанія ТОВ «Брендмікс» відзна-
чена як надійний та пріоритет-
ний постачальник у сфері легкої 
промисловості.  Компанія внесена 
до Національного реєстру «Кра-
щих постачальників товарів та 
послуг України» та буде опубліко-
вана на сайті Аналітичного цен-
тру з відміткою рекомендації для 
співпраці.  Асоціацією економічно-
го співробітництва та розвитку 
компанія ТОВ «БРЕНДМІКС» пред-
ставлена до відзнаки в рамках На-
ціональної програми «Вибір спо-
живача 2018».
Ефективна робота і висока якість 
продукції BRANDMIX здобули від-

знаку «ВИБІР СПОЖИВАЧА 
2018», і ми дуже пишаємося цією 
нагородою. Це є Національний 
сертифікат, який надається завдя-
ки успішній діяльності компанії та 
колективу, за відмінну якість по-
слуг та значимий внесок у розви-
ток галузі. Він демонструє клієнтам 
та партнерам статус абсолютної 
довіри споживача та підтверджує 
високу якість роботи всієї верти-
калі виробництва. Отримання від-
знаки надається виключно кращим 
компаніям галузі та затверджуєть-
ся Аналітичним центром України, 
Асоціацією економічного співро-
бітництва та розвитку підприєм-
ництва та компанією «International 
business community». 
Національний сертифікат «Вибір 
споживача 2018»  та відзнака «Ви-
бір споживача 2018» показує клієн-
там та партнерам, що послуги під-
приємства являються надійними, 
якісними та пріоритетними для ви-
бору.  Запрошуючи до співпраці, ми 
сміливо стверджуємо, що стандар-
ти нашої роботи – це висока якість і 
надійність. Ми завжди знаходимо 
найкращий з усіх можливих варіан-
тів співпраці, налагоджуємо умови 
роботи таким чином, щоб заявлена 
якість відповідала як побажанням, 
так і очікуванням клієнта.
Пропонуємо Вам надійного партне-
ра в особі компанії. 
З надією на продуктивну і багато-
обіцяючу співпрацю. 
Компанія BRANDMIX – най-
кращий друг вашого бренду! 

+38 073 150-70-08
+38 068 150-70-08
info@brandmix.org

www.brandmix.org
www.bml.com.ua
instagram: @brandmix_label
facebook: bradnmixLabel
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пропозиція

Фабричні тканини від виробників Туреччини, Китаю, Польщі, Італії, Австрії, 
які ми пропонуємо нашим покупцям – це ексклюзивний асортимент, найнижчі ціни 

і можливість індивідуального замовлення для кожного

тканина «Ворсовка»

«Норка» однотонні 
та «Норка» клітина

«Валенсія» пальтова тканина

каракуль  «Еко хутро»

«Альпака»

«Ялинка» велика

ТРЕНДИ ЦЬОГО СЕЗОНУ 
ЕКО-ХУТРА ВІД КОМПАНІІ ARTELTEX



КРАЩИЙ ДРУГ ВАШОГО БРЕНДУ

• жакардові етикетки за індивідуальним 
макетом

• сатинові етикетки (составники і розмірники)
• бавовняні етикетки і стрічки 

з печаткою логотипу
• навісні ярлики
• гумка з вишивкою або друком логотипу
• білизняна гумка

(пополамка, рюші, бретельки і ін.)
• атласні стрічки з логотипом
• шкіряні етикетки
• гумові етикетки
• гудзики з логотипом
• кульковий ланцюжок
• упаковка для сорочок

і багато іншого під замовлення

відправити заявку 
на прорахунок

тел.: +38 0675567937, viber: +38 0934457307, +38 0631079126

ТОВ «Торговий дім Оршанській льонокомбінат-Одеса»
є офіційним дилером в Україні ВАТ «КАМВОЛЬ», м. Мінськ

Офіціальний представник в Україні:
ТОВ «ТД Оршанський льонокомбінат-Одеса»

Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 22
+38 067 7811893, +38 067 5567937, viber: +38 093 2160938

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
 line

Швейная линия
SEW

044 4676437, 096 0443266
063 5989780, 050 6691324

info@sewline.com.ua



+38 067 4701807

 

 ZSK
 

+3

25
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Ультразвукова пайка
Наше підприємство пропонує вам найсучасніший ме-
тод стежки підкладки з синтепоном, ватином за ко-
рейською технологією. Також може здійснюватися 
пайка з іншими видами тканини: плащовою ткани-
ною, штучною замшею, штучною шкірою, хутром, 
флисом, х / б тканинами і т.д.
Перевага методу:
1. низька вартість.
2. відсутність отворів від голок, що покращує захист 
від виходу синтепону через підкладкову тканину.
3. відсутність браку (з-за обриву нитки і т.д.)
Ми працюємо як зі своєю сировиною, так і з даваль-
ницькою.

Плісіровка

Також ми здійснюємо плісировку тканин: плащівка, ка-
шемір, твід, органза, замш, штучна шкіра, будь-які тка-
нини з вмістом синтетичних волокон не менше 60%
Складка може бути: пряма, коса,бантова, комбінова-
на, а також гофре.

Набивка пуховиків
Набивка екопухом від 50 г/м2 до 500 г/м2.

Компания «Dbtex»
г. Харьков, «Магазин Дубляж» 
068 8930174, 050 6338598, 057 7642525, 057 7554960 
e-mail: dbtex@ukr.net

Промислова вишивка на тканині

Ми здійснюємо вишивку на тканині (в рулонах) з 
будь-яким малюнком. Ширина до 1,8 метра. Викорис-
товується для ексклюзивної вишивки сировини для 
пошиття одягу, штор, постільної білизни і т.д. Ціна 
залежить від складності малюнка.

Ми гарантуємо точне та якісне виконання будь-якого 
замовлення.

Готові розглянути всі ваші пропозиції 
щодо співпраці.

Діє гнучка система знижок.
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Укрлегпром

3-4 жовтня 2019 року Асоціація 
«Укрлегпром» на запрошення 
представників Посольства Респу-
бліки Білорусь в Україні та Біло-
руського державного концерну з 
виробництва та реалізації товарів 
легкої промисловості (далі - Кон-
церн «Беллегпром») взяла участь 
у Другому Форумі регіонів України 
та Білорусі, що відбувся у м.Жито-
мирі за участю Президентів В. Зе-
ленського та О. Лукашенка.  
3 жовтня у ході 8-го засідання 
Українсько-Білоруської Консульта-
тивної ради ділового співробітни-
цтва, що пройшла за участю Над-
звичайних і Повноважних Послів 
та очільників Торгово-промисло-
вих палат обох країн, Президен-
том-головою правління Тетяною 
Ізовіт та Першим заступником го-
лови Концерну Віталієм Дединцем 
було підписано двосторонній Ме-
морандум про взаємовигідне спів-
робітництво у легкій промисловос-
ті між Асоціацією «Укрлегпром» та 
Концерном «Беллегпром». 
Виступаючи на пленарному засі-
данні Консультативної ради 
Т.Ізовіт розповіла про зацікавле-
ність, потенціал і можливості по-
глиблення співробітництва Украї-

