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Привітання від посла Індії

Я радий повідомити, що Рада зі сприяння експорту
синтетичного та штучного текстилю Індії візьме участь у 40-й
Міжнародній текстильній виставці ALLTEX 2021, яка
відбуватиметься в Києві 6-9 жовтня 2021 року. ALLTEX expo –
одна з найвідоміших виставок в Україні, що об'єднує
експортерів та покупців текстилю і тканин. Від імені
Посольства Індії Я щиро вітаю всі індійські компанії, котрі
беруть участь у цій виставці. Учасники будуть раді зауважити,
що Україна не тільки є найбільшою країною Європи за площею та однією з найбільших
демократій, але і славиться своєю гостинністю. Україна також має багату культурну
спадщину, крім того, українська мова схожа зі санскритом у синтаксисі та граматиці.
Індійська культура й традиції викликають велику зацікавленість в Україні. Переконаний,
що у сфері текстилю є можливість взаємного обміну знань та навчання. Майстерність
індійських дизайнерів у втіленні вічних традиційних технік і зразків індійського мистецтва
в сучасному одязі з великим інтересом розглядається в Україні. Схожі тенденції
спостерігаються і в Україні щодо збереження власних традицій у текстилі, як-от візерунки
на українських вишиванках, шарфах, краватках тощо.
Я сподіваюся, що текстильні вироби стануть важливим компонентом нашої
двосторонньої торгівлі та комерції, а також сприятимуть розширенню доступу та
популяризації індійського одягу в Україні. Приємно було б спостерігати за тим, як
індійська пряжа й тканини також трансформуються в українські візерунки та мотиви.
Користуючись нагодою, хотів би привітати Раду зі сприяння експорту синтетичного та
штучного текстилю з участю у виставці та запевнити у подальшій підтримці, керівництві
та ініціативах зміцнення відповідної сфери торгівлі з боку Посольства Індії, а також у
сприянні реалізації бачення нашого уряду щодо виявлення нових можливостей співпраці
та розширення експорту у напрямку Atmanirbhar Bharat.

З найкращими побажаннями,
Посол Партха Сатпаті
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СИНТЕТИЧНИЙ І ЗМІШАНИЙ ТЕКСТИЛЬ З ІНДІЇ
Ласкаво просимо до світу індійського штучного волокна й текстилю
Індія пропонує весь асортимент виробів із поліестеру, віскози, нейлону, акрилу та змішаного текстилю
для вимогливих міжнародних покупців. Вертикально інтегрована текстильна промисловість Індії
виробляє весь асортимент продукції від «волокна до виробу» в усіх товарних і цінових сегментах.
Вихід на світові ринки
Промисловість синтетичного та штучного текстилю в Індії динамічна та постійно розвивається. Ми маємо
самодостатню сировинну виробничу базу й пишаємося інфраструктурою, яка відповідає сучасним
тенденціям. Ми постійно впроваджуємо інновації, створюючи нові дизайни, прикраси, оздоблення, а,
отже, якісніші текстильні вироби для задоволення зростаючого світового попиту.
Виробництво
Індія є одним із найбільших виробників волокон у світі, особливо сильна у виробництві поліестерних
штапельних волокон і віскозних штапельних волокон, оскільки їх можна комбінувати, модифікувати й
адаптувати для досягнення характеристик, що перевершують межі натуральних волокон.
Якісна пряжа
Індія є великим виробником синтетичної пряжі, включаючи пряжу з поліестерних, нейлонових і
поліпропіленових ниток, пряжу з целюлозних ниток, прядильну та спеціальну пряжу. Індійську пряжу
полюбляють дизайнери, ткачі та в'язальниці завдяки її високій якості, щільності та інноваційним
розробкам.
Приголомшливий асортимент тканин
Індія виробляє приголомшливий асортимент поліестерних, віскозних, нейлонових і змішаних тканин, які
уособлюють багату спадщину та вишукану майстерність, пропонують широкий вибір для задоволення
будь-яких потреб – стиль, вишуканість, відпочинок, комфорт, фешн або високу моду. Верхній одяг, нижній
одяг, вишивка, трикотаж і всі види тканин створюються в різних кольорах і текстурах, мають витончені
переплетення й структури, що відображають винахідливість їхніх творців.
Вишуканий домашній текстиль
Індія пропонує широкий асортимент високоякісних декоративних тканин, які роблять домашній інтер'єр
витонченим і стильним. Наш асортимент в основному складається з 100% поліестеру, віскози, акрилу або
їхніх сумішей у різних пропорціях. Ковдри, покривала, фіранки, чохли на подушки, оббивка тощо
виробляються в модних дизайнах, відтінках, які не вицвітають, яскравих кольорах і текстурах.
Екзотичні предмети декору
Індія пропонує широкий асортимент предметів декору, як-от шарфи, шалі, палантини, дупати й одані
екзотичних відтінків, з химерними візерунками та вишуканим оздобленням. Пофарбовані, набивні та
вишиті дупати/одані також оздоблені металевими смужками, блискітками та прикрашені
перлинами/бісером. Індійський акриловий трикотаж також дуже популярний.
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ПРИВІТАННЯ

