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2KStyle 
2KSTYLE - STILUL CARE ÎȚI OFERĂ 
NOI POSIBILITĂȚI

2KStyle, creat de surorile Olga si Anna Kliuev, nu este doar un brand. 
Este stilul, grație căruia fiecare client găsește modalitatea de a se exprima.

pavilionul central, 
standul nr. 6
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BATISTRADA
ÎNCĂLȚĂMINTE COMODĂ PENRU FEMEI 
MOTTO-UL NOSTRU: “MODĂ, STIL ŞI CALITATE!”

BATISTRADA este un brand de încălţăminte pentru femei, prezintă toate 
modelele şi mărimile, de la 35 până la 41. BATISTRADA oferă încălţă-
minte comodă, practică şi trainică. Încălţămintea BATISTRADA este 
făcută din materiale naturale, talpa este durabilă, accesoriile - de la cei 
mai buni producători străini. Încălţămintea BATISTRADA are un design 
impecabil, este prezentată într-o mare varietate de culori. În aceşti pantofi 
vă veţi simţi confortabil oriunde: la birou, festivități, la plimbare... 

pavilionul central, 
standul nr. 11
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Brio Model Management
ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU FEMEI

Brio - întreprindere de confecții pentru femei, fondată în anul 2001. 
Colecțiile Brio sunt compuse din bluze, fuste, jachete, paltoane, rochii de 
fiecare zi și de gală.Toate țesăturile sunt atent selectate de la producători 
renumiți din domeniu. Orice piesă vestimentară Brio este rezultatul 
muncii intense, designului unic și calității înalte a țesăturii.

pavilionul central, 
standul nr. 8
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NOUA LINIE EHO READY TO WEAR

Piesa vestimentară face parte din Noua linie EHO Ready to Wear. Ținute-
le din noua linie au un croi deosebit, care redau puterea și condiția unei 
femei rebele, luptătoare, dar care totodată își păstrează feminitatea. Unele 
ținute sunt create din top și fustă exprimând fragilitate, dar pentru a păstra 
forța au fost folosite unele facturi care dau senzația unei armuri, după care 
le poți combina și da viață îndelungată hainei.

FII FEMEIE ÎNCREZUTĂ ÎN SINE, 
PUTERNICĂ ŞI UNICĂ!

pavilionul central, 
standul nr. 23A
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pavilionul central, 
standul nr. 55
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PANTOFICA-IRKA 
ÎNCĂLŢĂMINTE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI

Irka Shoes este un brand de încălţăminte pentru femei și bărbaţi. Din de-
cembrie 2015 brandul este prezent și în România. Colecțiile Irka Shoes 
sunt create  pentru  femei moderne, independente, care apreciază stilul, 
calitatea, eleganța și confortul. „Colecțiile accentuează importanța pe care 
femeia o acordă pantofilor în zilele noastre. Cenușăreasa urbană nu își mai 
pierde pantoful, ci îl folosește în avantajul său, pentru un plus de femini-
tate și farmec. Pasionată de pantofi, Cenușăreasa contemporană valorifică 
pantofii de calitate și achiziționează noi perechi pentru a-și face o bucu-
rie.” Irina Calancea.

- 5 ANI DE ACTIVITATE 
- PESTE 2500 PERECHI VÂNDUTE  
- PESTE 150 APARIȚII MEDIA

pavilionul central, 
standul nr. 28
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MALLENA
VESTIMENTAȚIE PENTRU FEMEI ŞI COPII

Sub marca ,,Mallena” sunt produse și comercializate haine de calitate ex-
cepțională pentru femei și copii, la prețuri accesibile. Toate produsele - 
rochiile, bluzele, fustele, hainele exterioare, au un farmec aparte și un de-
sign original. Un accent deosebit se pune pe stilul folk și pe combinațiile 
acestuia cu alte stiluri (business, casual, romantic). Pe larg este folosită 
broderia computerizata și diverse decoruri. 

pavilionul central, 
standul nr. 60
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NIKITA RINADI
BRAND AUTOHTON DE ȚINUTE ELEGANTE 
ŞI CASUAL

Creat în anul 2012 de designerul Nadya Gudumak, NikitaRinadi este un 
brand autohton recunoscut atât în ţară, cât şi peste hotare. Datorită stilului 
deosebit şi modelelor extraordinare, ţinutele şi-au câştigat rapid admiraţia 
în rândul fashionistelor. Prima  colecţie a fost lansată pe piață cu un nume 
îndrăzneț “Inspiring sexuality”,  ceea ce a contribuit la crearea imaginii 
brandului. Au urmat colecţiile prezentate cu succes în ţară şi peste ho-
tare: “Anna Karenina” şi “ Winery Colection” . Casă de modă NikitaRina-
di se distinge printr-un caracter prodigios, realizând noi ţinute în fiecare 
săptămâna. 