«УКРЛЕГПРОМ-БЕЛЛЕГПРОМ» У ЖИТОМИРІ 
НА ДРУГОМУ ФОРУМІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

ТА БІЛОРУСІ 
ни та Білорусі у легкій промисло-
вості. Зазначила, що для обох кра-
їн це галузь національної безпеки, 
присутня у всіх сферах економіки 
та життєдіяльності населення. 
Сектор перспективний, має ста-
більний світовий попит, який що-
року зростає на 4-5%. 
Глобалізаційні зміни у світі та укла-
дення Україною низки міжнарод-
них угод в останні роки сприяло 
зростанню інтересу до українсько-
го легпрому з боку європейських 
країн, США, Канади. Тому вітчиз-
няні підприємства, попри еконо-
мічні труднощі, динамічно здійсню-
ють модернізацію, впроваджують 
передові світові інновації. Україн-
ські товари високоякісні і вже бага-
то років задовольняють попит єв-
ропейських споживачів, нині 85% 
українського галузевого експорту 
спрямовано до Європи. Оборот зо-
внішньої торгівлі України галузеви-
ми товарами у 2018 році склав 3,9 
млрд. дол. США, а експорт нашої 
продукції зріс на 11,8%. 
Тетяна Ізовіт також наголосила, 
що індустрія легкої промисловості 
надзвичайно важлива і недооціне-
на як чинник регіонального розви-
тку, бо галузеві підприємства при-

сутні в усіх регіонах України, у змо-
зі задіяти кадровий потенціал не-
величких населених пунктів при по-
рівняно невисоких матеріальних за-
тратах на створення робочих місць.  
Житомирщина є одним із регіо-
нальних лідерів у легкій промисло-
вості, що забезпечує 6,7% галузе-
вого виробництва та 5,9% експор-
ту. Товари легкої промисловості 
складають 4,6% промислового ви-
робництва та 10,9% експортного 
потенціалу регіону. У 2018р. галу-
зевими підприємствами Житомир-
ської області експортовано товарів 
на 72,1 млн. дол. США (103,9% до 
2017р.), зокрема, 9,2% – взуття, 
9,1% – шкіра і шкіртовари, 18% –
домашній  текстиль та 57,9% – 
одяг текстильний. До речі, по двох 
останніх позиціях приріст експорту 
у минулому році – на 15,9% та 
5,1% відповідно. 
Білорусь була і залишається давнім 
партнером України у легкій про-
мисловості та входить у ТОП-10 
країн галузевого експорту й імпор-
ту. Т. Ізовіт висловила надію, що 
підписаний секторальний Мемо-
рандум з Концерном «Беллег-
пром» сприятиме взаємовигідному 
співробітництву і кооперації, обмі-
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ну досвідом щодо державної підтримки розвитку га-
лузі, налагодженню прямих бізнесових контактів, 
зростанню та збалансованості  товарообігу між краї-
нами, посиленню позицій у виході на ринки третіх країн.
У приміщенні Житомирської міськради 3 жовтня у фор-
маті Круглого столу «Укрлегпром»-«Беллегпром» та-
кож відбулась двостороння зустріч представників га-
лузевих асоціацій та підприємств легкої промисловості. 
Від української сторони у заходах Форуму взяли 
участь: житомирські ПрАТ «Екотекстиль»,  ТОВ «Тус-
мо», СП ТОВ «РІФ-1», ТОВ «Олтея», ПІІ «ЄвроГолд 
Індестріз ЛТД» та Баранівська РДА, а також ТОВ 
«Олтекс», ТОВ «Реді Гармент Технолоджі Україна», 
ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат», ТОВ «Возко 
Груп»,ТОВ «Текстиль-Контакт», ТОВ «Пульсар і Ко», 
ТОВ «Союз-Текстиль», ПрАТ «Берегиня» – з інших 
регіонів України. Білоруську сторону представили ке-
рівники Концерну «Беллегпром», ВАТ «Кам воль», ВАТ 
«Моготекс», ВАТ «Барановичівське виробниче бавов-
няне об’єднання» («БПХО»), ЗАТ «Добру шський фарфо-
ровий завод». Кожен з учасників заходу представив 
іншій стороні та колегам своє підприємство, можливі 
інтереси й напрями співпраці.
Перший заступник Голови Концерну «Беллегпром» 
Віталій Дединець відзначив, що Білорусь цінує і заці-
кавлена у поглибленні співробітництва з Україною, 
яка є другим стратегічним партнером у зовнішній 
торгівлі, після РФ. Державний Концерн «Беллег-
пром» об’єднує понад 90 потужних підприємств, що 
забезпечують більше 50% обсягів національного ви-
робництва. Легка промисловість Республіки, що на-
лічує понад 1,6 тис. підприємств, має значну держав-
ну підтримку, у т. ч. і фінансову. Це дало можливість 
зберегти ланцюжок прядіння, бавовняне і вовняне 
виробництво, та оновити потужні тек стильні комбіна-
ти: Мінський «Камволь», «Оршанський льонокомбінат», 
«Барановичівське виробниче бавовняне об’єднання», 
«Моготекс» та ін. Також Білорусь має технології пе-
реробки технічних конопель різної довжини. Розви-
нено виробництво панчішно-шкарпеткових ви робів 
(«Сonte», «Світанок», «8 Мар та»), виробництво тек-
стильного і трикотажного одягу, взуття («Марко», 
«БелВест»), шкіри (МВШО у Гатово), килимів, домаш-
нього текстилю тощо. 

Білоруська легка промисловість експортує продукцію 
до 80 країн світу та зацікавлена розвивати взаємови-
гідну співпрацю з українськими партнерами, зокрема 
готова у налагодженні спільних виробництв продукції 
для ємного російського ринку. Більше інформації про 
«Беллегпром» на www.bellegprom.by 

