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str. Mihai Eminescu 42/2, of. 9
MD-2012 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 212-460
GSM: +373 69/ 314-563
E-mail: info@douainimi.md
URL: http://www.douainimi.md

WSR “DOUĂ INIMI”

WSR “DOUĂ INIMI” s-a lansat acum 10 
ani cu colecții originale de rochii pentru 
mirese. Avem relații frumoase cu clienții 
noștri, le realizăm orice doleanță pentru 
crearea unei rochii de vis. Fie că veți ale-
ge o rochie din colecțiile deja create sau 
designerii o vor crea cu multă pasiune la 
cererea dvs., aceasta va fi cu certitudine 
rochia perfectă. 
Brandul WSR “DOUĂ INIMI” a devenit 
un nume respectat în rândurile cliente-
lor datorită modelelor unice de rochii de 
mireasă și de seară.

TWO HEARTS was created 10 years ago 
with the launching of an original col-
lection of wedding dresses. We have 
wonderful relationships with our cus-
tomers, we do everything to make true 
their dream of a gorgeous bridal dress.  
Whether you choose a dress from an ex-
isting collection or the designers will cre-
ate a new model just for you, it will surely 
be the perfect dress. 
The TWO HEARTS brand has become 
a respected name among customers 
thanks to the unique designs of bridal 
and evening dresses.

Showroom:
bd. Cuza Vodă 1/2, bir.110 

Chișinău, Republica Moldova 
URL: https://www.instagram.com/2k_style/ 

URL: https://www.facebook.com/clothes2K/

«2KSTYLE»

2Style nu e doar o etichetă, e mai curând 
dorința de a lăsa oamenii să se exprime.
Noi încercăm doar să găsim cea mai 
bună formă pentru această exprimare 
interioară.
Orice articol de vestimentație, orice hai-
nă este o poveste. Voi decideți ce poves-
te doriți să trăiți, să iubiți, să purtați.

2KStyle it’s not just a label, it’s more like 
idea of letting people to express them-
selves. 
All we do – we are trying to find the best 
shape of that expression.
Each item is a story. You decide, which 
story you want to live, to love, to wear. 
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str. Teilor 9/3, 114
 MD-2043 Chişinău, Republica Moldova 
GSM: +373 69/ 17-50-08 
E-mail: valea1978valentina@mail.ru

«AGRICOM-LUX» S.R.L.

Compania Yo-Yo este reprezentantul oficial al companiilor tur-
cești: “BAYKAR” “BROSS” “ROLY POLY”  și al companiilor polo-
neze: “KEY” și “CORNETTE” în Moldova. Avem plăcerea să vă 
prezentăm  lenjerie de înaltă calitate pentru copii și adolescenți, 
textilele de uz casnic, precum și șosete și ciorapi ale producători-
lor turci și polonezi. Suntem mereu gata să vă ajutăm în alegerea 
produselor excelente în magazinele noastre.

Yo-Yo company is the official representative of Turkish companies 
“BAYKAR” “BROSS” “ROLY POLY” and of Polish companies “KEY” 
and “CORNETTE” in Moldova. We have the pleasure to present 
high-quality underwear for children and teenagers, as well as 
household textiles and socks and stockings from Turkish and Pol-
ish manufacturers. We are always ready to help you choose excel-
lent products in our shops.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 123
Chișinău, Republica Moldova

Tel.: + 373 022 55 55 55
GSM: +373 68/ 528-528
GSM: +373 69/ 872-555

alinialinia@gmail.com; info@alinabradu.com
URL: http://alinabradu.com/

BRADU ALINA

Alina Bradu este un designer care lucrează în stil „etno”. Împreună 
cu soțul ei, în anul 2010 au creat brandul Alina Bradu. Alina dez-
voltă concepțiile colecțiilor, iar soțul ei creează accesoriile. Astfel, 
împreună creează look-uri care sunt îndrăgite nu doar de femeile 
din orașul nostru, dar și de fashionistele de peste hotare. Ia este 
piesa centrală a brandului Alina Bradu. Ea se combină perfect cu 
orice ținută. Stilul etno este alegerea celor care țin la trecutul isto-
ric al țării lor, dar este atractiv și pentru cei care vor să se simtă mai 
deosebiți. Am deschis un magazin-atelier, unde oaspeții noștri 
pot vedea modelele deja existente sau pot comanda o piesă in-
dividuală. Scopul nostru este să facem costumele etno purtabile, 
combinând ornamentele clasice cu detaliile moderne.

Alina Bradu is a designer working in “ethno” style. in 2010, togeth-
er with her husband, they created the brand Alina Bradu. Alina de-
velops the concepts of collections, while her husband creates ac-
cessories. Thus, together, they create looks that are loved not only 
by the women in our city, but also by fashionistas from abroad. 
Iya (traditional woman blouse) is the central piece of the Alina 
Bradu brand, combining perfectly with any outfit. Ethno style is 
the choice of those who care about the traditions of their country, 
but it is also attractive for those who want to feel more special. 
We opened a shop-workshop where our guests can see existing 
models or order an individual piece. Our goal is to make ethno 
costumes wearable, combining classic ornaments with modern 
details.
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Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373-22/ 50-20-44; 53-95-09 
GSM: +373 79/ 322-605 
Email: alodistrade@gmail.com

 «ALODIS-TRADE» S.R.L. 

Importul și plasarea pe piață a uleiului de 
cocos de înaltă calitate, presat la rece. Ule-
iul de nucă de cocos este folosit în scopuri 
cosmetice pentru îngrijirea tenului, corpu-
lui, unghiilor, părului. Utilizarea regulată a 
uleiului de nucă de cocos vă permite să 
prelungiți tinerețea și sănătatea pielii și pă-
rului. Uleiul de cocos are o serie de efecte 
miraculoase: încetinește formarea ridurilor; 
hidratează, hrănește și înmoaie pielea; are 
efect antiinflamator; reduce stresul și obo-
seala etc.

Coconut oil is used in cosmetology for the 
care of face, body, nails and hair. Regular 
use of coconut oil allows you to prolong 
the youth and health of your skin and hair. 
Coconut oil has a range of miraculous ef-
fects: slows the formation of wrinkles; mois-
turizes, nourishes and softens the skin; has 
anti-inflammatory effect; relieves stress and 
mental fatigue, etc.

str. Suceviţa, 34/2
MD-2051 Chişinău, Republica Moldova 

GSM : +373 68/ 32-26-41 
GSM : +373 78/ 32-26-41

«ANETTE»™

Brandul Anette există pe piață de 3 ani. Producem colecții de 2 
ori pe an, proiectăm și ținute la comandă: casual, rochii de seară, 
costume. 
Colecția este în stil CHANEL, din țesături buclate, culori – gri, roz, 
alb, albastru închis, bej. Sunt ținute potrivite pentru fiecare zi. 
Mă inspiră vremea, țesăturile noi, altceva de ce am făcut înainte.
Am mizat pe bucle, ceva inedit în țara noastră, și pe culori care se 
potrivesc pentru acest sezon.

The Anette brand was launched  3 years ago. We launch new 
collections 2 times per year, designing and making on demand 
clothes in a variety of styles - casual, evening dresses, suits.
The collection is in the CHANEL style, made of boucle fabrics, in 
gray, pink, white, dark blue, beige colors, fit for every day wear.
I’m inspired by weather, by new fabrics, by something I never did 
before.
I put the accent on boucle fabrics, something new in our country, 
and on colors that fit this season.
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Centrul Comercial “Zorile” 
str. Calea Ieşilor, 8, et. 1, 2 
GSM : +373 79/ 99-00-51 
Centrul Comercial “Atlantic” 
str. Armenească, 51 A, et. 2, but. 35 
GSM : +373 79/ 99-00-53
 

Centrul Comercial “AVIV”  
str. Tighina, 57, but. 211 
GSM : +373 79/ 99-00-54
Centrul Comercial “Unic”  
str. Ștefan cel Mare, 8, et. 3
GSM : +373 60/ 177 355
URL : www.arilux.md 

ARILUX S.R.L. 

Producătorul numărul unu pe piaţa autoh-
tonă de genţi de damă, sport, truse cos-
metice și alte articole de marochinărie. 
Suntem o întreprindere cu caracter dina-
mic, formată dintr-o echipă cu experienţă, 
care pune accentul pe calitatea produse-
lor și satisface cerinţele clientului.