Дхирадж Райчанд Шах

Рада зі сприяння експорту

Голова

синтетичного та штучного
текстилю

Я радий вітати всіх покупців та їхніх агентів з продажу текстилю на зустрічі з індійськими
постачальниками тканин, пряжі, вишитих тканин, мережив, орнаментів, джинсових
тканин і одягу на виставці ALLTEX Expo, яка пройде в м. Києві, Україна, з 6 по 9 жовтня
2021 року. Участь індійських постачальників у Alltex організовується Міністерством
текстилю/Міністерством торгівлі та промисловості, урядом Індії за підтримки Посольства
Індії в Україні.
Протягом цього 4-денного заходу близько 15 компаній-членів Ради представлять свій
новітній асортимент тканин і пряжі. У зв'язку з цим я радий повідомити, що керівники цих
компаній зустрінуться з діловими колами України, включаючи їхніх клієнтів/покупців у
сфері текстилю, щоб обговорити ділові справи на виставці ALLTEX EXPO.
Усі покупці текстилю та їхні агенти в Україні, відповідно, отримають унікальну можливість
поділитися своїми контактами й дізнатися про можливості придбання текстилю для своїх
конкретних потреб в індійських колег-учасників. Тому через цю платформу я запрошую
покупців/імпортерів/торговців/агентів/виробників текстильної продукції в Україні
повною мірою скористатися присутністю індійських виробників/експортерів на ALLTEX. У
зв'язку з цим я впевнений, що якість продуктів і послуг, запропонованих індійськими
компаніями, перевершить ваші очікування.
Я також можу відзначити, що індійські текстильні компанії демонструють свою продукцію
в ALLTEX, щоб доповнити потреби та вимоги української текстильної промисловості.
Я з нетерпінням чекаю на плідну співпрацю між індійськими компаніями та українськими
покупцями текстилю на виставці ALLTEX EXPO в Києві, щоб значно зміцнити зростаючі
торговельні відносини між двома країнами.
Дхирадж Райчанд Шах
Голова
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ДО ВАШИХ ПОСЛУГ
Рада зі сприяння експорту синтетичного та штучного текстилю (SRTEPC) з року в рік
допомагає багатьом зарубіжним покупцям встановлювати міцні та вигідні ділові
відносини з індійськими експортерами синтетичного та штучного текстилю.
Рада зі сприяння експорту синтетичного та штучного текстилю є провідною
організацією, яка представляє близько 2500 виробників та експортерів. Рада зі сприяння
експорту синтетичного та штучного текстилю пропонує широкий спектр послуг
зарубіжним покупцям абсолютно безкоштовно.
Рада зі сприяння експорту синтетичного та штучного текстилю:
 Познайомить вас з різними індійськими виробниками та експортерами
 Надасть актуальну й точну інформацію
 Поширить ваші торгові запити
 Триматиме вас поінформованими про останні розробки в індійській синтетичній і
віскозній текстильній промисловості
 Організує для вас виставки для купівлі-продажу товарів.
 Розгляне ваші скарги та в разі виникнення торгового спору сприятиме вам у мирному
врегулюванні.
Рада зі сприяння експорту синтетичного та штучного текстилю виконує всі ці обов'язки
та багато іншого протягом останніх 65 років. Досвід і знання, на які ви можете
розраховувати. Завжди.
Ваш посередник з індійськими експортерами синтетичного та штучного текстилю

РАДА ЗІ СПРИЯННЯ ЕКСПОРТУ СИНТЕТИЧНОГО ТА ШТУЧНОГО ТЕКСТИЛЮ
Resham Bhavan, 78, Veer Nariman Road, Мумбай – 400 020, ІНДІЯ
Тел.: +91-22-22048797 / 22048690 / 62318282 | Факс: 91-22-22048358 / 22810091
Електронна пошта: srtepc@srtepc.in | Вебсайт: www.srtepc.in
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БІЗНЕС-ЕКСПОЗИЦІЯ
Виробники. Дистриб’ютори

BRIOLEX™
+380 67 000 23 76
E-mail: assistant2briolex@gmail.com
Web: https://briolex.com/ua/
БРІОЛЕКС – надійний оптовий постачальник трендової фурнітури, елементів
та матеріалів для рукоділля та декорування одягу безпосередньо з фабриквиробників.
На ринку 11 років. В свій час ми стали першими серед постачальників в
Західному регіоні, хто запропонував настільки великий асортимент
елементів декорування. Понад 5000 найменувань.
Вже понад 10 років ми рухаємося вперед, зберігаючи активні темпи
зростання. Розвиваємося і будуємо міцні партнерські відносини, які
засновані на чесності, повазі, довірі.
Ми не сподіваємося на «одноразову вигоду» – надприбуток від одного
замовлення. У фокусі наших інтересів – довгострокова, взаємовигідна і
плідна взаємодія.
Кожен клієнт – це, перш за все, добрий друг і близька по духу людина, а не
«джерело отримання фінансового прибутку». Це учасник грандіозної
команди, яка працює на успіх спільної справи.
Для нас важливо, щоб з BRIOLEX було зручно і приємно працювати.
Boho For Life
+380 66 372 09 20
E-mail: jdanowa.inna@gmail.com
Instagram: boho__for__life
Виготовлення жіночого одягу з натуральних тканин із елементами вишивки.
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Cai Kingdom Group Co., ltd
+86-134 293 479 16
E-mail: davy_yarn@163.com
Web: https://ckyarn.com/
Cai Kingdom Group Co., ltd є провідним виробником та експортером
змішаної пряжі з бавовняного поліестеру в Китаї. Створена в 1987 році, ми
виробляємо всі види переробленої бавовняної пряжі від 0,5 до 32 років.
провідна фабрика бавовняної пряжі з річним оборотом понад 12 мільйонів
доларів США. Наша пряжа використовується в різних сферах: виготовлення
шкарпеток, рушників, гамаків, килимів, килимків тощо. Наша багатомовна
служба обслуговування клієнтів допомагає клієнтам з різних регіонів світу.
Ми знаємо, що найважливіше - це задоволення наших клієнтів, і
сподіваємось на співпрацю з зарубіжними клієнтами на основі взаємної
вигоди.