Довідково: Згідно з міжнародними даними обсяг зо-
внішньої торгівлі Білорусі товарами легкої промис-
ловості у 2018 р. склав 3,55 млрд.$ (110,2% проти 
2017 р.) або 5% від загальнонаціонального обсягу. За 
цей період експорт досяг 1,6 млрд. $ (109% до 2017 
р. або 99,5% до рівня 2014р.). Понад 53% експорту 
галузі припадає на готові товари: одяг текстильний 
– 15,3%, одяг трикотажний – 14,5%, взуття – 13%, 
домашній текстиль – 4,7%, килими – 3,8%, вироби зі 
шкіри – 1,3%. Також Білорусь експортує різноманіт-
ні текстильні матеріали: з вовни – 1,1%, з бавовни – 
1,9%, з льону – 4,4%, неткані матеріали – 4,4%, а 
найбільше – хімічних пряжі і тканин – 24% від за-
гального обсягу галузевого експорту.
Водночас, Білорусь є імпортозалежною – обсяг ім-
порту на 25% перевищує експорт, і у минулому році 
склав близько 2 млрд.$ (111,5% до 2017 р. або 119,3% 
до 2014 р.). У товарній структурі білоруського імпор-
ту легкої промисловості переважають готові това-
ри (54%), зокрема: взуття – 17,2%, одяг трикотаж-
ний – 12,4%, одяг текстильний – 9,6%, домашній тек-
стиль – 8,5%, вироби зі шкіри та хутра – 2,7% та 
1,3% відповідно, килими – 1,4%. Імпорт сировини: хі-
мічні волокна, пряжа, тканина – 15,9%, бавовна – 
5,3%, вовна – 2%, спецтканини і матеріали – 5%, не-
ткані матеріали – 4,8%, трикотажні полотна – 9,8%. 
У Білорусі для покращення інвестиційної привабливості 
прийнято ряд законодавчих новацій та діють вільні еко-
номічні зони із спеціальним режимом оподаткування.
Підсумовуючи галузеву зустріч, Тетяна Ізовіт зверну-
ла увагу білоруських колег на виклики та інтереси 
української сторони, адже сьогодні у двосторонній 
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торгівлі товарами легкої промисло-
вості наше сальдо від’ємне, імпорт 
традиційно удвічі перевищує екс-
порт. Так, у 2013 р. зовнішньоторго-
вельний обо рот (ЗТО) Україна-Біло-
русь – 1,37 млрд. $, зокрема, екс-
порт до Білорусі – 43 млн. $, імпорт 
– 94 млн. $. У 2018 р. відповідно 
ЗТО – 92,5 млн.$, експорт – 31,5 
млн. $, а імпорт з Білорусі – 61 
млн.$. Нині 60% галузевого імпор-
ту з Білорусі складають сировинні 
категорії товарів для виробництва 
готової продукції.
Україна у співпраці з Білоруссю 
сподівається на добросусідські від-
носини та добросовісну конкурен-
цію, чітке виконання взаємних 
бізнес-зобов’язань. З огляду на 
введення РФ санкцій до україн-
ської продукції легкої промисло-
вості, є питання до Білоруської сто-
рони щодо тимчасових заходів сто-
совно імпорту в Україну білорусь-
ких панчішно-шкарпеткових виро-
бів, імпорт яких по окремих позиціях 
складає 70% від загального обсягу. 
Україна зацікавлена, передусім, у 
створенні  спільних виробництв 

(кооперації) в Україні, зокрема, з 
поглибленої переробки текстиль-
ної сировини, що дало б можли-
вість набуття текстильним матері-
алам, тканинам тощо українсько-
го походження, та сертифікату 
EUR.1 для експорту готової про-
дукції до Європи. Це було б вигідно 
і білоруським партнерам у підко-
ренні європейських ринків. 
Також українські підприємства за-
цікавлені у прямих контрактах на 
постачання шкір wet blue, біло-
руських бавовняних, вовняних та 
інших тканин в асортименті, що не 
виробляється в Україні. Є інтерес у 
спільному розвитку конопле- і льо-
нопереробної галузей та розши-
ренні ринків збуту готових товарів.
4 жовтня у Житомирському акаде-
мічному музично-драматичному 
театрі ім. І. Кочерги Асоціація «Ук-
рлегпром» разом з представника-
ми галузевих підприємств взяли 
участь у Пленарному засіданні ІІ 
Форуму регіонів України та Білору-
сі, яке відвідали і Президент Украї-
ни Володимир Зеленський та Пре-
зидент Білорусі Олександр Лука-

шенко.  Під час заходу керівники 
облдержадміністрацій України та їх 
білоруські колеги презентували 
регіональні інвестпроекти, потен-
ціал і особливості своїх регіонів 
для розвитку двосторонньої співп-
раці. Було підписано міжрегіональ-
них контрактів про співробітництво 
обох країн на понад 500 млн. $. 
Кожна з областей України підготува-
ла та демонструвала відео про пере-
ваги регіону, і Асоціацією відмічено, 
що далеко не всі з них у повній мірі 
просувають потенціал індустрій лег-
кої промисловості для міжнародних 
партнерів. Користуючись нагодою, 
президентом Укрлегпрому у кулуа-
рах Форуму проведено ряд перего-
ворів з губернаторами окремих об-
ластей для акценту на потенціалі 
галузей легкої промисловості у регі-
ональному розвитку.
Учасники зустрічі «Укрлегпром-Бел-
легпром» на запрошення керівни-
цтва відвідали й ознайомились з ви-
робничими потужностями житомир-
ського підприємства з іноземними 
інвестиціями «ЄвроГолд Індестріз 
ЛТД» – одного з світових лідерів з 
виробництва і експорту прасуваль-
них дощок, сушилок, драбин. Асоці-
ація «Укрлегпром» встигла відвіда-
ти ще й «Екотекстиль» та «Тусмо».
Асоціація «Укрлегпром» вислов-
лює вдячність всім українським 
підприємствам за активну участь у 
бізнес-заходах Форуму регіонів, а 
особливо, гостинним господарям 
ТОВ «Тусмо», ПрАТ «Екотекстиль» 
(ТМ «Легка Хода»), ПІІ «ЄвроГолд 
Індестріз ЛТД» за організацію зу-
стрічі з білоруськими колегами на 
високому рівні.
У разі зацікавленості виходу на бі-
лоруський ринок, пошуку бізнес 
партнерів – звертайтеся до Асоціа-
ції «Укрлегпром»: 

044 528-14-24 



17 

Укрлегпром

З початку червня 2019 р. гривня 
демонструє різке зміцнення віднос-
но американської валюти, на жаль 
економічних чинників для такого 
стану речей не так вже й багато. 
Насамперед, падіння долара США 
спричинене постійним використан-
ням портфеля облігацій внутріш-
ньої державної позики, інтерес до 
яких стабільно високий як і в по-
тужних зарубіжних інвестиційних 
фондів, так і в валютних спекулян-
тів, які діють через офшорні компа-
нії І оскільки купити ОВДП можна 
лише за гривні, а валютні – у грив-
невому еквіваленті, тому компанії, 
які планують брати участь у щовів-
торкових торгах цінними папера-
ми  починають готуватися із серед-
ини попереднього тижня, намагаю-
чись збути якомога більші обсяги 
валюти. Це, відповідно, тисне на 
курс євро і долара.
В результаті вищевказаних обста-
вин держава суттєво переплачує за 
цими запозиченнями (зараз – 15-
17% річних, до зниження облікової 
ставки НБУ – 18-20%). На думку 
більшості експертів це нагадує фі-
нансову піраміду, адже за попере-
дні запозичення вдається розрахо-
вуватися лише за допомогою нової 
емісії ОВДП. Про це свідчить і те, 
що на початок року держборг пе-
ред нерезидентами за цим видом 
цінних паперів становила лише 9 
мільярдів гривень, а зараз – 92 мі-
льярди. Ще сотні мільярдів Мінфін 
позичив у комерційних і держбан-
ків, а також в українських фізич-
них та юридичних осіб.  Активно 
продає свої прибуткові сертифіка-
ти і Національний банк, таким чи-
ном «заморожуючи» частину гро-
шей, які є в розпорядженні комер-
ційних банків. Паралельно є дуже 
велике економічне підґрунтя для 
стискання дефляційної пружини, 
що є вже історичною традицією 
незалежної України після викорис-
тання портфеля ОВДП.
Але найбільше від подібного коли-
вання валютного курсу стражда-
ють експортери. Так, до Асоціації 