Manufacturer no. 1 in the domestic mar-
ket of women’s bags, sports bags, cos-
metic kits and other leather goods. We 
are a dynamic enterprise, consisting of 
an experienced team, focused on prod-
uct quality and striving to fulfill custom-
ers’  expectations. 

str.Uzinilor 206, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: + 373 22/ 40-78-18
GSM: 373 60/ 81-48-14 

E-mail: artizana.factory@gmail.com
URL: www.artizanafactory.md

ARTIZANA FACTORY S.R.L.

Ciupicii de odaie din blană natu-
rală de oaie – chiuni, vor deveni 
întruchiparea confortului și căl-
durii pentru picioarele dumnea-
voastră. Procurând ciupici din 
blană de oaie, dumneavoastră 
investiți în sănătate, pe care o 
merită orice persoană.

Slippers and slipper boots in nat-
ural sheepskin are the embodi-
ment of comfort and warmth for 
your feet. By purchasing sheep-
skin slippers, you invest in your 
health and comfort. 
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Chişinău, Republica Moldova
str. Academiei 13/1
Tel.: +373-22/ 727-006
Fax: +373-22/ 731-900
E-mail: artizana_inter@mail.ru
URL: www.artizanafashion.md

ARTIZANA S.R.L.

ARTIZANA S.R.L. este o întreprindere 
fondată la 1 ianuarie 1963, cu o istorie 
veche și tradiții stabilite.
În prezent, Artizana este o întreprindere 
dotată cu echipament modern, desfă-
șoară un proces de producție perfor-
mant, produce o gamă largă de articole 
de îmbrăcăminte exterioară din textile, 
blănuri, piele, puf natural.

ARTIZANA  is an enterprise founded on 
January 1, 1963, with an old history and 
established traditions.
 
Presently, ARTIZANA  is endowed with 
modern equipment, ensures efficient 
production processes, and manufac-
tures a wide range of outer garments in 
textiles, fur, leather, and natural down.

Adresa magazinelor
Chisinau, str. Albisoara 4,  

Centrul Comercial Atrium, et 2
Chisinau, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt 8, 

Centrul Comercial Unic, et 1
Chisinau, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt 136.

Casa de Comert Gemeni, et1

Chisinau, str. Aleco Russo 1
Orhei, str. Eminescu 9/2

artmasiv@inbox.ru 
www.beatricelingerie.md 

www.facebook.com/OMSAMoldova
GSM +373 76/ 73-00-32

ARTMASIV S.R.L.

Beatrice Lingerie - importator exclusiv al 
brandurilor europene de lenjerie: OMSA, 
Gisela Intimates, Leilieve, Lormar, Si e lei, 
Wolbar, Sensis etc. Lenjeria superbă oferită 
de Beatrice Lingerie va face orice femeie să 
se simtă frumoasă.  Modelele  de lenjerie 
intima atent selectate îți vor evidenția punc-
tele forte și vor masca micile imperfecțiuni, 
oferindu-ți un plus de șarm. Elegantă și sen-
zuală, dar în același timp plăcută și confor-
tabilă - aceasta este oferta noastră.

Beatrice Lingerie - exclusive importer of 
European lingerie brands OMSA, Gisela 
Intimates, Leilieve, Lormar, Si e lei, Wolbar, 
Sensis etc. The gorgeous lingerie offered 
by Beatrice Lingerie will make any woman 
feel beautiful. Carefully selected patterns 
will highlight your strengths and mask small 
imperfections, adding you extra charm. El-
egant and sensual, but at the same time 
pleasant and comfortable - this is our offer.
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bd. Braşovului 247D 
505600 Săcele, jud. Braşov. România 
GSM: +373 60/ 04-72-34 
Fax: +40 368/ 81-87-07 
GSM: +40 723/ 12-04-74 
E-mail: avetex00@mail.ru 
URL: www.avetex.ro

AVETEX COMPANY S.R.L.

AVETEX – Brașov produce: etichete ţesute, etichete 
imprimate, ecusoane ţesute tăiate laser, benzi elas-
tice și rigide, chingi, materiale promoţionale.

AVETEX – Braşov produces: woven labels, printed 
labels, laser cut woven badges, elastic and rigid 
ribbons, textile belts, promotional items.

str. Alba Iulia, 192 
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 54-91-15
Fax : +373 22/ 54-91-15

GSM : +373 69/ 89-39-32 
GSM : +373 69/ 06-89-82 

E-mail: muza.tv@gmail.com

«BIJUART»™, «MUZICA TATIANA» I.I.

Bijuterii exclusive pe gustul fiecăruia, din Tur-
cia și India. Design original, calitate superioară, 
gamă vastă de produse.

Exclusive costume jewelry from Turkey and India 
for all tastes. A wide assortment of high-quality 
original costume jewelry.
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bd. Decebal 139, MD-2060 Chișinău, Re-
publica Moldova
 Tel.: +373 22/ 840-220; 84 02 20
Fax: +373 22 84 02 20 
GSM: +373 69 81 11 36 
E-mail: office@vitalieburlacu.com 
URL: vitalieburlacu.md

S.C. BITPROGRAM S.R.L.

Compania SC “Bitprogram” SRL, reprezentată de brandul 
„Vitalie Burlacu”, este un producător din Republica Moldova, 
care garantează componenţa - 100% piele naturală italiană 
pentru toate produsele sale de marochinărie: genţi pentru 
femei și bărbaţi, centuri, portofele și alte accesorii din pie-
le. Produsele noastre corespund tendinţelor modei, astfel, 
gama de produse se reînnoiește mereu. Priorităţile noastre: 
calitatea produselor, măiestria și operativitatea executării 
comenzilor. Printre avantajele companiei: instalaţii și utilaj 
modern; termeni flexibili de cooperare; gamă largă și boga-
tă de culori și texturi.

Bitprogram LTD,  representing VITALIE BURLACU brand, is 
a manufacturer from the Republic of Moldova. All our leath-
er products are handcrafted in genuine Italian high quality 
leather:  women’s and men’s bags, belts, wallets and others.  
We apply the highest quality manufacturing guidelines to our 
production process. The company tends to keep our range 
of products up to the latest fashion trends, and we constantly 
update our assortment of products. 
Our priorities are: quality and efficiency.
The main advantages of the company: modern equipment; 
flexible collaboration terms; a wide range of colors and tex-
tures. 

str. Columna 77 A (magazin)
GSM: +373 60/ 23-11-99 (pentru informații și 

recepționarea comenzilor)
URL: www.bumbacel.md

BUMBĂCEL

Comercializăm lenjerie de corp, pijama-
le, haine de sport, prosoape, lenjerie de 
pat, rochițe, maiouri etc. din bumbac de 
cea mai inaltă calitate din Uzbekistan.

We offer underwear, pajamas, sports 
clothes, towels, bedclothes, dresses, 
t-shirts, etc. of highest quality cotton 
from Uzbekistan.
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 bd. M. Eminescu, 12 
MD-3121 mun. Bălţi, 
Republica Moldova 
Fax : +373 231/ 242-81 
GSM : +373 79/ 50-33-92 

I.C.S. «CB-TEX» S.R.L.

CB-TEX este activă pe piaţa textilelor din 2009. CB-TEX activea-
ză în mai multe direcţii: îmbrăcăminte pentru personalul medical, 
articole sportive și pijamerie bărbaţi în sistem lohn și semi-lohn. 
Compania poate realiza, de asemenea, întreaga gamă de opera-
ţiuni legate de procesul de producție, începând cu achiziţionare 
de ţesătură și accessorii și terminând cu exportul produselor către 
partenerii noștri. Echipa experimentată și un important capital de 
entuziasm și pasiune au transformat CB-TEX-ul într-o întreprindere 
cu peste 300 de angajaţi. Valorile care ne călăuzesc sunt: calitatea 
producţiei ca promotor al imaginii noastre atât pe plan intern, cât 
și pe cel extern; competenţa, flexibilitatea, executarea comenzilor 
în timp utill, onorarea contractelor și respectul faţă de angajaţi. 