pavilionul central, 
standul nr. 24
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STEPBYOEKO-TEX® - CEA MAI COMPLETĂ 
CERTIFICARE PENTRU PRODUCĂTORII DE TEXTILE

SustainableTextileProduction (STeP) by OEKO-TEX® producția durabilă 
de textile este un sistem de certificare pentru branduri, comercianți cu 
amănuntul și producători din lanțul de textile, care doresc să informe-
ze publicul despre realizările lor prin producția durabilă într-o manieră 
transparentă, autentică și clară.

STEPBYOEKO-TEX® PREVEDE:
• O certificare la nivel mondial, completă, durabilă pentru obiectele textile;
• Protecția mediului ambiant;
• Managementul integrat al substanțelor chimice;
• Standarde stricte de sănătate și a siguranței la locul de muncă;
• Protecția drepturilor fundamentale ale omului și a standardelor etice ale 
condițiilor de muncă;

Avantajele certificării STePbyOeko-Tex®: cu STePbyOeko-Tex® producăto-
rii de textile se vor deosebi de concurenți; STePbyOeko-Tex® deschide ac-
cesul spre branduri și piețe retail, care cer dovada unei producții durabile 
și care își marchează producția cu “MadeInGreen”; STePbyOeko-Tex® - cel 
mai dezvoltat sistem de certificare a producției durabile.pavilionul central, 

standul nr. 56
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OLSA-SHOES
PRODUCEREA ÎNCĂLȚĂMINTEI PENTRU FEMEI

Întreprinderea Olsa-shoes activează în domeniul producției de încălță-
minte de mai bine de 25 de ani. Fiecare pereche este fabricată din piele 
sută la sută naturală de origine italiană și spaniolă.

SCOPUL NOSTRU ESTE SĂ-ȚI OFERIM CONFORT, 
STIL ŞI CALITATE LA UN PREȚ REZONABIL

pavilionul central, 
standul nr. 12
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PORTEX-GRUP
ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU INDUSTRIA DE 
CONFECȚII

Compania comercializează mașini de cusut industriale JACK (China), 
MINERVA (Republica Cehă), DUERKOPP (Germania), PFAFF (Ger-
mania), generatoare de abur ROTONDI (Italia), complexe de croit ALL-
COMP (Polonia). Comerț cu piese de schimb, întreținerea și repararea 
tuturor echipamentelor.

Compania JACK este lider printre producătorii de mașini de cusut în Chi-
na. Compania este în continuă evoluție și „creștere” prin extinderea liniei 
de echipamente de cusut, oferind mașini de cusut din ce în ce mai sofisti-
cate, controlate electronic, automate de cusut.

Toate acestea vorbesc despre nivelul profesional, baza logistică și științifică 
solidă a întreprinderii. Grupul JACK utilizează cele mai recente evoluții 
tehnologice japoneze, produse noi și efectuează un control riguros al cal-
ității.

pavilionul central, 
standul nr. 57
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PREMIERA-DONA
ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU FEMEI 

Premiera-Dona SRL este o întreprindere de confecţii. Gama de produse: 
rochii, fuste, pantaloni, jachete, trenciuri, costume. În procesul de pro-
ducție sunt folosite doar țesături de calitate: cașmir,  lână, in, bumbac, 
mătase, poliester, mătase artificială, precum și combinații ale acestora. 
Compania “Premiera-Dona” produce îmbrăcăminte sub brandurile “Pre-
miera-Dona” şi “L’ame de Femme” .

Controlul strict al calităţii la toate etapele de producție permite companiei 
“Premiera-Dona” să producă articole vestimentare care satisfac cerinţele 
celor mai exigenţi cumpărători.

pavilionul central, 
standul nr. 21
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RIVOLS
MERCERIE ŞI ECHIPAMENTE DE CUSUT

Furnizor de echipamente de cusut, ace de cusut şi de tricotat, aţă de cusut, 
foarfece și accesorii pentru producția de îmbrăcăminte. 

Reprezentantul oficial al JACK, GROZ-BECKERT, COATS, PREMAX în 
Republica Moldova.

pavilionul central, 
standul nr. 53
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TRICON
PRODUCEREA CONFECŢIILOR ŞI TRICOTAJELOR 
PENTRU FEMEI

Fabrica Tricon este lider în producerea și vânzarea confecţiilor și tricotaje-
lor pentru femei. Fabrica este dotată cu cel mai modern utilaj, implică teh-
nologii inovative, colaborează cu cele mai renumite branduri europene.