CREATIVниця
+380 68 555 98 15
+380 66 555 98 15
+380 73 555 98 15
Instagram: creativnytsya
У магазині “CREATIVниця” Ви можете знайти:
- широкий асортимент якісних тканин європейських виробників,
- допоміжні матеріали,
- товари для творчості та рукоділля,
- широкий вибір пряжі та аксесуарів,
- послуги ательє та багетної майстерні.
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HEIRLOOM ENTERPRISES (INDIA) LLP
Адреса:
102, Glacis Tower, Linking Road,
Same Bldg Of Indusind Bank, Khar West,
Mumbai 400052, India
Tel.: 0091-22-26491015
Представники:
Пан Раджеш Ашвані (Mr.Rajesh Ashwani)
Партнер
Mobile: 0091-8080851188
E-mail: rajeshaswani00@hotmail.com
Web: www.heirloomenterprisesonline.com
Продукція:
Тканини для жіночого одягу - поліестер, бавовна; район гладкофарбований, набивні, жакард, вишиті.
Тканини для чоловічого одягу - костюмні та сорочечні.
Інформація про компанію:
Засновники компанії Heirloom Enterprises LLP (Індія) мають тридцятирічний
досвід роботи у сфері текстилю. Працюючи з клієнтами у Мексиці, Еквадорі,
Гватемалі, Колумбії, Болівії, Перу, Нікарагуа, Коста - Ріці, М’янмі, Камбоджі,
Індонезії, Малайзії та Шрі-Ланці, компанія набула унікального досвіду
роботи з тканинами.
Компанія пропонує широкий асортимент вишуканих тканин виготовлених
на замовлення, від бавовни, віскози, бамбуку до поліестеру та сумішей з
поліестером. Жакардовий трикотаж, жакардові тканини, фарбовані принти
та вишиті тканини доступні у безлічі кольорів та варіацій. Сила компанії – в
своєчасних поставках та якісних товарах, а наш тридцятирічний досвід
гарантує, що ми без компромісів виконуємо обіцянку довіри до бренду.
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GERA TRANS
Ольги Кобилянської вул., 74, Дубно, Рівненська обл., Україна
+380 93 079 60 91
E-mail: oksana@gera.biz.ua
Офіційний імпорт тканин та фурнітури від європейських виробників.
Допомога в експорті.
MI SIGN EXPORTS
Адреса: Raj Industrial Complex A 46 2nd Floore,
Military Road, Marol Andheri East,
Mumbai – 400059, India
Tel: 0091-22-29201280
Представники:
Пан Мінакетан Махапатра(Mr.Minaketan Mahapatra
Партнер
Mobile: 0091-9819141968
E-mail: misign@misign.in
Web: www.misign.com
Продукція:
Різноманітна ручна вишивка на вбранні Haute Couture, весільних сукнях;
мереживо, весільні та вишукані аксесуари, брошки, орнвменти та тканини.
Інформація про компанію:
Офіс компанії знаходиться у Мумбаї, Індія. Компанія є виробником та
експортером вишуканої індійської ручної вишивки на тканинах для Haute
Couture Fashion. MI SIGN EXPORTS спеціалізується на різних видах ручної
вишивки на вбранні/сукнях Haute Couture, весільних сукнях, мереживі,
весільному домашньому декорі, вишуканому вбранні, брошках, орнаментах
та тканинах.
Основними клієнтами компанії є відомі дизайнери та Будинки моди, які
виготовляють колекції Haute Couture та prêt-a-porter, використовуючи лише
найкращі якісні матеріали та створюючи складний дизайн та паттерни.
Компанія розробляє і створює зразки з урахуванням останніх тенденцій у
кольорах, дизайні та трендах. Експорт компанії в основному здійснюється
до Саудівської Аравії, Кувейту, ОАЕ, Єгипту, Франції, Італії, Йорданії,
Туреччини, Росії, України, Великобританії, Марокко, Сінгапуру, Лівану та
Північної Македонії.
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MoDoo Jewels&Clothes
+380 95 792 82 82
E-mail: tallachka@ukr.net
Instagram: modoojewels
MoDoo - це одяг та прикраси для жінок зі смаком!

NABEEHA EXPORTS
Адреса:
Unit No.12,Haji Bhai Compound
Opp.Municipal Industrial Estate Bapty Road
Grant Road East Mumbai-400 008,
India
Tel: 0091-22- 23005814
Представники:
Пан Мохаммад Рашид Хан (Mr. Mohammad Rashid Khan)
Власник
Mobile: 0091- 9833704593
E-mail: info@nabeehaexports.com
Web: www.nabeehaexports.com
Продукція:
Ручна вишивка, зразки різних кольрів, орнаменти, апплікації, мереживо.
Інформація про компанію:
Nabeeha Exports, займається торгівлею та експортом жіночих виробів з
ручною вишивкою/вишивкою бісером на будь-якій основі/тканинах.
Компанія Nabeeha Exports почала працювати у 2009 році, компанією керує
власник містер Рашид Хан.
NABEEHA EXPORTS займається створенням виробів з вишуканою ручною
вишивкою для дизайнерів і будинків моди по всьому світу.
Більше інформації Ви знайдете на нашому сайті www.nabeehaexports.com
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NAGREEKA EXPORTS LTD.
Адреса:
7, Kala Bhawan, 3 Mathew Road, Opera House,
Charni Road, Mumbai 400 004, India
Tel: 0091-22-61447500
Fax: 0091-22-23630475
Представники:
Пан Вівек Гульшан Ханна (Mr.Vivek Gulshan Khanna)
Президент
Mobile: 0091-9821167169
E-mail: vivek@nagreeka.com; info@nagreeka.com
Web: www.nagreeka.com
Продукція: Органічна пряжа, фасонна пряжа, органічна фасонна пряжа,
пряжа звичайної та зворотньої скрутки, армована пряжа, синельна пряжа,
пофарбована/обпалена/мерсеризована пряжа, пряжа з високим
скучуванням, пряжа безшпиндельного/кільцевого прядіння. Кручена пряжа
поліестер, змішана пряжа поліестер/віскоза, поліестер/бавовна,
віскоза/бавовна. Тканини.
Інформація про компанію:
Компанія Nagreeka Exports Ltd. була зареєстрована Західній Бенгалії 6
березня 1989 р. зі статутним капіталом 15 мільйонів рупій. Зараз статутний
капітал вже збільшено до 150 мільйонів рупій. Компанія отримала гарну
репутацію завдяки якісній бавовняній пряжі та відповідальній роботі на
міжнародних ринках, можливості задовольнити всі потреби ринку. Саме
тому компанія звертається до Merchant Exports, що дуже якісно працює в цій
галузі з моменту свого заснування.
Компанія також має торговий відділ та експортує бавовняну сировину,
бавовняну пряжу та інші товари. Цей підрозділ також якісно працює і
підвищив товарообіг на більш ніж 2 мільярда рупій у 2019-2020 фінансовому
році. У 2012-2017 роках компанія інвестувала 850 мільйонів рупій у
потужності по фарбуванню пряжі та відбілюванню бавовни. Компанія
розташована у п'ятизірковому бізнес-центрі MIDC Kagal Hatkanangale у Кагалі
- округ Колхапур, штат Махараштра. Після успішної реалізації нового проекту
та його високої ефективності, компанія з ентузіазмом рухається далі та
розпочинає нові комерційні проекти.
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ОМ, дизайнерська студія
+380 98 594 21 28
+380 63 522 93 24
E-mail: oksana_mishko@ukr.net
Facebook: OMdesignBags
Instagram: oksanamishko
Авторські сумочки та одяг з ручним розписом для жінок та чоловіків.