Our company is active in the textile market from 1986. From the 
beginning we have satisfied our customers with courtesy and 
concern. The effectiveness of CB-TEX is a result of the serious 
and careful work of our qualified team. For several years we are 
specialized in the textile industry working yarns (nylon, polyester, 
cotton, polycotton). In plus, CB-TEX is manufacturing a variety of 
clothing: clothing for medical staff, sports wear and pajamas for 
men, in conditions of lohn and semi-outsourcing. The company 
may also perform the full range of operations related to the pro-
duction process, starting with the purchase of fabrics and accesso-
ries and ending with export to our partners.

str. Hristo Botev nr. 29, Chișinău, Republica Moldova (sediul companiei)
bd. Decebal nr. 139, Chișinău, Republica Moldova (spațiul de producție)

GSM: +373 69/ 15-60-88 
E-mail: cherang@inbox.ru

CHERANG S.R.L.

Compania Cherang este specializată în 
producţia de articole tricotate și confec-
ţii textile. Întreprinderea produce pentru 
marca sa proprie „Hermina” și în sistem 
lohn pentru clienţi din străinătate și Re-
publica Moldova (80% din producție 
este în sistem lohn). Produsele confecţi-
onate de întreprindere: pulovere, rochii, 
cardigane, căciuli, fulare și pături, toa-
te tricotate, precum și tricouri (inclusiv 
polo) și cămăși.
Activitatea de producţie a fost începută 
în 2014. Scopul Cherang SRL este creș-
terea producției și dezvoltarea produsu-
lui propriu. 

CHERANG is specialized in the pro-
duction of knitted wear and textile gar-
ments. Part of the company’s clothing 
is manufactured under its own  brand 
“Hermina” and part is made through the 
lohn system for customers abroad, but 
also in Moldova (80% of the produc-
tion is made in the lohn system). We are 
manufacturing: sweaters, dresses, cardi-
gans, knitted hats, scarves and blankets, 
all knitted, as well as jerseys (including 
polo) and shirts.
The company started its activity  in 2014. 
CHERANG aims to increase production 
and develop its own product.

TM
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Telefon mobil: 079350269, 079797766
E-mail: olguta.86@gmail.com, liubimii12@bk.ru
Web-site: chrismaroo.com

BRANDUL CHRIS MAROO

Noul brand Chris Maroo va prezenta fe-
meia liberă, modernă, elegantă, îmbră-
cată în haine comode și stilate, executate 
din stofă sută la sută naturală. Nu ezita să 
încerci noua colecţie de toamnă 2017 de 
rochii și paltonașe, cu reduceri de până 
la 50%. Ţinutele sunt disponibile online 
pe site-ul nostru chrismaroo.com  și pe 
pagina de Facebook, ChrisMaroo.

The new brand Chris Maroo will present 
you the free modern woman, dressed 
with elegance and convenience, wear-
ing  skilfully designed,  100% natural 
clothing. Do not hesitate to try the new 
2017 Autumn Collection of dresses and 
coats, with discounts of up to 50%. The 
clothing is available online on the site 
chrismaroo.com and on the Facebook 
page ChrisMaroo.

str. Miciurin, 1, MD-6103
Ceadâr-Lunga, Republica Moldova 

Tel. : +373 291/ 2-79-80 
Fax : +373 291/ 2-79-80 

GSM : +373 79/ 40-77-39 
E-mail : coraf@rambler.ru 

«CORAF» S.R.L. 

Compania produce pături 
matlasate, saltele, perne, seturi 
de lenjerie, acoperiri pentru sal-
tele din lână de oaie, silicon și 
alte umpluturi. 

Manufacture of quilts, mattress-
es, pillows, bed linens, cover-
lets, mattress cases in fleece, 
silicone and other fillers.
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str. Bogdan Voievod 7, 
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
GSM: +373 60/ 157-777
E-mail: studioaws.info@gmail.com
URL: www.coreli.md

CORELI BY HCV S.R.L.

Eșarfele au fost, sunt și vor fi un accesoriu mereu la modă. Îm-
pletește-o în păr, înfășoar-o în jurul bustului, agaț-o la geantă, 
cînd se lasă răcoare poți să ți-o pui pe umeri. Indiferent, dacă 
porți rochie sau top și pantaloni, o eșarfă va arăta senzațional în 
talie, pe post de curea. În garderoba femeilor, o eșarfă devine 
un element de bază, unde este utilizată cu ușurință în crearea 
ținutelor și este perfect combinată cu diferite tipuri de haine, 
genți sau încălțăminte. Eșarfa este elementul cheie care poate 
diversifica vestimentația.

Scarves have been, are and will always be a fashionable acces-
sory. Wrap it in your hair, wrap it around your bust, tie it on your 
purse, when it’s getting cool, put it on your shoulders. Regard-
less of whether you wear a dress or a top and pants, a scarf 
will look sensational around your waist as a belt. In women’s 
wardrobe, a scarf is a basic element, where it is easily used in 
the creation of outfits and is perfectly combined with different 
types of clothing, handbags or footwear. The scarf is the key 
element that can diversify clothing.

C.C. “ATRIUM” of. 112
GSM: +373 60/ 606-161 

bd. Mircea cel Bătrân 28/4 
GSM: +373 69/ 344-780

URL: www.crystal.md;  
www.facebook.com/www.crystal.md

CRYSTAL.MD

Atelierul de creație CRYSTAL.MD este 
un magazin de bijuterii de înaltă calitate 
din cristale SWAROVSKI.
Aici puteți cumpăra bijuterii cu amă-
nuntul, la prețul cu ridicata, ceea ce este 
deosebit de plăcut, mai ales că primiți 
cadou un pachet cu logo.
În atelierul nostru este posibilă încrus-
tarea oricărui produs cu cristale. Tot la 
noi puteți comanda un tablou încrustat, 
puteți repara bijuterii, acum o pietricică 
căzută nu mai este o problemă.

The creative workshop CRYSTAL.MD is 
a jewelery shop offering high-quality 
SWAROVSKI crystals.
Here you can buy retail jewelery at 
wholesale prices, which is particularly 
enjoyable, especially since you get a 
bag with a logo as a gift.
At our workshop we can inlay with crys-
tals any object. You can also order an 
inlaid painting, but also repair your jew-
elery - now a fallen crystal is no longer 
a problem.
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bd. Mircea cel Bătrân 48
MD-2075 Chișinău, Republica Moldova: 
GSM: +373 60/ 066-011
E-mail: contact@danissia.md
URL: www.danissia.md
Fb.com  – Showroom Danissia
Ok.ru – Showroom Danissia

DANISSIA

Danissia este un brand autohton recent 
apărut pe piață, în care se regăsește ca-
litatea și prețul accesibil. Compania, deși 
produce pentru vânzare îmbrăcăminte 
pentru ceremonii, rochii de seară, unifor-
me școlare, costume de carnaval, are și 
un serviciu de închirieri pentru anumite 
modele vestimentare. Oferim clienților 
posibilitatea de a se simți confortabil, 
elegant și unici, grație designului ine-
dit, culorilor impecabile, țesăturilor de 
calitate ale creațiilor noastre rafinate. Vă 
invităm să ne descoperiți online sau în 
salon–magazinul nostru unde veți putea 
alege dintr-o gamă largă de ținute.

Danissia  is a new local brand, offering 
quality at affordable prices. Although 
the company makes clothes for ceremo-
nies, evening dresses, school uniforms, 
and carnival costumes for sale, we also 
have a particular rental line for certain 
models. Thanks to the unique design, 
the impeccably chosen colors, the qual-
ity fabrics, and our good taste, our cus-
tomers feel comfortable, elegant and 
unique in our creations. We invite you to 
discover us online or at our showroom 
where you will have the choice of a wide 
range of outfits.

str. Bernardazzi 62
EHO Ready To Wear: C.C. Unic, et 

3, bd. Ștefan cel Mare 8
GSM: +373 69 09 07 18

E-mail: ehodeseo@gmail.com; 
hudorojcov@gmail.com

 

URL: www.eho-couture.com
Instagram: @ehoeho

Facebook:  
EHO by evgheni hudorojcov

EHO COUTURE

EHO este un brand de modă, creat de tânărul 
și talentatul designer din Moldova, Evgheni 
Hudorojcov. Startul rapid și promiţător în lu-
mea frumuseţii și a stilului i-a permis designe-
rului să obţină succese imense. 
Brand-ul EHO are 3 serii de ținute: Couture, 
Ready To Wear, Bridal

EHO – laconic shocking. 
EHO – freshness and classicism in tandem. 
EHO – sentimental grotesque.