РІЗКА РЕВАЛЬВАЦІЯ ГРИВНІ ЗАГРОЖУЄ 
ОДНОМУ З СЕКТОРІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

«Укрлегпром» в поточному періоді 
звертаються десятки підприємств 
легкої промисловості, що здійсню-
ють виконання експортних контр-
актів з європейськими замовника-
ми у зв’язку з непрогнозованим 
курсом валют.
Як  відомо, всі підприємства, які 
здійснюють експорт послуг чи про-
дукції, до початку наступного року 
планують свій бюджет та розрахо-
вують вартість послуг з виготов-
лення товарів опираючись на без-
ліч факторів:  фактичну ринкову 
вартість товарів та послуг, розмір 
витрат на енергоносії та супутні 
матеріали, оподаткування, необ-
хідність інвестицій тощо, але осно-
вним орієнтиром зведення бюдже-
ту підприємства є курс долара, пе-
редбачений державним бюджетом 
на наступний рік.
Оскільки орієнтований курс гривні 
відносно долара США, закладений 
в  держбюджет – 2019р., становив 
29,4 грн. за 1 долар США, усі під-
приємства легкої промисловості з 
пошиття одягу, виготовлення взут-
тя для іноземних компаній-нерези-
дентів, опинилися у вкрай скрутній 
ситуації, оскільки розрахунок за 
надані послуги здійснюється в євро 
або дол. США.
Тобто, внаслідок штучного регу-
лювання курсу валют, підприєм-
ства галузі в середньому  недоо-
тримують 20% коштів в гривні, що 
має дуже негативні наслідки – біз-
нес вже не взмозі виплачува-
ти  персоналу заробітну плату в 
повному обсязі.
На жаль, вказані методи не дають 
бажаного результату і більшість 
потужних підприємств галузі опи-
нилися перед непопулярними та 
соціально негативними перспекти-
вами – зупинення виробництва та 
масового вивільнення працівників.
Внаслідок різкої та не прогнозова-
ної ревальвації галузь ризикує 
втратити щонайменше 30 000 ро-
бочих місць, які вже в найближчій 
перспективі опиняться в Держав-
ному центрі зайнятості. Тобто, 

держбюджет зазнає втрат не лише 
від скорочення надходжень від зу-
пинених підприємств, але й у ви-
гляді збільшення соціальних ви-
датків на виплату субсидій та до-
помоги по безробіттю.
Україна є експортоорієнтованою 
країною – майже 70% виробленої 
продукції виготовляється для здій-
снення експортної діяльності, доля 
вітчизняних товарів на внутріш-
ньому ринку є мізерною – це ви-
мушений стан для роботодавців, 
оскільки український товаровироб-
ник є незахищеним на власній те-
риторії внаслідок невиваженої 
державної політики. Так, обсяг 
експорту продукції легкої промис-
ловості за 2018 рік становив 1,22 
млрд.дол.США, із них близько 80% 
належить підприємствам, що спе-
ціалізуються на переробці даваль-
ницької сировини.  Тобто, левова 
частка експортного потенціалу га-
лузі належить вказаним підприєм-
ствам, що робить дану ситуацію 
ще більш катастрофічною. Вже в 
поточному році маємо спад вироб-
ництва понад 10%, а експорту 
більше 2%.
У зв’язку з цим Асоціація «Укрлег-
пром» направила низку звернень 
до Міністерства фінансів України, 
Національного банку України, Мі-
некономіки та провела ряд зустрі-
чей стосовно необхідності терміно-
вих заходів для стабілізації валют-
ного ринку та надання прогнозу 
щодо курсу валют, адже постійна 
непрогнозованість курсових коли-
вань та тенденція до подальшої 
ревальвації в дуже короткий строк 
призведе до різкого скорочення 
робочих місць, відтоку робочої 
сили до сусідніх країн, зменшення 
нарахованих та сплачених подат-
ків, ненадходження валютних ко-
штів, подальший ріст цін для спо-
живчого кошика пересічного укра-
їнця та ріст соціального напружен-
ня і поглиблення недовіри до Уряду.

Матеріали надано Асоціацією 
«Укрлегпром»



18  ■ жовтень 2019 shd.com.ua

сучасні рішення

Сьогодні майже всі модні бренди виробляють одяг 
в країнах Південно-Східної Азії, де текстильна про-
мисловість є одним з основних джерел забруднення 
води. У цих країнах використання небезпечних хіміч-
них речовин практично не регулюється законом. І 
не важливо, одягу якої марки ви віддаєте перевагу - 
люксової або недорогої  – її виробництво призвело до 
того, що в Китаї токсичними речовинами забруднено 
вже більше 70% питної води.
Ті ж самі хімічні речовини, які скидаються в річ-
ки Китаю, Індонезії та інших країн, знаходяться і в 
одязі, який потім продають по всьому світу. В резуль-
таті прання і поховання на звалищах, ці небезпечні 
хімікати опиняються і в наших річках.  Разом з во-
дою і їжею вони потрапляють в наш організм.  Окрім 
цього, дослідження Грінпіс виявили, що навіть одяг, 
який  вироблений в Європі, містить той же коктейль 
небезпечних речовин!
Багато з цих речовин є високотоксичними, які руйну-
ють гормональну і репродуктивну системи людини.  
Накопичуючись в навколишньому середовищі, вони 
створюють небезпеку для здоров'я дітей і дорослих 
у всьому світі.
Сьогодні 79 світових брендів – від H&M до Adidas – на 
своїх підприємствах зобов'язуються до 2020 року за-

мінити використання шкідливих  для навколишнього 
середовища речовин нейтральними.
Дані зобов'язання свідчать про те, що великі вироб-
ники модного одягу усвідомили: екологічність сьо-
годні в тренді.  Але це не тільки питання маркетингу.
При нинішніх темпах виробництва одягу до 2050 року 
його обсяг зросте в три рази. Згідно з дослідженням 
Фонду імені Еллен Макартур, якщо в текстильній про-
мисловості не відбудуться зміни, то наслідки для на-
вколишнього середовища будуть катастрофічними.
Наша мета підтримати світовий тренд екологічно чи-
стого та безвідходного виробництва.
У світі більше третини одягу виготовляється з бавовни.  
Загальне світове споживання бавовни понад 25 млн т/рік.
Одяг з бавовни комфортний і приємний для шкіри, 
дихаючий  і легкий, не викликає подразнень і алер-
гії, а також дуже міцний.  Це головні критерії вибору 
одягу для багатьох людей.
Основні труднощі отримання бавовняної тканини – 
це вирощування бавовнику.
Бавовник росте в певних кліматичних умовах.  Урожай 
залежить від метеоумов.  Поля під бавовник займають 
значні території.  Також на його вирощування йде 24% 
світового запасу інсектицидів і 11% пестицидів.