PIONEER EMBROIDERIES LTD
Адреса:
Unit No. 21 To 25,2nd Floor Orient House,
3-A Udyog Nagar, Off. S.V. Road Goregaon (West),
Mumbai 400062.
India
Tel: 0091-22-42232323
Представники:
Пан Манодж Гопал Крішнан Піллей (Mr. Manoj Gopal Krishnan Pillay)
Віце-президент
Mobile: 0091-8980002413
E-mail: uttam.sharma@pelhakoba.com
Web: www.Pelhakoba.Com
Продукція:
Вишивка, мереживо, візерунки та орнаменти, оздоблення, мереживо з
району та гіпюру.
Інформація про компанію:
Pioneer Embroideries Limited є одним з провідних виробників вишитих тканин
та аксесуарів для одягу в Індії. Компанія заснована у 1991 році. Pioneer Group
завоювала бездоганну репутацію і закріпила за собою постійну нішу в галузі
у всьому світі. На даний час ми експортуємо продукцію в 30 країн, продукція
компанії отримала гарні відгуки, а компанія була кілька разів номінована як
Найкращий міжнародний Бренд - постачальник вишивки та
оздоблення/мережива.
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RISHAB WORLD PVT. LTD.
Адреса: 9th Floor, Ratan Central,
Dr. Babasaheb Ambedkar Road,
Parel, Mumbai 400012, India
Tel: 0091-22-24195000
Представники:
Пан Рамеш Джайн (Mr.Ramesh Jian) - Директор
Пан Сартак Джайн (Mr.Sarthak Jain) і пан Манодж Сайнані (Mr.Manoj Sajnani)
Менеджер з виробництва, менеджер з експорту
Mobile: 0091-9930401842
E-mail: info@rishaborld.com; manoj@rishabworld.com
Web: www.rishabworld.com
Продукція: Полівіскозні костюмні тканини, 100% поліестерні костюмні
тканини, 100% бавовняні тканини, 100% поліестерні сорочечні тканини,
поліестер/бавовна сорочечні тканини.
Інформація про компанію: Компанія Rishab Apparel Private Limited була
заснована в Аджмері у 1929 році. Через 40 років, у 1960 році, компанія
переїхала з Аджмера до фінансової столиці Індії, Мумбаї. Цей сімейний
бізнес розпочав торгівлю текстилем досить давно, зараз бізнесом керує вже
четверте покоління однієї сім’ї. Група компанії має більш ніж 40-річний
досвід міжнародної торгівлі текстилем, вона займається як експортом, так і
імпортом товарів. Сильна сторона компанії – тісні зв’язки з текстильними та
швейними фабриками по всьому світу. Присутність компанії на
міжнародному ринку відображається у нашій продукції та нашому підході
до моди. З 21.09.2021 року назву компанії змінено з Rishab Apparel Pvt. Ltd.
на Rishab World Pvt. Ltd.
Компанія розпочала експортний бізнес у 1983 році. Асортимент продукції
включає полівіскозні костюмні тканини, сорочки з бавовни та полікоттону,
тканини для жіночого одягу. Тканини, які поставляються з усієї Індії,
пропонуються та продаються міжнародним оптовим продавцям із країн
Південно - Східної Азії, Близького Сходу, Південної Америки. Для
покращення своєї дистриб'юторської мережі компанія постійно бере участь
у різних виставках. Під керівництвом пана Гвідо Бертаньолі компанія також
створює колекцію полівіскозних костюмних та брючних тканин. Гвідо
працював дизайнером у Черруті та багатьох інших видатних італійських
будинках моди більше двох десятиліть.
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SAANIKA POLYTEX PVT. LTD.
Адреса:
B-405, International Trade Centre,
Majura Gate, Ring Road, Surat, 395002 (Gujarat)
India
Tel: 0091-261-2463121
Fax: 0091-261- 2463178
Представники:
Пан Суміт О. Агарвал (Mr. Sumit O. Agarwal)
Керуючий директор
Mobil: +91-9825114036
E-mail: sumit@saanikaindustries.com; madhur@saanikaindustries.com
Web: Www.Saanikaindustries.Com
Продукція:
Поліестерна текстурована пряжа (DTY)
Інформація про компанію:
Компанія є лідером у виробництві та експорті поліестерної DTY пряжі з Індії.
Компанія експортує свою продукцію у більш ніж 125 країн світу. Компанія
має сертифікати OEKOTEX та ISO 9001:2015.