EHO is a fashion brand, created by Evgheni 
Hudorojcov, а young and talented designer 
from Moldova. The quick and promising start 
in the world of beauty and style allowed him 
to achieve huge successes.
The EHO brand has 3 lines of clothing: 
Couture, Ready To Wear, Bridal

EHO - laconic shocking.
EHO - freshness and classicism in tandem.
EHO - sentimental grotesque.
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GSM:  +373 79/ 11-50-75
Pe pagina de Facebook “ Evghenii Dragoman”
E-mail: jekka1988@mail.ru

EVGHENII DRAGOMAN

Evghenii Dragoman este un tânăr desig-
ner vestimentar, care prezintă colecția sa 
de haine pentru bărbați la MOLDOVA 
FASHION EXPO. Pentru crearea colecți-
ei am apelat la stilurile Etno și Military. În 
procesul de creație încerc să mă detașez 
de streotipuri și reguli. Jocul culorilor și 
formelor mă inspiră pentru a crea ceva 
nou  
  În zilele prezentărilor, la standul nr.5, 
veți putea cumpăra haine Evghenii Dra-
goman cu reduceri de 10% la tot sorti-
mentul.

Evghenii Dragoman is a young fashion 
designer who presents at MOLDOVA 
FASHION EXPO his collection of men’s 
clothes in  Etno and Military styles. In the 
process of creation, I try to detach myself 
from stereotypes and rules. I play with 
colors and forms to create something 
new
  During the presentations, at stand no. 5, 
you will be able to buy Evghenii Drago-
man’ s creations with 10% discounts for 
the entire range of clothes.

Ukraine, Odessa
Suhoi Liman

Shevchenko 71
+380671693918
+380636287928

www.f-furnitura.net
fainafurniturka@gmail.com

FAINA FURNITURKA

Compania Faina Furniturka oferă articole de mercerie din materia-
le de calitate, la cele mai bune prețuri. Vă prezentăm o gamă largă 
de nasturi, butoane, panglici, șireturi, panglici de finisare, diverse 
aplicații etc. Compania noastră activează de mai bine de 10 ani pe 
piața din Europa de Est. Lucrăm individual cu fiecare client.

The company Faina Furniturka offers a wide selection of sewing 
accessories in high quality materials at the best prices. We offer a 
huge assortment of buttons, snap buttons, ribbons, laces, finishing 
ribbons, various applications and other. Our company is active for 
more than 10 years in the market of Eastern Europe. We work indi-
vidually with each client.
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str. Miron Costin, 7, bir. 714 
MD 2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 43-85-06 
Fax : +373 22/ 51-55-77 
E-mail : office@formula-krasoti.md 
URL : wwww.formula-krasoti.md

REVISTA «ФОРМУЛА КРАСОТЫ» 

Revista «Formula krasoti» - singura revis-
tă în Moldova despre frumuseţe, sănăta-
te și perfecţiune, este distribuită gratuit 
în centrele comerciale MallDova, Elat, 
Gemeni, Jumbo, Sun City, și, de aseme-
nea, e disponibilă în saloane de infru-
museţare, centre SPA, frizerii, clinici den-
tare, de sănătate și de fitness, farmacii, 
pentru că aici vin clienţii noștri, și anume 
aici se întâlnesc cu concurenţii dvs. «For-
mula krasoti» - singura revistă specializa-
tă în Moldova cu un tiraj de 10 000 de 
exemplare. «Formula krasoti» este singu-
ra revistă în Moldova care informează ci-
titorul imediat, și nu adună praful de pe 
rafturile chioșcurilor. «Formula krasoti» 
este singura revistă care vă va ajuta să vă 
creșteţi vânzările.

«Formula krasoti» (Beauty Formula) is the sole 
in Moldova specialized magazine dedicated 
to beauty, health and perfection. The publica-
tion is distributed free of charge at the shop-
ping centers MallDova, Elat, Gemeni, Jumbo, 
Sun City and is also available at beauty salons, 
spa-centers, hairdressers, dental clinics, health 
and fitness centers, pharmacies and optic cen-
tres throughout the city. These distribution 
sites have not been chosen randomly - they 
are visited by your customers, there they meet 
your competitors. «Formula krasoti» is the sole 
specialized magazine in Moldova with a cir-
culation of 10 000 copies. «Formula krasoti» 
is the sole specialized magazine in Moldova 
which instantly falls into the hands of readers, 
and never gathers dust on stores’ shelves. 
«Formula krasoti» is the sole magazine in Mol-
dova which will increase your sales.

GSM: +373 68/ 40-78-94
E-mail: e_grati@mail.ru 

URL: https://www.facebook.com/ElenaGratiDesign/

ELENA GRATI

Elena Grati este o marcă de 
îmbrăcăminte care crează ți-
nute vestimentare unice ca 
model, destinate tinerilor. Hai-
nele, atât pentru bărbați, cât și 
pentru femei, sunt modelate și 
croite după tipare unice con-
struite după silueta personală. 
Un alt principiu de bază constă 
în combinarea stofelor cu ele-
mente și suprafețe croșetate 
sau tricotate manual. Piesele 
vestimentare nu sunt produse 
în serie, ci realizate în baza co-
menzilor individuale.

Elena Grati is a brand of fash-
ionable outfits for young peo-
ple. Clothes, for both men and 
women, are modeled and tai-
lored using unique patterns, 
built on personal silhouettes. 
Another basic principle is to 
combine the fabrics with hand-
knit and knitted fragments and 
elements. Clothes are not man-
ufactured in series, but made 
strictly on individual demand.
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str. N. Milescu-Spătaru, 23, bir. 297 
MD-2075 Chişinău, Republica Moldova 
Tel. : +373 22/ 31-21-62; 43-29-13 
Fax : +373 22/ 43-29-13 
E-mail: iansis1@mail.ru; iansis@yandex.ru

«IANSIS» S.R.L.

Colanţi TERRI în asortiment. 
Colanţii sunt fabricaţi din fibre 
calitative de producere italiană. 
Conţinut înalt de satin și lycra.

TERRI tights. A wide assort-
ment of tights made in Italian 
high-quality thread. A high per 
cent of lycra, satin

str. Puskin, 32 (C.C. Sun City, butic 317)
GSM: +373 60/ 62-41-56
GSM: +373 69/ 08-43-58
E-mail: sales@intimo.md

URL: www.intimo.md
Facebook: https://www.facebook.com/intimo.md/?ref=bookmarks

 Instagram: https://www.instagram.com/intimo.md_lingerie/

INTIMO

Magazin de lenjerie intimă exclusivă în Moldova. Colecția inclu-
de lenjerie realizată manual de designeri moldoveni și o colec-
ție de lenjerie erotică din mărci poloneze. În magazinul Intimo 
puteți găsi sutien bralette de dantelă, sutiene, capote de mă-
tase, pantaloni scurți, body-uri, corsete și bustiere, precum și o 
gamă largă de colanți și ciorapi.

Shop of exclusive lingerie in Moldova. The collection includes 
handmade lingerie made by Moldovan designers and a collec-
tion of Polish brands erotic underwear. In the Intimo shop you 
can find bralettes,  bras, silk gowns, shorts, bodysuits, corsets 
and bustiers, as well as a wide range of stockings and tights.
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str. Bulgară, 47 
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/ 85-88-11 (anticamera)
Tel.: +373 22/ 85-88-08 (marketing)
E-mail: partners@ionel.moldnet.md
URL: www.ionel.md

IONEL S.A.

Fabrica de confecții „Ionel» S.A. este una dintre cele 
mai vechi întreprinderi în Republica Moldova, fonda-
tă în octombrie 1945. Fabrica produce îmbrăcăminte 
exterioară pentru bărbați, femei, băieți. Execută co-
menzi în sistemul Lohn, pe bază de materie primă fur-
nizată de client. Produce haine sub trei mărci proprii. 
Fabrica este dotată cu echipament modern. Suntem 
gata de a lua în considerare ofertele comerciale, pri-
vind executarea comenzilor  și comercializarea  pro-
duselor proprii.