«ECOVISCOSE»

На сьогоднішній день обсяг викидів CO2 текстильною промисловістю 
щорічно складає понад мільярд тонн  ̶  це більше, ніж від усіх міжнародних 

авіаперельотів і судноплавства.  Сюди ж необхідно додати забруднення 
світового океану мікропластиком  з текстильних волокон і використання 

токсичних хімічних речовин.
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Перераховані вище фактори пояснюють високу ціну 
бавовни.
Одна з альтернатив бавовни – віскоза.  Віскоза – це 
розчин целюлози, з якого в подальшому отримують 
віскозне волокно.  Віскозна тканина дуже схожа за 
властивостями з бавовняною, вона також в силу 
своєї натуральності не викликає подразнення і алер-
гії, дихаюча і легка.
Виробництво звичайного віскозного штапельного во-
локна по трудомісткості приблизно еквівалентно ви-
робництву синтетичних волокон і в 6 разів нижче, 
ніж відповідний показник бавовняного.
Низька вартість тканини є наслідком доступності сиро-
вини і низької трудомісткості в порівнянні з бавовною.
Целюлозу можна виділяти з великого спектра дере-
вини, бамбука, соломи та інших рослин.

З віскози отримують нитку, з якої тчуть тканини, що 
нагадують шовк, вовну, бавовну або льон, а також 
додають в інші тканини для отримання унікальних 
властивостей.
Також волокно може служити сировиною для виго-
товлення вуглецевого волокна.
У сучасній технології отримання віскозного волокна є 
один великий мінус – екологічність.
У процесі виробництва утворюються отруйні та ви-
бухові сірковуглець і сірководень, що роблять тех-
нологію дуже незручною, брудною і небезпечною, а 
також стічні води, забруднені лугами.
Ми пропонуємо виробництво віскози за технологією 
«Ecoviscose».
Основна перевага нашої технології – це її екологічна 
чистота.

Використання в якості розчинника ортофосфорної 
кислоти і менша кількість етапів забезпечує техно-
логії низьку водо- і енерговитратність (приблизно в 
100 разів у порівнянні з існуючою). Побічний продукт 
є не менш цінний, ніж цільовий, це калій-фосфатне 
добриво високої якості. Отримане волокно повністю 
біорозкладне, і його собівартість значно нижча ба-
вовняного.
На виході ми отримуємо два продукти – штапельне во-
локно і мінеральне добриво. Наша технологія пройшла 
шлях від теорії до досвідченого виробництва.
За даними міністерства промисловості і торгівлі Украї-
ни виробництво віскозної сировини в світі з кожним 
роком зростає на 8% і до 2025 року через високу ціну 
бавовни, за показниками, вийде на перше місце по 
продажах.
Що стосується виробництва тканин з переробленої 
целюлози в нашій країні, то промислових виробників 
волокна і текстилю у нас просто не залишилося.
Ми хочемо, щоб Україна стала першою в світі країною 
з екологічно чистим виробництвом віскози.
Завод екологічно чистого виробництва віскозного во-
локна і мінеральних добрив без шкідливих домішок 
ввійде в світову тенденцію зелених технологій.
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Виробництво в Україні послужить прикладом для ін-
ших в країні і за кордоном.
Собівартість з розрахунку на 80 000 тонн на рік вихо-
дить 1,37 долара США за 1 кг волокна.
У перспективі виготовлення з віскози – серветки і 
губки, що користуються колосальним попитом.  Та-
кож за допомогою термічної обробки віскози можли-
ве отримання вуглецевого волокна.
Сфери застосування вуглецевого волокна дуже різ-
номанітні.
Його застосовують для армування композиційних, те-
плозахисних, хімічно стійких та інших матеріалів, в 
якості наповнювачів в різних видах вуглепластиків.  
З вуглеволокна виготовляють електроди, термопа-
ри, екрани, які поглинають електромагнітне випро-
мінювання, вироби для електро- і радіотехніки.  На 
основі вуглеволокна отримують жорсткі і гнучкі елек-

тронагрівачі, в тому числі стали популярними так 
звані  «Карбонові нагрівачі», які обігрівають одяг і 
взуття.  Вуглецевий повсть – єдино можлива термоі-
золяція в вакуумних печах, що працюють при темпе-
ратурі 1100°C і вище.  Завдяки хімічній  інертності, 
вуглеволокнистий  матеріал використовують в якості 
фільтруючих шарів, для очищення агресивних рідин і 
газів від дисперсних домішок, а також в якості ущіль-
нювачів і сальникових набивань.  Вуглецеве волокно 
застосовують для очищення повітря, а також техно-
логічних газів і рідин, виділення з останніх цінних 
компонентів, виготовлення засобів індивідуального 
захисту органів дихання.
Широко застосовується при виготовленні деталей ку-
зова в автоспорті, а також у виробництві спортивно-
го інвентарю.  Вуглецеве волокно застосовується в 
будівництві в різних системах зовнішнього армування – за 
його допомогою посилюють залізобетонні, металеві, 
кам'яні та дерев'яні конструктивні елементи будівель 
і споруд, з метою усунення наслідків руйнування ма-
теріалу і корозії арматури в результаті тривалого 
впливу природних факторів і агресивних середовищ 
в процесі експлуатації, а також  для сейсмічного по-
силення. Найбільш місткий  ринок для вуглеволокна 
в даний час – виробництво первинних і вторинних 
структур в літаках різних виробників, в тому числі та-
ких компаній, як «Boeing» і «Airbus» (до 30 тонн на 
один вироб).