SAIVA EXIM
Адреса:
Ground Floor, Shop No. 16, Anubhav Appartment,
Bhatenda, Rajarhat, North 24 Parganas,
Kolkata-700135, West Bengal
India
Tel: 0091-9831104599
Представники:
Пан Джайдев Кумар Сінгх (Mr. Jaidev Kumar Singh)
Старший менеджер
Mobile: +91 9831204599
E-mail: saivaexim.ps21@gmail.com
Продукція:
Тканини з ручною вишивкою, тканини, матеріали для текстильного
оздоблення, шкіра (ремені, сумки, портмоне, гаманці).
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Інформація про компанію:
Компанія заснована у 2021 році. Saiva Exim займається розробкою виробів з
ручною вишивкою, тканин з візерунками, комірців та елементів декору.
Компанія також виробляє шкіряні аксесуари, такі, як шкіряні гаманці,
портмоне, ремені та сумки. Компанія має сертифікат ISO. Компанія створює
та розвиває довгострокові відносини зі своїми клієнтами та негайно реагує
на зміну потреб своїх клієнтів.
SANGAM (INDIA) LIMITED
Адреса:
Відділ ткацтва (Weaving Division)
Village - Atun, Chittor Road,
Bhilwara - 311001 (Rajasthan), India
Tel: 0091-1482-245500
Представники:
Пан Маніш Кумар Бхатт (Mr.Manish Kumar Bhatt)
Віце-президент (експорт тканин)
Mobile: 0091-82380 81577
E-mail: sanexport@sangamgroup.com; manish.b@sangamgroup.com
Web: www.sangamgroup.com
Продукція:
Тканини: поліестер/віскоза, поліестер, віскоза, спандекс, поліестер/вовна,
поліестер/вовна/лайкра.
Інформація про компанію: Скромно почавши у 1984, на теперішній час група
перетворилась на бізнес-гіганта з більш ніж 10,000 співробітниками.
Обладнання групи свключає в себе понад 200 000 шпинделів та 3000
роторів для виробництва фарбованої полівіскозної пряжі, бавовни та пряжі
OE. Широко відома якість нашої продукції, що затверджена сертифікацією
ISO 9001: 2008. Група є найбільшим виробником полівіскозної фарбованої
пряжі на одній локації в Азії. Група є лідером у виробництві готових для
зшивання тканин з річною потужністю виробництва 30 мільйонів метрів
тканини та 40 мільйонів метрів деніму. Постійно та стабільно зростаючи,
Sangam Group почала диверсифікувати діяльність, новими напрямками
стали інфраструктура, енергетика, металургія, а нещодавно - безшовна
швейна промисловість. Група розпочала виробництво безшовних швейних
виробів на базі 36 безшовних в’язальних машин із потужністю виробництва
3,6 млн виробів на рік.
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Seong-An/Startex
Korea
+90 531 769 6642
E-mail: park.startex@gmail.com
Web: www.startex.co.kr
Корейська компанія Seong-An/Startex більше 65 років виробляє розкішні
високоякісні тканини та трикотаж. За великої підтримки з боку покупців,
Seong An/Startex постійно покращує якість та розширює асортимент
продукції. Ми завжди зосереджуємось на економічно вигідній стратегії, та
на тому, щоб бути лідером ринку. Таким чином, ми завжди намагаємося
пропонувати найякісніші товари за найкращою ціною. Будьте нашим
партнером і насолоджуйтесь новою колекцією!