Founded in October 1945, the sewing factory Ionel  
is one of the oldest enterprises  in the Republic of 
Moldova.  The factory manufactures men’s, women’s 
and children’s outerwear.  Executes orders in the 
lohn system, and also manufactures clothes under its 
own three brands : «Ionel», «Prima Bella», “Giovanni 
Primo». Outfitted with  modern equipment.  We are 
ready to consider commercial offers on both manu-
facture on demand  and sale of our own products.

str. Meşterul Manole, 9 
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 47-80-29
Fax : +373 22/ 47-80-29; 42-13-94 

GSM : +373 79/ 95-05-62 
E-mail : iuvas@mail.ru 
URL : www.iuvas.com

«IUVAS» S.R.L.

Compania IUVAS prezintă noua colecție toamna-iarna 2018. Am 
ținut cont de sugestiile clienților, dar și  de noilor tendințe în ma-
terie de culori și modă. Optăm pentru țesături naturale de calitate 
superioara (bumbac, viscoză și lână). În promovarea Stilul IUVAS 
sunt folosite accente moderne: imprimeuri și broderii. Predomină 
imprimeurile, broderiile florale și culorile pastelate pentru femei, 
iar pentru bărbați tonuri gri, navy, khaki și deja tonurile clasice –alb 
și negru. Au fost folosite croieli moderne potrivite pentru orice tip 
de activitate. 
Dispunem de o gama largă  de articole pentru maturi, copii și be-
beluși. Nu rata șansa să-ți completezi garderoba cu ținute de toam-
nă și iarnă de stilul IUVAS.

IUVAS presents at the exhibition the new autumn-winter 2018 col-
lection. We took into account the customers’ preferences, as well 
as the new trends in colors and forms. We are working with top 
quality natural fabrics (cotton, viscose and wool). Promoting the IU-
VAS style, we use modern accents: prints and embroidery. Prints, 
floral embroidery and pastel colors are predominant in women’s 
clothes, while men’s outfits are displayed in gray, navy, khaki, clas-
sic black and white combinations. Modern patterns were used for 
both lines of clothing.
We offer  a wide range of clothing for adults, children and babies. 
Do not miss the chance to complete your winter-autumn wardrobe 
with outfits in IUVAS style.
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España. Valencia 
Pintor Maella 11 
46023
www.juanboluda.com
juanboluda@juanboluda.com
Tlf: +349 633 08 161
Fax: +349 633 04 906

JUAN BOLUDA S.A.

Compania a fost înființată acum 56 de 
ani. Suntem specialiști în dantele, bro-
derii și țesături imprimate, cum ar fi țe-
săturile diagonale, poplinuri, batist, pân-
za de in, viscoză, dar și țesături simple, 
coordonate cu imprimeurile noastre. 
Armonii clasice, dar inovatoare și elabo-
rate. Luminozitate și confort combinate 
cu texturi delicate. O eleganță modernă.
Colecția de vară 2018 vă oferă țesături 
de in,  batist, bumbac și poplin imprima-
te (flori, imprimeuri figurative, art deco, 
toile de jouy), în special pentru copii; 
cocktail, lenjerie într-o gamă completă 
de culori. Mai mult de 30 de culori. Cu-
lori deschise pentru bebeluși: ecru, roz 
deschis, albastru deschis, gri deschis, 
dar și fucsia, culorile cernelii, galben, 
roșu, bleu marin, turcoaz, ocean, verde, 
portocaliu, cămilă etc.
Țesături simple: țesături de in - chiffon - 
țesături diagonale - stretch -viscoză-po-
liamid etc.
 Colecția de iarnă 2018: țesături diago-
nale de viscoză și bumbac, imprimate, 
jersey, țesături din lână, jacquard, cadri-
late, cheviot, față dublă, tricou simplu.

The company was founded 56 years 
ago. We are specialists in laces, embroi-
deries and printed fabrics, like twill, pop-
lins, batistes, linens, viscose, also plains 
coordinated with our prints. Classic but 
innovative and elaborate harmonies. 
Lightness and comfort combined with 
soft textures. A modern elegance.
Our summer 2018 collection offers you 
linen, batiste, cotton linen and poplin 
printed (flowers, figurative, art deco, 
toile de jouy) especially for children, 
cocktail, lingerie, mid-range in a full 
color range. More than 30 colors. Light 
colors for baby ecru, light pink, sky blue, 
light grey and also fuchsia, ink, yellow, 
red, navy, turquoise, ocean, green, or-
ange, camel etc.
Plain fabrics: linens- chiffon - twill - 
stretch qualities -viscose- poliamide etc.
 
Winter collection 2018: twill in viscose 
and cotton, prints, jersey, wool fabrics, 
,jacquards, fantasie, checks, cheviot, 
double face, plain jersey.

Show room:
str.  Mihai Eminescu 39, Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 79 80 80 60
E-mail: julia.allert.fashion@gmail.com

JULIA ALLERT

Julia Aller este un brand local de haine pentru femei. 
Compania activează pe piață de mai bine  de 10 ani 
și se dezvoltă rapid. În toată perioada existenței sale, 
stilul deosebit “Julia Allert” a reușit să adune mulți fani 
atât în Republica Moldova, cât și în afara țării. Pentru 
stilul “Julia Allert” sunt caracteristice: silueta libe-
ră, multe straturi, croială asimetrică, forme laconice, 
atenție la detalii și materiale, gamă monocromatică, 
facturi contrastante, broderii și imprimeuri de firmă. 
Putem vorbi mult despre stilul “Julia Allert”, dar mai 
bine, totuși, e să-l vedeți!

Julia Allert is an ambitious  Moldovan brand of wom-
en’s fashion. The company is 10 years old and we 
grow up and develop rapidly. During this period 
Julia Allert’s style found a lot of fans on local market 
and also abroad.  Julia Allert’s style is a free silhou-
ette, multilayerness, assymetrical cut, laconic forms, 
special attention to details and fabrics, monocrom 
colours, embroidery and prints. We can discuss a lot 
about Julia Allert’s style, but it’s much better to see it 
with your own eyes!
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Str. Columna 74, etaj 1
GSM: +373 69/ 839-228
 E-mail: malinovai@mail.ru
URL: https://www.facebook.com/malinovai
URL: https://ok.ru/kalinushka.333 

“KALINUSHKA ALIONUSHKA”

Salonul-atelier „KALINUSHKA ALI-
ONUSHKA” este un producător 
nou de rochii de nuntă și de seară. 
Comercializăm la prețuri accesibile 
rochii de calitate europeană, cu un 
design unic, în sortiment larg. Ne fa-
cem treaba cu multă inspirație și cu 
o dorință imensă de a crea o imagi-
ne unică, minunată a miresei. Munca 
pentru noi este o plăcere, iar rochii-
le create de noi sunt ceea cu ce ne 
mândrim.

The workshop KALINUSHKA AL-
IONUSHKA is a new designer and 
manufacturer of wedding and 
evening dresses. We offer afforda-
ble European quality dresses with a 
unique design, in a wide assortment. 
We do our work with inspiration and 
a tremendous desire to create a 
unique, brilliant image of the bride. 
For us work is a pleasure, and we are 
proud  of the dresses we make.

SALONUL-ATELIER

GSM: +373 69 818 957
URL: https://lidiasboutique.wordpress.com/

Facebook: https://web.facebook.com/pg/
LidiasBoutique/about/?ref=page_internal

LIDIA’S BOUTIQUE

Rochii de mireasă și rochițe 
pentru fetițe create cu multă 
dragoste pentru frumos!
Ești frumoasă și unică, pentru că 
așa ai fost creată… simple, ele-
gante și rafinate, rochiile Lidia’s 
Boutique doar accentuează 
personalitatea și caracterul tău 
deosebit!
…create cu multă dragoste 
pentru frumusețea care este 
atemporală…

Wedding dresses and dresses 
for little girls created with much 
love for beautiful things!
 You are beautiful and unique, 
because you were created like 
that ... simple, elegant and re-
fined, Lidia’s Boutique dresses 
only accentuate your personal-
ity and special character!
 ... created with much love for 
the timeless beauty ...
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LIDIA SELICI

str. Tighina 49/3
Chișinău, Republica Moldova

GSM: + 373 60/ 77-96-77
E-mail: luxury.general.group@gmail.com

Facebook: LUXURY STYLE MOLDOVA

LUXURY GENERAL GROUP S.R.L.