ФОП Борисенко О.I                +38 093 2055388 
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Екологічно відповідальне спожи-
вання вже не є модною тенден-
цією, але головна причина, яка 
зараз впливає на весь сектор 
текстильної та обробної проми-
словості, починаючи з постачання 
матеріалів і до потрапляння кінце-
вому споживачу.
Це один з головних висновків не-
давнього дослідження Інституту 
Франсуа де ла Рейда в рамках 
IFM - Première Vision Chair, у якому 
було задіяно 5000 споживачів, що 
є репрезентативною вибіркою для 
Франції, Німеччини, Італії та США.
«Вперше це дослідження допома-
гає нам краще зрозуміти уявлення 
споживачів про відповідальний 
модний ринок та його продукцію, 
а також розшифрувати мотиви та 
перешкоди для їх покупки», – ска-
зав Гіл Ласбордес, керуючий ди-
ректор Première Vision.
СПРАВЖНІЙ ЕНТУЗІАЗМ
Екологічно відповідальні модні 
вироби є важливими. Майже 50% 
європейських споживачів заяв-
ляють, що придбали екологічно 
чистий модний товар у 2019 році 
разом із 46 процентами фран-
цузьких споживачів (включаючи 

МОДНИЙ РИНОК В ЄВРОПІ ТА В ОБ'ЄДНАНИХ ШТАТАХ:
РУХ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ
Дослідження інституту Français de la mode

 в рамках IFM ̶ Première vision chair
перероблений, органічний, виго-
товлений у Франції та текстиль 
секонд-хенду).
«Ці цифри показують, що спожи-
вачі прагнуть до рівня, що пере-
вищує оцінку, яку ми прогнозува-
ли і вказують на реальну зрілість з 
точки зору їхніх очікувань. Однак 
мода відстає від інших галузей, 
таких як продовольча продукція: 
частка споживачів, які придбали 
органічні харчові продукти, понад 
60% у всіх країнах. Таким чином, 
особливо у Франції та Італії, про-

дукти органічного походження 
зустрічаються з реальним успіхом: 
57% французьких споживачів ку-
пили їх за минулий період у 2019 
році», – зазначає Жил Ласбордес.
У Франції 46% споживачів, які 
придбали екологічно відповідаль-
ні модні вироби, за прогнозами 
витратять в середньому 370 євро 
на модні вироби (одяг та взуття) 
у 2019 році. На національному 
рівні середній бюджет на еколо-
гічно відповідальні покупки моди 
на французького споживача ста-
новить 170 євро. Це є близько 
25% середнього бюджету кожно-
го мешканця на одяг та взуття у 
Франції.
Що стимулює цей ентузіазм? Збе-
реження та захист навколишнього 
середовища є основними мотива-
ціями таких покупок у Франції та 
Італії. Споживачі також зверта-
ють особливу увагу на відсутність 
токсичних хімікатів у виробах, які 
мають намір придбати. Ці пробле-
ми добре відображаються в таких 
ініціативах, як Пакт моди, який 
був підписаний провідними світо-
вими виробничими та текстильни-
ми компаніями,  напередодні G7 в 
Біарріці цього літа. 
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НАТУРАЛЬНІ ВОЛОКНА ТА 
ЦІНИ
Дослідження також показує, що 
шукаючи більш відповідний мод-
ний товар, споживачі дуже силь-
но зосереджуються на виборі ма-
теріалів. Вони віддають перевагу 
натуральним волокнам та переро-
бленій сировині, якщо мають таку 
можливість, зокрема, коли ви-
робник інформує про склад своєї 
тканини. Попередні уявлення про 
те, які матеріали вважаються най-
більш шкідливими для навколиш-
нього середовища, стосуються 
поліестеру, акрилу, поліаміду та 
шкіри.
Один з інших висновків цього опи-
тування стосується перешкод для 
споживання більш належних про-
дуктів, при цьому одним з основ-
них бар'єрів є відсутність інфор-

мації. Споживачі відчувають, що 
вони справді не знають про еко-
логічну відповідальність (її визна-
чення та критерії). Близько 50,4% 
французьких споживачів визна-
ють, що недостатньо освічені, щоб 
вибрати правильну продукцію.
Крім недостатньої освіти, ще одна 
складна проблема - це доступ до 
цих товарів. Деякі покупці повідом-
ляють, що не знають, де їх знайти. 
Це справжня перешкода для 39,8% 
французьких споживачів. Відсут-
ність ясності пропозиції – не надто 
прозоро з боку брендів, безліч сер-
тифікатів та недостатня реклама – 
лише 23% французьких споживачів 
повідомили, що знають відпо-
відальні модні бренди. У меншій 
мірі вибір ускладнюється питанням 
ціни, що є бар'єром для 33% фран-
цузьких споживачів.

З іншого боку, стиль вже не є пе-
решкодою для придбання відпо-
відальної продукції. На відміну від 
уявлень лише кілька років тому, 
споживачі сьогодні усвідомлю-
ють, що відповідальна мода може 
бути творчою, бажаною та уваж-
ною до людей та оточуючого се-
редовища.
Підсумок: споживачі, які прагнуть 
придбати більш відповідальну 
продукцію, зараз стикаються з 
пропозицією, яка ще недостатньо 
розвинена з точки зору їхніх 
очікувань. У той же час, закупівлі 
секонд-хенду збільшуються і під-
живлюють цю тенденцію: 56,1% 
американських жінок та 42,2% 
французьких жінок придбали то-
вари цієї категорії в 2019 році.
ЗРОБЛЕНО В…
Для більшості опитаних фран-
цузьких споживачів екологічно 
відповідальний модний продукт 
повинен вироблятися у Франції 
(80%) або Європі (46%). Ця пере-
вага до національного виробницт-
ва дещо нижча  в Італії (65%) та 
Німеччині (71%), але залишаєть-
ся дуже важливою. «Продукт по-
винен бути виготовлений якомога 
ближче до ринку, де він продаєть-
ся, щоб максимально зменшити 
негативний вплив транспорту», –
каже французький споживач.
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Також серед критеріїв, яким по-
винні відповідати соціально відпо-
відальні виробництва, споживачі 
наголошують на повазі до здоров’я 
та безпеки працівників. Також 
важлива увага до критерію, що 
враховує проблеми, пов'язані із 
заробітною платою та дискриміна-
цією працівників в цьому секторі. 
КЕРУЮЧА РУКА ДО ЕКОСИС-
ТЕМИ МОДИ
«Екосистема моди похитнулася 
таким екологічним явищем, як, на-
приклад, споживання в напруже-
ному стані та незначне зниження 
середнього класу. Це досліджен-
ня буде корисним для керування 
сектором, орієнтації на ринок, на-
дання точних аналітичних ключів 
для промисловості та брендів, які 
бажають розширити свою пропо-
зицію. І це також наша мета і роль 
Première Vision», – підкреслює Гіл 
Ласбордес.
Споживання екологічно відпо-
відальної моди представляє знач-
ну можливість зростання брендів 
та лейблів. Наступні кілька років, 
безумовно, побачать впроваджен-
ня нової системи, яка більше по-
важає довкілля та соціальні умо-
ви, за яких товари виробляються.
Результати цього дослідження 
також були використані для зба-
гачення досвіду 2 255 учасників 
виставки – прядильщиків, ткачів, 
шкіряних виробів, дизайнерів тек-
стильних виробів, виробників ак-
сесуарів та виробників моди, його 
56 000 відвідувачів – міжнародних 
груп та модних брендів  у Premiere 
Vision Paris минулого 17 по 19 ве-
ресня у Віллепінте.
h t t p : / / m e m b e r. p r e m i e r e v i s i o n . c o m /
p a r i s / p r e s s / 2 0 1 9 0 9 2 6 / 2 0 1 9 0 9 2 6 _
I F M - P V _ S t u d y _ E N G . p d f ? _
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Коли ви фотографуєте одяг для свого інтернет-ма-
газину, безумовно, хочете зробити це правильно.  
Результатом може бути різниця між успішним прода-
жем та потенційним клієнтом, який пішов зі сторінки.
Зйомка одягу не така  складна, як, наприклад, 
ювелірних виробів, тому що ви не маєте
справу з маленькими і блискучими елементами, але 
вам все одно потрібно правильно розкрити і відобра-
зити всі деталі.
Перш за все, необхідно прийняти рішення про те, як 
би ви хотіли, щоб предмети одягу відображалися в 
вашому інтернет-магазині.
Є три найпоширеніші способи, як фотографують одяг 
для онлайн продажів.