SEWING BUSINESS AND FASHION/ Швацька Справа та Мода
А/с 8304 м Харків, Україна
+38 068 18 19 113
E-mail: mail@sbf-media.group
Web: www.Sbf-media.group
Видавничий дім Sewing Business & Fashion існує з 2002 року і є інформаційним
каналом і платформою для текстильної промисловості України. За цей час ми
налагодили стосунки з великими гравцями на ринках України та СНД, а також
з середнім і малим бізнесом. Останні кілька років ми займаємося
організацією і супроводом виробників на міжнародні галузеві виставки в
різних країнах.
Всім, хто зацікавлений в створенні бізнесу з українськими виробниками або
торговельними організаціями, ми пропонуємо різні PR і посередницькі
послуги.
Ми з нетерпінням чекаємо вашої відповіді. mail@sbf-media.group
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SkladUSA
1630 91st Ave NE, Suite 108, Blaine, MN 55449
0800 217 096
E-mail: press@skladusa.com
Web: https://skladusa.com
SkladUSA — компанія, яка допомагає українським продавцям хендмейдтоварів стати ближче до їх закордонних клієнтів.
SkladUSA пропонує повну підтримку продавця на всіх етапах: від
оформлення замовлення до доставки покупцю в будь-який куточок світу.
Крім того, інноваційна система SkladUSA дозволяє повністю автоматизувати
усі робочі процеси, прив’язавши магазини з будь-яких закордонних
маркетплейсів та окремі інтернет-магазини до єдиного кабінету, що
дозволяє продавцю оперативно контролювати замовлення, відправлення
та надходження коштів на рахунки.
ПОСЛУГИ: Експрес-відправлення - доставка з України в будь-яку точку
планети - США, Канаду, Європу, Азію за спеціальними цінами від
перевізників в найкоротші терміни.
Консолідовані відправлення - оптимальний вид доставки відправлень
невеликого розміру через склад в США
Організація приймання платежів з PayPal і кредитних карт - здійснюємо
виплати коштів в доларах без конвертації, затримок і обмежень на
банківські рахунки і рахунки Payoneer
FBM Fullfilment - отримання, зберігання, пакування та відправлення
покупцю товарів зі складу в Міннесоті, США
FBA Prep-Center - реалізація товарів на Amazon за допомогою FBA Fulfilment
центру.
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SHELA
Мерефянське шосе, 13А, Харків, Україна
+380 98 466 33 36
E-mail: Selik.lacky22@gmail.com
Web: www.shela.com.ua
Національний виробник жіночого та дитячого в’язаного одягу та головних
уборів. На ринку України представлені більше 10 років. Власні потужності,
тільки японське обладнання SHIMA-SEIKI, багаторічний досвід і це далеко не
всі наші переваги. Також співпрацюємо із замовниками з інших країн.
SHTAPEL'
+380 95 062 24 76
E-mail: kateryna@shtapel.com
Instagram: shtapelkyiv
Українське бохо вбрання.
Tessuti.G
+380 93 237 87 32
E-mail: Giuliaplotnikova1209@gmail.com
Пропонуємо Вашій увазі підбірку італійських тканин різноманітних будинків
моди і не тільки. Ми Вас приємно здивуємо високою якістю і лояльними
цінами.
UKRAINE TEXTILE (УКРАЇНА ТЕКСТИЛЬНА)
А/С 7088, Харків, 61033, Україна
+380 68 899 0405
E-mail: uatextile.mag@gmail.com
Web: www.ukrainetextile.com
UKRAINE TEXTILE – інформаційний ресурс про текстильну, швейну і фешн
індустрію України.
Наша місія – поєднувати людей навколо професійних інтересів – виробників
одягу, взуття і аксесуарів із постачальниками тканин, обладнання, фурнітури
і послуг.
UKRAINE TEXTILE виходить у вигляді друкованого журналу, високий рівень
якого відзначили багато професіоналів, а також в електронній версії на сайті
www.ukrainetextile.com.
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ULTRADENIM LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
Адреса:
C-9,Gujarat eco textile park,
NH.8, Palsana, Surat 394315, Gujarat,
India
Tel: 0091-7573029614
Представники:
Пан Парт Патідар (Mr.Parth Patidar)
Менеджер з маркетингу
Mobile: 0091-7573029614
E-mail: mkt@ultradenim.in
Web: www.Ultradenim.com
Продукція:
Джинсові тканини та джинсовий одяг.
Інформація про компанію:
ULTRA DENIM PVT. LTD. - виробник високоякісних джинсових тканин із Індії.
Площа заводу займає 10 акрів землі в Гуджараті, Індія. Потужність компанії 30 мільйонів ярдів на рік.
Сертифікація: OEKOTEX (клас 1), сертифікат GOTS та OCS (DETOX).
Джинсові тканини: 5,25 до 14,50 унцій у різних складах.
СКЛАД ТКАНИН:
100% бавовна, бавовна/льон (сорочечна)
ПОЛІЕСТЕР/БАВОВНА, БАВОВНА/ПОЛІВІЗКОЗА/СТРЕЙЧ
ПОЛІЕСТЕР/БАВОВНА, СТРЕЙЧ/БАВОВНА/ТЕНСЕЛ
БАВОВНА/СТРЕЙЧ, БАВОВНА/ПОЛІКОТОН СУМІШІ СТРЕЙЧ.
Компанія експортує продукцію в Канаду, Швецію, Марокко, Єгипет,
Бангладеш, Шрі -Ланку, Гонконг та Латинську Америку (Парагвай, Перу,
Колумбія, Асунсьйон, Мексика, Гватемала, Чилі, Богота та Панама), Корею,
Таїланд, Сербію, Південну Африку, США тощо...
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VASUPUJYA FILAMENTS (DODHIA GROUP)
Адреса:
S. No. 300/301, Tipco Road,
Near Ram Mandir, Silvassa – 396230,
Masat, Dadra & Nagar Haveli
India
Tel: 0091-22-61166148
Fax: 0091-22-61166141
Представники:
Пан Мангеш Даттарам Джадхав (Mr.Mangesh Dattaram Jadhav)
Віце-президент (експорт)
Mobile: 0091-9820503039
E-mail: mangesh@dodhiagroup.com
Web: https://www.dodhiagroup.com/
Продукція:
Компанія пропонує 100% поліефірну філаментну пряжу:
• Фарбована текстурована пряжа
• Фарбована гофрована текстурована пряжа
• Текстурована пряжа для автопромисловості
• Текстурована пряжа для сценічного вбрання
• Текстурована пряжа (інноваційна поліефірна тканина, одяг з захистом від
потовиділення)
• Текстурована пряжа з ефектом обтискання для заміни нейлону
• Текстурована пряжа для в'язання
• Текстурована пряжа для шкарпеток (гофрована)
• Текстурована пряжа для ткацтва
• Пряжа, перероблена з вторинної сировини та сира біла текстурована
пряжа (в'язання, фарбування та ткацтво)
• Пряжа, перероблена з вторинної сировини “S” та “Z” для фарбування
• Пряжа з повітряною текстурою
• Повітряно-текстурована пряжа, перероблена з вторинної сировини
• Повітряно-текстурована фарбована пряжа, перероблена з вторинної
сировини
• Повітряно-текстурирована пряжа для оздоблення
• Текстурована пряжа (NIM, SIM, LIM, HIM, IM)
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Інформація про компанію:
Компанія Vasupujya Filaments займається виробництвом пряжи:
пофарбованого поліестеру, пряжі з перероблених матеріалів, спеціальної
пряжі, пряжі Airtex. Протягом останніх 2-х десятиліть компанія має бізнесінтереси у текстильному секторі, група дотримується компактної структури
управління. Система управління якістю компанії на найвищому рівні, а наш
підхід найбільш клієнто-орієнтований і націлений на постійний розвиток. Ми
приділяємо увагу усім трьом напрямкам: продукція, виробничий процес та
люди. Отже, цінності компанії створюють цінністі для вас. Компанія - це
згуртований сімейний бізнес, який відрізняється професійним підходом та
корпоративною культурою, що дозволяє нам встановлювати галузеві
стандарти. Організацією керують досвідчені керівники у співробітництві з
мережею висококваліфікованих радників та консультантів. Мета компанії
Vasupujya Filaments - до 2020 року стати визначним лідером ринку як в Індії,
так і за кордоном. І для досягнення цієї мети компанія націлена на активні
дослідження та розвиток, проактивний маркетинг та продажі,
клієнтоорієнтований підхід, високу соціальну та екологічну відповідальність,
кадрова політика спрямована на використання найкращого потенціалу.
VINEET POLYFAB PVT LTD
Адреса: B-303, International Commerce Center (Icc),
Near Kadiwala School, Ring Road,
Surat-395002, Gujarat, India
Tel: 0091-261-2473121
Представники:
Пан Вініт Пушкарлал Агарвал (Mr.Vinit Pushkarlal Agarwal)
Керівник відділу міжнародного маркетингу
Mobile: 0091-9727704771
E-mail: vinit@vineetpolyfab.com
Web: www.vineetpolyfab.com
Продукція: Поліефірна текстурована пряжа (DTY)
Інформація про компанію:
Vineet Polyfab Private Limited – двозірковий експортний дім, що має
сертифікат Oeko -Tex, ISO 9001: 2015 та сертифікат Authorized Economic
Operator T2 (AEO).
Компанія -як виробник та експортер поліестерної текстурованої пряжі (DTY)
- білої, чорної, різнокольорової.
24

WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LIMITED
Адреса:
Sco 191-192, Sector-34 A ,
Chandigarh 160022.
India
Tel: 0091-172- 4612000
Fax: 0091-172-2603966
Представники:
Пан Рішаб Ахуджа (Mr.Rishab Ahuja)
Менеджер філії
Mobile: 0091-7527072112
E-mail: mktgexp2@winsometextile.com
Web: winsometexexp@winsometextile.com
Продукція:
Пряжа та тканини, 100% бавовна та суміші з поліестером, льоном, вовною,
віскозою, модалом, бамбуком, шовком, нейлоном та ін. Білі неокрашені,
меланжеві та фарбовані.
Інформація про компанію:
Winsome Group розпочала свою діяльність ще у 1952 році як торгова
компанія. Winsome Group розширилася і стала провідним виробником та
експортером високоякісної сирої білої, змішаної, компактированої та
меланжевої пряжі в Індії. Winsome Textile Industries Ltd. (WTIL) - компанія,
що активно займається інноваціями та розширенням. Основою успіху
компанії є прагнення до досліджень та розробок. Досвід досліджень та
розробок допоміг нам створити різноманітні текстильні вироби. Компанія
може запропонувати широкий асортимент пряжі та тканини з 100% бавовни
та сумішей бавовни з поліестером, льоном, вовною, віскозою, модалом,
бамбуком, шовком, нейлоном тощо, необробленого білого, меланжевого та
інших кольорів.
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АВАНТІ, ТОРГОВИЙ ДІМ
Рибалка вул., б.13, кв.62, Харків, 61082, Україна
+380 67 571 38 68
E-mail: avanti2020@ukr.net
https://www.avantiyarn.com
https://yarninbobbins.com.ua
Web: https://avantiopt.com
ТОРГОВИЙ ДІМ «АВАНТІ» понад 25 років на ринку України. Прямий
постачальник пряжі з натуральних, штучних і змішаних волокон з Італії,
Туреччини та Китаю високої якості та у великому асортименті. Для
трикотажного виробництва, ручного та машинного в'язання у бобінах і
моточках, оптом і в роздріб.

АКАДЕМІЯ крою Унімекс, авторська школа
Магнітогорська вул., 1Б, Київ, Україна
+380 67 779 80 48
E-mail: mail.unimecs@gmail.com
Web: http://www.uni-mecs.com/
Авторська школа «Академія крою Унімекс» навчає конструкторів і
дизайнерів одягу вже протягом 20 років за унікальними швидкісними
методиками крою.

ГАЛКОМПЛАСТ, ТзОВ
Хорватська вул., 9/17, Львів, 79016, Україна
+380 32 233 42 80
E-mail: galcomplast.lviv@gmail.com
Постійно оновлюється асортимент фурнітури. Приймаємо замовлення на
виготовлення ґудзиків і застібок-блискавок за кольором та розміром.
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Гуліян ПП
+380 67 612 95 55
E-mail: guliyan.grigory@ukr.net
Продаж високоміцних ниток для усіх видів рукоділля. Гаманці, ремені,
сумки, рукавички (ручне та машинне шиття), намисто, гердани, бісерне
рукоділля. Текстильні вироби та багато іншого.

Інформбізнес, видавничий центр
Київ
+380 44 489 32 46
+380 50 441 68 01
+380 67 506 63 43
Web: http://www.ib.kiev.ua
Спеціалізовані видавничі та Інтернет-проекти для фешн ринку України.
Журнал с каталогом постачальників «Все для легкой промышленности»
(друкована та Online версія): фахова інформація для підприємств легкої
промисловості та дані щодо постачальників обладнання, матеріалів та
фурнітури для виробників одягу, взуття, галантереї. Розповсюджується
безкоштовно для фахівців.
Онлайн маркетплейс http://bizera.com.ua/:
http://leg.bizera.com.ua: обладнання, матеріали, фурнітура для легкої
промисловості;
http://fashion.bizera.com.ua: виробники та імпортери одягу, взуття, модних
аксесуарів.
Сайт постачальників легкої промисловості: http://legprom.ib.kiev.ua
Тематичні сторінки для фахівців фешн індустрії у соцмережах:
https://www.facebook.com/fashionindustry.ua
і
https://www.instagram.com/industriamodaua/
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КОМПАСС Україна, ПрАТ
а/c 3122, Харків, 61072, Україна
+380 67 571 62 31
E-mail: office@kompass.ua
Web: www.kompass.ua
Facebook: Kompass.UA
База даних українських підприємств «КОМПАСС Україна» (580 000 компаній).
Безкоштовна демоверсія – www.demo.kompass.ua
Бази даних 50 млн. компаній з 70 країн світу на www.kompass.com
Пошук покупців та імпортерів за кордоном.
Бази даних для Emailрозсилання в Україні й за кордон.
Онлайн-просування компаній в Україні та за кордоном http://booster.kompass.ua
Лінк-білдинг, розміщення SEO-статей.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua

ЛЮДМИЛА ТМ
Небесної Сотні вул., 16, Житомир, 10030, Україна
+380 412 41 33 91
E-mail: info@ludmila.ua
Web: www.ludmila.ua
ТКАНИНИ І ФУРНІТУРА - Великий досвід роботи на ринку тканин. Постійно
оновлюваний асортимент. Натуральні тканини: шовк, бавовна, шерсть.
Виготовлення ексклюзивних тканин на замовлення. Кристали Swarovski.
ОДЯГ - Ми представляємо наш бренд з найкращих італійських тканин. Ця
колекція створена відповідно до останніх трендів в світі моди. Новітні
дизайни принтів, комфортний крій і дизайнерські ідеї. Вироби з колекції
комбінуються і це дає можливість створити багато прекрасних образів.
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ЛЕГПРОМСЕРВІС, ТОВ Київ, Україна
+380 50 330 87 26 Viber
+380 67 330 87 26 Viber
+380737008726 Viber
+380 44 496 00 04 (5)
E-mail: legpromservice@ukr.net
lps@nitki.com.ua
Web: www.nitki.com.ua/
Експерт в швейних нитках з 1994 року
Спеціалізується на поставках високоякісних швейних ниток різного
призначення.
Спеціалізація:
1. Торгівля та виробництво-нитками для магазинів швейної та взуттєвої
фурнітури.
2. Торгівля та виробництво- "Промислово Швейні нитки"
3. Торгівля сировина для виробництва ниток.
4. Виробництво торгових дисплеїв для ниток.
5. Послуги перемотки.
Продукцію яких виробників Ви можете у нас придбати або замовити:
LUTS виробництво України, «Красная нить» Росія, DURAK Туреччина, ARIANNA
Італія, TAPETEN Туреччина, і ін.
Що ми можемо запропонувати:
Нитки
для
магазинів
швейної
та
взуттєвої
фурнітури:
50м/100м/150м/200м/500м/1000м.
Армовані «Красная нить» С-Петербург: 35лл 200м, 45лл200м, 40лш200м,
70лл 200м.
Нитки штапельні LUTS Україна: OMEGA 120200m 480 кольорів, OMEGA 36
(150m) 80 кольорів (джинс).
Нитки текстуровані Stretch 160 200m 120 кольорів.
Нитки для оздоблювальних і декоративних швів. LUTS Україна: ORTA 60
(150м), ORTA 40 (150м), ORTA 30 (150м), ORTA 20 (50м), ORTA 10 (50м).
Нитки для фріволіте: VEGA 30 (450m) - ARIANNA Італія.
Нитки для шиття бісером: LUTS Україна: ORTA 100 (100м), ORTA 80 (200м).
Звичайна SUPER-S 100м (НЕ розпускається кінчик нитки) міцніше звичайних.
CORD-M 75м (НЕ розпускається край нитки) ще міцніше.
Нитки для документів, підшивка документів: LUTS Україна 12/4, 12/5, Капрон
10, 93,5*1*3 100м, 150м, 500м, 1000м, 5000м, 15000м
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Нитки для господарських цілей, нитки для мереж: LUTS Україна: 93,5 * 1 *
31500м, 3000м, кг
Нитка резинка 50м. LUTS Україна
Метаніть (люрекс) Золото, срібло. LUTS Україна
Торговельне обладнання для ниток. LUTS Україна
Торговельне обладнання для магазинів швейної фурнітури. LUTS Україна.
Нитки для зашивання мішків. LUTS Україна
Нитки капронові Nylon 6
Нитки еластичні LUTS Україна
Основа для міні ткацьких верстатів, макраме та багато іншого.
2. Промислова група ниток
Нитки для шиття одягу; Нитки для шкіри і взуття; Нитки для домашнього
текстилю; Нитки для м'яких меблів; Нитки для матраців і для стьобальних
машин; Нитки вогнестійкі; із захистом від ультрафіолету; водостійкі; Нитки
Кевлар, M-Aramid / P-Aramid; Нитки для вишивання; Нитки для зашивання
мішків; Нитки для підшивки документів; Нитки для різних специфічних
завдань. Нитки для господарських потреб.
Послуги перемотки. Нитки для харчової промисловості; нитки Армовані;
нитки штапельні; Нитки комплексні мультифіламентні; Нитки поліестер,
Нитки капрон (Nylon), Нитки з 100% бавовни.
3. Торгівля сировиною для виробництва ниток:
Армована пряжа, Ne 45/2, 36/2, 28/2, 28/3, 16/2, 16/3 про ін.
Штапельна пряжа Ne 40/2, 40/3, 20 / 2Б 20/3, 12/1, 12 / 3,12 / 4,12 / 5, 8/1, 8/3
та ін.
Мультіфіламентні комплексні поліестрові нитки 70D2, 70D / 3, 100D / 3, 150D
/ 3, 210d / 3, 420D / 3, 500D / 3,840D / 3; Полієфірне Волокно. та багато іншого.
Під замовлення/склад.
4) Послуги перемотування: від 50м до 30000м
5) Виробництво торгового обладнання - для магазинів швейної та взуттєвої
фурнітури.
Матвійчук ПП
+380 98 599 08 93
E-mail: matviychukt74@gmail.com
Facebook: tayanashop.ua
Рідна мода.
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Мотив - бренд, вишиванки від виробника
+380 96 668 85 72
E-mail: Motyvforyou@gmail.com
Instagram: motyv_vyshyvanka
Український бренд вишиваного одягу «Мотив» для тих, хто хоче йти в ногу з
тенденціями та водночас відчувати єдність з національними традиціями.
САМОДЕЛКИ, арт-студія
Володимирська вул., 69, Київ, Україна
Web: http://samodelki.com.ua/
Арт-майстерня ідей та подарунків. Арт-коуч.
Стиль України від Тетяни Павловської
+380 67 274 58 15
Style.of.ukraine@gmail.com
Instagram: style_of_ukraine
Вишиті мрії із бісеру. Найкраще, бо українське.
ТД Комерційний Центр. ТОВ (нитки ТМ SOFIA)
Магнітогорська вул., 1, Київ, Україна
+380 44 501 80 01
+380 50 805 70 70
E-mail: yarns@comcenter.com.ua
Web: https://comcenter.com.ua/
Головним завданням компанії є забезпечення українських виробників усією
необхідною сировиною. Таким підходом ми намагаємося дати широкий
простір для розвитку бізнесу, а також підкреслити високий рівень,
оперативність роботи і якість продукції. Для підтримки партнерських
стосунків, наша компанія застосовує індивідуальний підхід до кожного.
Постійними замовниками компанії є різні інтер’єрі салони, виробники
м'яких меблів, панчішно-шкарпеткові, швацькі, взуттєві і трикотажні
підприємства. Ми поставляємо продукцію як для великих підприємств, так і
для приватних замовників. Стосунки будуємо за принципом
довгострокового партнерства. Саме це і є однією з причин співпраці з
великими компаніями зі світовим ім'ям.
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ТроянДА ТМ
+380 95 887 96 28
E-mail: mironyaksvetlana@ukr.net
Facebook:
Авторські сумочки, гаманці, рюкзаки та інше під вишивку бісером та з
вишивкою.

Шиємо на замовлення
Instagram: lilia.moda
Модельєр головних уборів. Стиліст

Українська Родина, журнал
Ревуцького вул., 44, Київ, 02140, Україна
+380 44 501 48 22
E-mail: mail@dds.com.ua
Web: www.rodyna.com.ua/
Мова - Історія - Культура – три чинники, що творять українську націю.
Дякуємо нашим дорогим читачам, авторам, митцям, спонсорам і меценатам,
всім, хто допомагає творити цей журнал. Ваша підтримка і ваш інтерес до
нашого видання дають йому енергію життя...
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