Compania LUXURY GENERAL 
GROUP a fondat în 2014 prima 
agenție de mini-modeling din 
Republica Moldova, LUXURY 
MINI MODEL AGENCY. Toto-
dată este și organizator al celor 
mai importante concursuri, fes-
tivaluri de modă, evenimente 
dedicate copiilor, printre care 
concursul: MINI MISS & MINI 
MISTER MOLDOVA, TOP MO-
DEL MOLDOVA, LITTLE SUPER 
MODEL MOLDOVA, precum și 
cel mai mare festival de modă 
pentru copii: KIDS FASHION 
FESTIVAL MOLDOVA

LUXURY GENERAL GROUP 
founded, in 2014, the first mi-
ni-modeling agency in Mol-
dova -  LUXURY MINI MODEL 
AGENCY. The company is also 
the organizer of the most im-
portant competitions, fashion 
festivals, events dedicated to 
children, including MINI MISS & 
MINI MISTER MOLDOVA, TOP 
MODEL MOLDOVA, LITTLE 
SUPER MODEL MOLDOVA, as 
well as the biggest fashion festi-
val for children: KIDS FASHION 
FESTIVAL MOLDOVA.
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str. Avram Iancu, 32, magazinul “Mäalex” 
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373-22/ 71-13-14; 27-05-09
GSM : +373-79/ 54-44-91
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 126, 
magazinul “SPORT” 
 

str. Alexandru cel Bun, 32, 
magazinul “Mäalex” 
C.C. UNIC, et. 3 
C.C. СОЮЗ, boutique 3007, parter 
str. Ismail 47, magazinul “Mäalex”

«MÄALEX GRUP» S.R.L.

Producător autohton de genţi care a 
eliminat concurenţii, pentru că Mäalex 
a reușit să îmbine trei dintre cele mai 
importante calităţi pentru o geantă: stil, 
practicitate și originalitate! Misiunea 
companiei Mäalex este crearea unei 
mărci competitive pe piața moldove-
nească, care corespunde standardelor 
internaționale. Produsele companiei 
Mäalex sunt de nepreţuit pentru tinerele 
care-și doresc o schimbare. Furnitura de 
calitate asigură produsului originalitate 
și durabilitate. Fiecare își va găsi geanta 
de la Mäalex. 

Moldovan manufacturer of bags, which 
outdid domestic and foreign compet-
itors, because MAALEX managed to 
combine 3 most important qualities of 
a bag: style, practicality and original-
ity! MAALEX mission - to create on the 
Moldovan market a competitive brand, 
in line with all international standards 
in this field. MAALEX bags are made for 
girls who like variety. Quality fittings not 
only give an original look to a bag, but 
also ensure its durability. Everyone will 
find their bag at MAALEX.

str. Marinescu 46, Durlești, mun. Chișinău, 
Republica Moldova

GSM: +373 78 18 19 19
GSM: +373 69 69 32 04

E-mail: maccomd@gmail.com
Web-site/magazin online: www. macco.md

MACCO

Macco produce incălțăminte de 
cameră confecționată din lână, 
folosită în scopuri profilactice. 
Lâna are o serie de proprietăţi 
curative, diminuează durerile 
post-traumatice și ale articulaţi-
ilor, așternutul din lână asigură 
un somn sănătos și liniștit.

5 motive să ne alegi produse-
le: sunt din lână; picioarele nu 
transpiră; talpa este din piele 
naturală, nu alunecă; sunt calzi, 
pufoși și frumoși; se spală în 
mașina de spălat la 30 grade.
Vă încălțăm cu drag!

Macco manufactures home 
footwear made of wool, used 
with prophylactic purposes. 
The wool has a number of cu-
rative properties: diminishes 
post-traumatic pain and joints 
pain, while wool bedding en-
sures a healthy and quiet sleep. 

5 Reasons to Choose Our Prod-
ucts: they are in wool; feet do 
not sweat; the sole is of natural 
leather and does not slip; they 
are warm, fluffy and beautiful; 
you can wash them in the wash-
ing machine at 30 degrees.
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Viale Monza, 347                 
20126-Milan-Italy                 
+390200624921                    
info@madzerini.it                 
www.madzerini.it

MADZERINI SRL 

MADZERINI - marcă europeană de experți în îmbrăcămintea 
pentru exterior
Sediul central al companiei se află la Milano, Italia, în inima 
industriei fashion și a caselor de modă celebre.
Cu centrul de design și dezvoltare a stilului situat la Torino, 
unitățile de producție localizate în Europa de Est, și  locația 
europeană a diferitelor subdiviziuni ale brandului, suntem 
capabili  să asigurăm implementarea imediată în producție 
a tuturor ideilor noi, dar și controlul calității articolelor de îm-
brăcăminte la fiecare etapă a procesului de producție.
Nu urmăm și nu urmărim tendințele modei, noi le creăm! 
Vorbim în numele maestrului italian, un trendsetter de mar-
că, care ajută oamenii să arate distinși și eleganți în modele 
unice care au permis brandului să devină întruchiparea ele-
ganței în îmbrăcăminte .
 Scopul nostru este de a stabili o relație de încredere și de 
a oferi o experiență specială, convingătoare și consecventă.  

MADZERINI - European outwear expert brand. 
The head office in Milano, Italy, in the heart of fashion brands 
and industry.
Center of design creation and styles development based in 
Torino, production facilities in Eastern Europe, so in gener-
al European location of the different brand divisions helps 
to implement immediately all the new and trendy ideas into 
production, control the highest quality of final garments at 
all the stages.
We do not run after trends, we create them! We speak on 
behalf of the Italian craftsman, a Masterful trendsetter who 
helps people look dignified and elegant through unique 
designs allowing us to become the embodiment of elegant 
outerwear. 
Our aim to pursue an ability to build a relationship of trust 
and offer a special experience that its compelling and con-
sistent across all geographic regions as well as various sales 
and engagement channels. 

str. Academiei 15/1
MD-2028 Chișinău,Republica Moldova

GSM: +373 78/ 22-22-11
GSM: +373 22/ 79-74-68 

E-mail: maicom@maicom.md
URL: www.maicom.md

MAICOM 

De 8 ani, MAICOM, producător autohton de 
articole din tricot, oferă haine în trei categorii: 
lenjerie, haine de sport și accesorii de calitate 
pentru întreaga familie.
Coasem haine comode pentru fiecare zi. Cro-
iala este gândită până la cel mai mic detaliu, 
alegem cu grijă fiecare stofă în dependență de 
model pentru ca tu să te simți minunat.
Produsele noastre sunt de calitate superioară, 
de cele mai frumoase culori, de cele mai mo-
derne croieli. 

For 8 years, MAICOM, a local manufacturer of 
knitwear, offers clothing in three categories: 
lingerie, sports clothes and quality accessories 
for the whole family.
 We make comfortable clothes for everyday 
wear. The patterns are thought up to the small-
est detail, we carefully choose each fabric, de-
pending on the model, so that you may feel 
great.
 Our products are of superior quality, in the 
most beautiful colors, of the most modern cuts.
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Adresa juridica a firmei: str. Miron Costin 
7 of 210
Magazine Mallena: CC ZORILE etajul 2 
(zona producatorilor autohtoni)
CC UNIC etajul 3 (zona producatorilor 
autohtoni)
Mafazinul “Mallena” str. Alecu Russo 1

Magazinul “Mallena”, str. Zelinski 6/1
GSM: +373 79/ 925-201
GSM: +373 79/ 925-373
E-mai: mallenastudio@mail.ru
URL: facebook.com/mallena;
www.mallena.md

BRANDUL “MALLENA”

Brandul “Mallena” creează atât produse vestimentare 
pentru femei, cât și produse textile pentru casă. Datori-
tă originalității  produselor, calității și prețului accesibil, 
brandul “Mallena” se bucură de o creștere a popularită-
ții în rândul femeilor. Prin modelele create, designerul 
încearcă să accentueze feminitatea și individualitatea. 
Accentul se pune pe broderie și dantelă. Stilul noii co-
lecții de toamnă- iarnă  este retro-romantic, iar doamne-
le care poartă haine “Mallena” sunt cele mai originale.

Under the Mallena brand one can find women’s cloth-
ing, but also home textiles. Original, high quality and af-
fordable products enjoy an increasing popularity among 
women. Creating its models, the designer tries to stress 
femininity and individuality. The emphasis is laid on em-
broidery and lace. The style of the new autumn-winter 
collection is retro-romantic, and ladies wearing Mallena 
clothes are always original.