Pe piaţa autohtonă fabrica este cunoscută prin două branduri de îmbră-
căminte pentru femei: cunoscutul și îndrăgitul brand TRICON - stilul ca-
sual– ținute comode, modele atractive la preţuri convenabile și exclusivul 
și inovatorul brand MY REVIVAL- pune accent pe cele mai noi tendinţe 
ale modei prin colecţiile fashion: modele exclusive, culori aprinse și look 
modern. Compania are magazine în Chișinau, Bălţi și Cahul. Brandurile 
autohtone MY REVIVAL și TRICON pot concura cu orice brand euro-
pean în materie de calitate, tendinţe și preţ.

pavilionul central, 
standul nr. 3
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TRIOGRUP PRIM
MAŞINĂ DE CUSUT DE MARE VITEZĂ, CU UN AC, 
CUSĂTURĂ RIGIDĂ, CU ACȚIONARE DIRECTĂ, TĂ-
IEREA AUTOMATĂ A FIRULUI ŞI SISTEM DE LUBRI-
FIERE CU CARACTER USCAT

1. Îndepărtarea petelor de ulei de pe confecții. 
Introducerea sistemului de ungere cu caracter 
uscat. Uleiul se păstrează într-un carter sigilat 
de tip închis - elimină problema scurgerii de 
ulei.

2. Prevenirea petelor de ulei de pe cadru

3. Lubrifierea și verificarea nivelului uleiului se 
efectuează fără dificultate

4. Gamă lărgită de reglare a cantității de ulei din 
suveică

5. Creșterea vitezei de tăiere a firelor

6. Iluminare LED

7. Funcție de prevenire a ruperii acului

8. Comutator tactil din spate cu o funcționalita-
te sporită

9. Panou de control cu funcționalitate sporită

10. Unitate de control compactă  de economisire 
a energiei

AVANTAJELE MAŞINII:

pavilionul central, 
standul nr. 4
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Vasilini 
ARTICOLE DIN LÂNĂ DE OI, BLANĂ NATURALA 
ŞI PIELE

VASILINI S.R.L. este o companie înființată în anul 2011. Principalul gen 
de activitate este producerea articolelor din lână de oaie pe bază de tricotaj 
şi, de asemenea, o serie de produse din blană naturală și piele. 

Afacerea are ca scop de a oferi populației din Moldova încalțăminte co-
modă din materiale naturale. Astfel, a început producerea papucilor din 
lână, calitatea lânii fiin asigurată de creșterea oilor în mediu natural. Lâna 
este moale la atingere, elastică și nu se șifonează.

Sortimentul produselor include peste 10 poziții: ciupici din lâna, slapi din 
piele naturală cu lâna, veste din blană naturală, brâuri de lână, plăpumi 
pentru copii și maturi de lână, mănuși din blană naturală, șlapi din piele 
naturală, UGG pentru bebeluși, papucei din piele pentru copii s.a.

Categoria de vârsta: de la bebeluşi din primul an de viaţă până la per-
soanele de vârsta a treia.

pavilionul central, 
standul nr. 49
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Victorina - Tex
BRANDUL COCSINELLE

Cocsinelle este o marcă franceză de haine pentru femei și copii (până la12 
ani). Cocsinellepropune haine creative, rafinate, confortabile și reprezen-
tative tendinţelor și stilului francez. Gama noastră de produse: haine pen-
tru femei, bebeluși (până la 6 luni), micuţi (6-36 de luni) și pentru fetiţe 
(2-12 ani). Cocsinelle e foarte atentă la detaliile finisajelor, stofe și jocul 
de culori. Hainele noastre asigură confort, eleganță și creează o stare de 
bine. Colecţiile Cocsinelle sunt create, coordonate și asamblate într-un stil 
autentic francez.

pavilionul central, 
standul nr. 5
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VIOMAS TEX 
CĂMĂŞI PENTRU BĂRBAȚI ŞI FEMEI DE MARCA 
COMERCIALĂ  PASSER

Cămașa este o piesă-cheie care completează atât o ţinută casual, cât si una 
business. Cămașa Passer înseamnă eleganţă, confort, personalitate și stil 
autentic. Sursa de inspiraţie sunt persoanele cu un mod de viaţă activ, în-
crezute în sine, care preferă confortul rafinat și au grijă de imaginea lor.

PASSER - DEFINIŢIA SIMPLĂ A STILULUI. 

pavilionul central, 
standul nr. 19