1. Зйомка на невидимому манекені
Інтернет-покупці з більшою ймовірністю куплять 
предмет одягу, якщо вони зможуть візуально уявити, 
як він буде виглядати, коли вони його одягнуть. 

ЯК СФОТОГРАФУВАТИ ОДЯГ 
ДЛЯ ВАШОГО 
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

Манекен додасть вашим продуктам реалістичну людську 
форму без клопоту з пошуку моделі для кожної фотосесії.  
Вибираючи манекен, зверніть увагу на наступ-
ні моменти:

• уникайте манекенів без рук.  Щоб надати пустому 
рукаву, який хитається в різні сторони, реалістичну 
форму в Photoshop, потрібно багато часу і навичок, 
незалежно від того, вилучено у вас фон чи ні; 

• переконайтеся, що ви використовуєте манекен, 
який стоїть прямо.  Манекени, призначені для 
звичайних магазинів, часто стоять в унікальних 
позах.  Коли ви видалите фон з фотографії на 
такому манекені, буде дуже дивно, що у вашого 
костюма, наприклад, стирчить стегно, а один ру-
кав лежить на талії.

2. Зйомка на моделі
Якщо у вас є достатній бюджет, звичайно ж, слід за-
просити модель.
Тільки на моделі ви зможете сфотографувати ваш 
одяг з найбільш влучного ракурсу,
показати образ цілком в реальному житті.  
Вдале фото на моделі вписує вашу річ в lifestyle.  Ваші 
клієнти несвідомо представлять себе на місці моделі 
і відчують  набагато яскравіші емоції.  Також, модель 
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краще продемонструє унікальні деталі вашого костю-
ма: застібки, вирізи, кишені, капюшони та ін. 
Це допоможе вам створити ідеальну контекстну ін-
формацію про ваш продукт, яку ви можете викори-
стовувати в соціальних мережах.
Зовнішній вигляд запрошеної на зйомку моделі по-
винен максимально точно відповідати образу ваших 
«цільових клієнтів».  Багато інтернет-магазинів, як 
дрібні, так і гіганти індустрії, неухильно дотримують-
ся цього правила.  

3. Зйомка на плоскій поверхні
Фотозйомка з плоским плануванням - це найпрості-
ший і дешевий спосіб фотографування предметів 
одягу.
Плоске планування добре підходить для сорочок, 
футболок, шкарпеток і чоловічих брюк.
Переконайтеся, що ваші вироби виглядають найкра-
щим чином – попрасуйте одяг, переконайтеся, що ко-
міри на місці і кнопки застебнуті.  Ви можете надати 
своїй продукції надзвичайно гладку і плоску форму за 
допомогою шматка картону. 
Плоске планування найменш реалістично відобра-
зить ваші вироби.  Єдина причина вдатися до такої 
зйомки – це класна картинка в стилі ноллінг (Knolling) 
для соцмереж.
Якщо ви раніше не чули про ноллінг, це процес роз-
міщення і упорядкування об'єктів на площині.
Користувачі соцмереж, в першу чергу Instagram і 
Pinterest, що орієнтовані на моду і спосіб життя, ство-

рюють такі зображення, щоб відповідати певній темі 
і в той же час виглядати приголомшливо.  Створіть 
свої власні дивовижні композиції в плоскій розкладці 
і спостерігайте за тим, як набігають перегляди, репо-
сти і лайки! 

Ідея полягає в тому, щоб направляти трафік в ваш ін-
тернет-магазин опосередковано, спочатку спрямову-
ючи трафік на платформу ваших соціальних мереж.

Автор Ліля Жукова
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SEWING BUSINESS
AND FASHION

Шановні пані та панове!
Медіа-ресурс Sewing Business & Fashion 

(Швацька Справа та Мода) та виставкова компанія
 PTAK WARSAW EXPO 

 пропонують Вам взяти участь у програмі Hosted Buyers під час 
проведення Міжнародної виставки текстильної промисловості  

Більш детальну інформацію про виставку Ви можете отримати на сайті:

www. fasttextile.com 

Щоб приєднатись до програми Hosted Buyers, Ви маєте заповнити анкету, яку можна отримати у співробітника 
медіа-ресурсу  Sewing Business & Fashion (Швацька Справа та Мода). Кінцевий строк подання до 03.11.2019
 Прийняті до програми учасники отримають переваги:

• покриття витрат за проживання під час перебування в Польщі (3-,4-зірковий готель, сніданок включений )
• безкоштовний доступ до всіх секторів виставки 
• персональний маршрут B2B-переговорів з компаніями, а також участь в інших заходах, що проводяться органі-

затором під час Міжнародної виставки текстильної промисловості Fast Textile  
• послуги перекладачів під час зустрічей B2B (у разі потреби)
• місцеві трансфери (між аеропортом / готелем / приміщеннями ярмарок)
• страхування подорожей

• спеціальна команда підтримки під час перебування на Міжнародній виставці текстильної промисловості 2019.
Для відвідування виставки необхідно зв'язатися з редакцією Sewing Business & Fashion 
shveinoe_delo@ukr.net   