#malufashionshop
#madewithpassion

 
 
 
 

C.C. Suncity etj.3 butic 307
C.C Soiuz etj. 2 butic 201a
C.C Jumbo etj. 3 butic 393

Facebook 1:  Malu Shop
Facebook 2: Malu Chisinau

Instagram: malu_fashion_shop

BRANDUL MALU

Brandul Malu (fabricat în Mol-
dova) îți oferă numeroase pro-
puneri venite din lumea modei.
Muncind zi de zi cu multa dra-
goste, îți aducem frumosul în 
simplitatea lui.
Malu nu este doar un brand, 
este pasiunea noastră, implica-
re 100% în fiecare centimetru 
care te acoperă! 

The Malu fashion shop,a brand 
made in Moldova, offers you 
numerous proposals coming 
from the fashion world.
Working day by day with lots of 
love, we bring you the beauty in 
its essential simplicity.
Malu is not just a brand, it’s our 
passion, 100% involvement in 
every inch that covers you!
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str. Renașterii 8
Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova 
GSM: +373 69/ 034-932
Tel.: +373 22/ 45-43-11
E-mail: marsodilux@gmail.com

MARSODI-LUX S.R.L.

„Marsodi-Lux” SRL produce și comercializează 
haine pentru doamne și domnișoare pentru ori-
ce sezon, de mărimi cuprinse între 40 și 64. În 
conformitate cu moda și cererea clienților. Ne 
deosebește calitatea și prețurile accesibile!

“Marsodi-Lux”  offers  women clothes for any sea-
son, sizes varying from 40 to 64. Always fashion-
able and following your requests. We offer quali-
ty and affordable prices!

GSM: +373 69/ 402-730
E-mail:  DvornicMihaela@yahoo.com, 
URL: facebook.com/mihaela.dvornic

MIHAELA DVORNIC

Colecția ,,Poarta neamului’’ este caracterizat printr-o stilistică mo-
dernă, contemporană, dar păstrează și un anumit grad de auten-
ticitate, fiind inspirată din arhitectura tradițională rurală: tipul de 
acoperiș cu șindrilă, prispa și coloanele de la intrarea în casă, poar-
ta cu stâlpi masivi etc. 
Compoziția vizual-artistică a colecției este rezolvată prin tehnici de-
corative: diverse tipuri de broderie manuală, tehnica Hardanger, 
aplicarea plăcuțelor de lemn pe haine. Dinamismul și expresivita-
tea colecției este definitivată prin intermediul genților,  realizate 
din diverse materiale: lemn, piele naturală, eco-piele, metal ș.a. 

The “Gates of the Nation” collection is characterized by a modern 
stylistics, but also reflects a certain degree of authentic tradition, 
inspired by traditional rural architecture: shingle roof, the porch 
and the columns on the porch,  massive pillars of the gates etc.
The visual and artistic composition of the collection is solved by 
decorative techniques: various types of hand embroidery, Hardan-
ger technique, application of wooden pads on clothes. The dyna-
mism and expressiveness of the collection are outlined by hand-
bags made in various materials: wood, natural leather, eco-leather, 
metal and other.
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GSM:  +373 69 553 888 
E-mail: mirnevest@gmail.com
URL: www.mirnevest.md 

MIRNEVEST.MD

Cu ajutorul site-ului MirNevest.md / LumeaMireselor.md, 
tinerii căsătoriţi se pot pregăti pentru nunta visurilor lor. 
În catalogul nostru de nuntă veţi găsi tot spectrul de ser-
vicii necesare pentru a organiza o nuntă: săli de banchet, 
saloane de nuntă, saloane de înfrumuseţare, servicii foto 
și video, agenții de nuntă, verighete, accesorii, invitații și 
multe altele. 
Evenimente interesante și noutăţi din toată lumea din in-
dustria de nuntă, proiecte speciale și concursuri. 
Pregătirea de nuntă online și foto-idei. 

PREGĂTIŢI-VĂ DE NUNTĂ ÎMPREUNĂ CU NOI!

With the help of the site MirNevest.md / LumeaMirese-
lor.md (The World of Brides), young people can plan the 
wedding of their dreams. In our wedding catalog you will 
find the full spectrum of services needed for a perfect 
wedding: banquet rooms, wedding salons, beauty sa-
lons, photo and video services, wedding agencies, wed-
ding rings, accessories, invitations and much more.
Interesting events and news from the wedding industry 
all around the world, special projects and contests.
Online wedding preparation and photo ideas.
 

PLAN YOUR WEDDING WITH US!

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,124 
Chișinău, Republica Moldova

Tel./fax: +373 22/ 27-64-28
GSM: +373 61/ 040-965

Facebook: @mirabella moldova traditional

MIRABELA TRADIȚIONAL S.R.L.

La „Mirabela Tradițional” pu-
teți găsi haine naționale pentru 
toate gusturile. De asemenea, 
primim comenzi pentru a coase 
costume naționale.
„Mirabela Tradițional” vă oferă 
bluze din pânze naturale la pre-
țuri accesibile, dorim sa contri-
buim la confortul și frumusețea 
dumneavoastră.
Vă așteptăm cu drag!

Dear friends, “Mirabela Tradi-
tional” offers you traditional 
clothing for every taste. We also 
take orders for traditional cos-
tumes.
“Mirabela Traditional” offers 
blouses in natural fabrics at 
affordable prices.  We wish to 
contribute to your comfort and 
beauty.
Welcome!

PORTAL INFORMAŢIONAL DE NUNTĂ DIN MOLDOVA
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Showroom: bd. Decebal 23/2  
GSM: +373 68/ 55-66-80
E-mail: katy43@yandex.ru 
Facebook: Morphine
Instagram Morphine_by_invogue 

MORPHINE TM

Morphine este un brand nou de îmbră-
căminte pentru femei, confecționată în 
Moldova! Avem 3 linii de îmbrăcăminte: 
sport casual, haine de plajă, rochii de 
seară! Creăm haine pentru femei tinere 
și elegante, publicul nostru de bază fiind 
domnișoarele și doamnele cu vârsta cu-
prinsă între 16 și 45 de ani, elegante și 
la modă, care urmează cele mai recente 
tendințe din lumea modei!

Morphine its a new brand of fashion-
able woman clothes, made in Moldova! 
We created for you 3 lines of clothing - 
casual-sport, beachwear, and  evening 
dresses. We creat clothes for young 
stylish women, our basic audience are 
16-45 years old women, stylish and fash-
ionable, who follow the latest trends in 
fashion.  

Chişinău, Republica Moldova 
Tel. : +373 22 /49-57-10 

GSM : +373 69/ 50-89-77 
GSM : +373 69/ 58-11-22

E-mail : nanfashion8@gmail.com

NA.AN FASHION S.R.L.

Rochia este articolul perfect pentru accentuarea feminităţii! Ateli-
erul de creaţie NA.AN FASHION vă oferă o gamă vastă de rochii 
create din cele mai bune și moderne materiale, folosind diverse 
aplicaţii, broderii, dantele. Adoptate stilului de viaţă modern, ac-
tiv și dinamic, produsele noastre sunt croite special pentru a te 
simți frumoasă într-o haină comodă și elegantă, fiind în fiecare 
zi în centrul atenţiei! Ne facem treaba cu pasiune și devotament. 
Scopul nostru este de a fi la nivelul cerinţelor clienţilor noștri! 

The dress is perfect for emphasizing femininity! The creative 
workshop NA.AN ‘FASHION offers a wide range of dresses cre-
ated from the best modern materials using various applications, 
embroidery, and lace. Adjusted to modern lifestyles, active and 
dynamic, our products are tailored to make you always beautiful 
and elegant! We do our job with passion and dedication. Our 
goal is to be at the level of our customers’ requirements!
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str. Industrială 34/1 
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 47-37-02 
Fax: +373 22/ 47-37-02
GSM: +373 69/ 93-35-55 
E-mail: office@oldcom.md

OLDCOM S.A.

Compania OLDCOM este o fabrică de 
producere a încălțămintei. Gama vastă 
include modele practice, stilate, execu-
tate la cel mai înalt nivel, comercializate 
la un preț rezonabil. Din anul 1994, OL-
DCOM este unul dintre lideri pe piața 
Republicii Moldova și a țărilor vecine în 
domeniul producției încălțămintei. La 
moment, compania produce peste 100 
de modele de încălţăminte din trei gru-
pe de produse: încălţăminte din PVC: 
cizme, galoși, cizme pentru pescari; în-
călţăminte cu feţe textile și talpă injecta-
tă: espadrile, teniși ciupici, șoșoni, pâsle; 
încălţăminte din EVA: șlapi, galoși, ciz-
me, papuci.