працюємо з 2000 року
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«AccuMark» – це сучасна САПР від компанії «Гербер 
Технолоджі», яка пропонує професійним конструкто-
рам та розкладачам усі необхідні програмні інстру-
менти для створення лекал, їх модифікації, градації, 
створення ефективної розкладки, формування даних 
для виведення на друк за допомогою плоттера та по-
дачі на автоматизований розкрійний комплекс.
Протягом 50 років, з часу першої розробки у сфері 
автоматизації індустрії моди, компанія «Гербер Тех-
нолоджі» допомагає світовим виробникам індустрії 
моди, а також невеликим виробникам одягу, вирішу-
ючи свої важливі виробничі завдання, якісно і швид-
ко виходити зі своєю продукцією на світовий ринок.
Використання САПР «АккуМарк» дозволяє підвищити 
якість проектування, зменшуючи для цього часові ви-
трати, що є основним завданням для підприємства, 
яке впроваджує САПР на виробництві.
Світовий лідер у галузі САПР, розкрійного та настиль-
ного устаткування «Гербер Технолоджі» (США) не-
втомно розвивається і пропонує все нові й нові цікаві 
можливості в розвитку як своїм діючим користува-
чам, так і майбутнім.
У 2019 році «Гербер» випустив нову, можна сміливо 
сказати, революційну 12-ту версію «АккуМарк», яка є 
максимально гнучкою для виконання завдань, які 
ставить перед нею вибагливий користувач.
Що цікавого знайдуть у ній користувачі, як вже ма-
ють «АккуМарк»? Або ті, хто готові приєднатися до 
якісного світу «АккуМарк»?
Це – надпотужна система градації. Ніхто з конкурентів 
не міг і поки не може перевершити «Гербер» в цій опції. 
До 12-ї версії опція «Градація» завжди залишалась най-
змістовнішою, найоб’ємнішою: зараз вона адаптована і 
для менш вибагливих користувачів, але при цьому, як 
завжди, задовольнить і найпрофесійнішого.
Нова ростова градація підтримує табель вимірюван-
ня за ростами. Версія 8 «не вміла» працювати з рос-
тами. Нова версія дозволяє розраховувати повну роз-
мірну сітку градації, створюючи табель вимірювання. 
Рости зараз доступні у програмі «Конструктор», що 
дуже економить час конструктора.
Відображення форм надсічок за допомогою однієї кноп-
ки зараз доступно як у самій програмі «Конструктор», 
так і при друку, і при виведенні інформації на розкрій.
У новій версії «АккуМарк» користувач може працюва-
ти як із сантиметрами, так і з меліметрами, за влас-
ним вибором, що важливо для легшого сприйняття 
інформації на екрані.

GERBER TECHNOLOGY
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ

Важлива перевага нової версії і адаптація до вимог на-
шого часу – це можливість створення QR та штрих-кодів, 
друкуючи їх на деталях, виводячи їх і на файли крою.
В «Редакторі моделей» можна задавати довільні при-
мітки до кожної деталі, які відображаються на екрані 
окремою колонкою, а також виводити їх (примітки) 
на друк.
Зміни торкнулися і такої важливої опції в програмі як 
«специфікація»: вона стала адаптованою до вимог 
користувачів, які можуть робити в ній безліч дій, які 
були неможливі до цього, таких як: сортування за ко-
дами тканин, додавання довільних коментарів, опис 
деталей, виводити підсумкову кількість кожного виду 
деталі і т.і.
Щодо налаштування «звітів»: у 12-й версії користу-
вач включає у звітність усі цікаві йому дані по деталі, 
а не за шаблоном розробника, як це ми бачили у по-
передніх версіях. Додатково, інформацію можна сор-
тувати і групувати зручним саме для вас способом.
І на кінець додамо, що «АккуМарк» вміє зберігати по-
чаткову інформацію про деталь, якою вона «народи-
лася»: яка була від початку градація, де були точки, 
надсічки і т.і., за умови, що деталь була створена, 
починаючи з 9-ї версії.
Ви ще працюєте з версією 8? Швиденько замовляйте 
оновлення, щоб відчути себе в сучасному світі, тут і 
сьогодні, користуватися останніми світовими розроб-
ками, витрачати зекономлений час на творчість, а не 
на рутинну роботу. Є можливість до кінця року онови-
ти старі версії разово до нової, або замовити контрак-
тне оновлення на один чи три роки, протягом яких ви 
залишатиметесь в курсі останніх новинок програми.
А, можливо, ви лише думаєте над автоматизацією 
підприємства? Ми допоможемо вам впровадити САПР 
на підприємстві. Звертайтеся, знайомтесь презента-
ційно з програмою і долучайтесь до світу автоматизо-
ваного конструювання й моделювання. 
Долучайтеся до кола користувачів «АккуМарк».

Офіційний дистрибютор в Україні:
«Джи Ти Солюшенс»

м. Київ
+38 044 501 7098 
+38 067 897 2581 
+38 050 370 0360
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Для представників Вашої компанії організатором виставки 
буде безкоштовно надано:

Дві ночі / три дні проживання в готелі категорії 4* або 5* (з сніданками) 
в м. Стамбул.

Шановні пані та панове!
запрошуємо Вас на Міжнародну виставку пряжі – 

другу за величиною в світі

• Пряжа з поліестеру
• Пряжа з нейлону
• Шовкова пряжа
• Пряжа для декорування
• Пряжа для ручного в'язання
• Пряжа з поліпропілену
• Текстурована пряжа
• Пряжа з поліаміду
• Волокна
• Пряжа з льону 
• Котушки, снувальні котушки, шпульки

Медіа-ресурс Sewing Business & Fashion (Швацька Справа та Мода) і виставкова 
компанія Туреччини «ТЮЯП» запрошує Вас відвідати 17-ту Міжнародну виставку 
пряжі, ниток і волокон, яка буде проходити 27-29 лютого 2020 року в місті  
Стамбул, Туреччина у  виставковому центрі «ТЮЯП-Бейликдюзю»

Тематика виставки:

• Бавовняна пряжа
• Натуральна пряжа
• Пряжа з еластану
• Регенерована пряжа
• Вовняна пряжа
• Пряжа металізована
• Пряжа з віскози
• Технічна пряжа
• Пряжа з акрилу
• Пряжа для шиття
• Вишивальна пряжа

Більш детальну інформацію про виставку Ви можете отримати на сайті:
        www.istanbulyarnfair.com  

Для відвідування виставки в рамках делегації 
необхідно зв'язатися з редакцією Sewing Business & Fashion: 

shveinoe_delo@ukr.net    
 +38 068 18-19-113        +38 050 824-02-31
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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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• ремінні
• національні
• окантовочні
• еластичні 

(резинки)
• брючні
• з орнаментом 

(жакардові)

виробляє:

СТРІЧКИ

ВИГОТОВЛЕННЯ СТРІЧОК 
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

49054, 
Україна, м. Дніпро, 
пр. А. Поля, 82-г
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стрічки ремінні п/а, п/п
стрічки окантовувальні 
п/а, п/е
стрічки еластичні 
(резинка) п/е, п/а
стрічки національні
шнури плетені п/а, п/п

стрічки матрацні
стрічки брючні, капелюшні
стрічки окантовувальні 
для автокилимів
стрічки для виробництва 
взуття
резинка взуттєва
стрічка кант подушковий

Фабрика 
з виробництва 
різноманітних 
стрічок

СТРІЧКИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЕКІПІРОВКИ 
ТА СПОРЯДЖЕННЯ:

тел.: +38 056 3707410
+38 056 2335008
+38 066 2764232

ukrtekstilsnab@gmail.com

м. Дніпро
вул. Героїв Сталінграду, 38-а
www.lenta-dp.com

фурнітура та матеріали 
для пошиву одягу
фурнітура для шкіргалантереї
змійки-блискавки YKK
фурнітура для взуття
бірки, лейби
стрічка сумочна
фурнітура для чохлів мобільних 
телефонів

м. Миколаїв, вул. Карпенко, 46, к. 210
тел.:/факс: 0512 536035, моб.: 050 5930475 
Skype: f.group, e-mail: fgroup@mksat.net
www.furnituregroup.com.ua

пропозиція
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