OLDCOM Company is a footwear man-
ufacturing company. The wide range of 
our products contains perfectly practi-
cal, high quality, stylish models at rea-
sonable prices. Since 1994, OLDCOM is 
one of the leaders in the footwear manu-
facturing market of Moldova and neigh-
boring countries. Currently the compa-
ny manufactures over 100 models of 
footwear in three groups: PVC footwear: 
rain boots, galoshes, fishermen boots; 
Footwear with textile uppers and inject-
ed soles: espadrilles, slip-ons, slippers, 
overshoes, boots; EVA footwear: slip-
pers, overshoes, boots.

str. A Marinescu 46, or. Durlești, 
mun. Chişinău, Republica Moldova 

Tel.: +373-22/ 58-93-80 
Fax: +373 22/ 50-15-16 

GSM: +373 69/10-38-36 
E-mail: office@ravetti.md 

URL: www.ravetti.md 

«OLGA CEBAN» I.I.

Producător autohton cu marca co-
mercială RAVETTI. Producem lenjerie 
pentru femei și bărbați. Slipi, maiouri, 
sutieni, seturi de noapte, babydoll, 
costume sport pentru fitness, pijamale. 
Materie primă importată din Germa-
nia, Franța, Italia. Exportăm în Franța, 
Belgia, Olanda, Rusia. Distribuitor ofi-
cial de echipamente și mașini de cusut 
Juki, Zoje, Global, Pegasus. Sisteme de 
proiectare Gemini CAD Systems.

Local manufacturer with the RAVET-
TI trademark – underwear for wom-
en and men: slips, undershirts, bras, 
nightwear, babydoll, fitness sports 
suits, pajamas. Raw materials imported 
from Germany, France, Italy. We export 
to France, Belgium, Holland, Russia. 
Official distributor of equipment and 
sewing machines Juki , Zoje, Global, 
Pegasus. Gemini CAD Systems De-
signing Systems.
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str. Mitropolit Varlaam, 80, 
Chișinău, Republica Moldova 
GSM: +373 79 916 339
GSM: +373 69 268 458
E-mail: pandoracut@gmail.com

PANDORA FASHION STUDIO

Pandora Fashion Studio vă propune 
colectia pret-a-porter toamna-iarna 
20172018. Orice model poate fi confec-
ționat la comandă conform mărimii so-
licitate și ținând cont de trăsăturile spe-
cifice ale siluetei dumneavoastra. Echipa 
noastră de profesioniști poate crea mo-
dele de orice complexitate, realizân-
du-vă preferințele și oferindu-vă, astfel, 
articole vestimentare unice de calitate 
impecabilă, într-un termen restrâns.

Pandora Fashion Studio offers the pret-
a-porter collection autumn-winter 2017-
2018. Any model can be made to order, 
in the required size and taking into ac-
count the specific features of your sil-
houette. Our team of professionals can 
create models of any complexity, ac-
cording to your preferences and thus of-
fering you unique clothes of impeccable 
quality within a short period of time.

str. Bănulescu-Bodoni 28/2
Chișinău, Republic Moldova

GSM: +373 79 655 999
URL: http://papatya.md

BRANDUL PAPATYA

În magazinul nostru veți găsi o gamă largă de accesorii și încălță-
minte de calitate, de diverse modele, pentru orice ocazii, la pre-
țuri modeste, pentru femei.
În curând vom avea și colecții pentru bărbați.
Papatya este cel mai bun cadou pentru cei dragi.
Vă așteptăm în magazinul nostru, unde personalul receptiv și 
amabil vă va ajuta să faceți cea mai bună cumpărătură!

In our shop you will find a wide range of quality accessories and 
women’s footwear, of various models, for any occasion, at mod-
est prices. 
We’ll soon offer collections for men.
Papatya is the best gift for the loved ones. our staff being .
We are waiting for you in our shop, where our receptive and ami-
able staff will help you make the best choice!
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 str. Albișoara 42/2 
MD-2064 Chișinău, Republica Moldova 
Tel./fax: +373 22/ 74-86-95 
GSM: +373 69/ 17-55-27
GSM:+373 79/ 17-44-44 
Skype: portex-grup
URL: www.portexgrup.com; www.jack.md

PORTEX-GRUP S.R.L. 

Compania PORTEX-GRUP S.R.L. activea-
ză pe piața echipamentelor de cusut din 
anul 2003. În aceasta perioada ne-am 
format și am ajuns azi o firmă solidă spe-
cializată  în vânzarea mașinilor de cusut 
fiabile. Oferim echipamente de cusut de 
cea mai înaltă calitate a unor companii 
precum:
JUKI
DUERKOPP
AMF REECE
JACK
GERBER
MINERVA
ROTONIDI
JAPSEW
RICHPEACE
și mulți alții. 
Vom fi bucuroși să vă vedem printre cli-
enții noștri!

PORTEX-GRUP has been working on 
the market of sewing equipment since 
2003. During this period we have grown 
and matured, and today we are a solid 
company, specialized in the sale of reli-
able sewing machines. We offer sewing 
equipment of the highest quality of such 
companies as:
JUKI
DUERKOPP
AMF REECE
JACK
GERBER
MINERVA
ROTONIDI
JAPSEW
RICHPEACE
and many others.
We’ll be glad to see you among our cli-
ents!

str. Ştefan cel Mare, 137 
MD-3100 Bălţi, Republica Moldova 

Tel.: +373 231/ 2-88-52
Fax : +373 231/ 2-75-60 

E-mail : premiera.donna@pandv.com.pl
URL : www.premieradonna.com

PREMIERA-DONA

Premiera-Dona is a clothing manufacturer. Main activity - sewing 
garments and knitted products on lohn system: coats for wom-
en, cloaks, jackets, suits, skirts, pants, dresses and blouses. PRE-
MIERA-DONA produces clothing under the brands “Premiera-Do-
na” and “L’Ame de Femme”. Only high-quality fabrics, threads from 
leading manufacturers. and accessories with elements of Swarovski 
stones are used. The range of used fabrics is very large - cashmere, 
wool, linen, cotton, silk, polyester, rayon, and various combinations 
thereof.

Premiera-Dona SRL este o întreprindere de confecţii. Gama de 
produse: rochii, fuste, pantaloni, jachete, trenciuri, costume. În pro-
cesul de producție sunt folosite doar țesături de calitate: cașmir, 
lână, in, bumbac, mătase, poliester, mătase artificială, precum și 
combinații ale acestora. Compania “Premiera-Dona” produce îm-
brăcăminte sub brandurile “Premiera-Dona” și “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.

ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU FEMEI
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bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 706 
Chiținău, Republica Moldova 
GSM: +373 69/ 61-99-17 
Fax: +373 22/ 92-10-95 
E-mail: rabota@rabota.md 
URL: www.rabota.md

RABOTA.MD

Rabota.md este cel mai mare site în țară de căuta-
re a posturilor vacante și de angajări. În fiecare zi 
peste 20 000 de persoane vizitează site-ul nostru. 
Vizitatorii site-ului sunt oamenii cu inițiativă, între-
prinzători, care tind spre dezvoltare profesională, 
creșterea veniturilor și realizarea potențialului. O 
nouă aplicație mobilă de la Rabota.md vă va infor-
ma cu promptitudine despre apariția noilor posturi 
vacante în Chișinău și în toată Moldova! Descărcați 
aplicația pe telefon, selectați posturile care vă in-
teresează, abonați-vă la newsletter și obțineți cele 
mai proaspete posturi vacante la orice oră oriunde 
v-ați afla!

Rabota.md is the leading Moldovan site for job 
search and recruitment. Every day more than 20 
000 people visit the site. The audience of the site 
is constituted of enterprising people, striving for 
professional development, revenue growth and 
realization of their potential. The new mobile ap-
plication from Rabota. md will promptly inform you 
about the appearance of new vacancies in Chisinau 
and Moldova! Download the application on your 
phone, select the posts you are interested in, sub-
scribe to the newsletter and get the latest vacancies 
anytime and anywhere!

str. Iazului 13/2, Chișinău, 
Republica Moldova

GSM:  +373 68/ 364-764
E-mail: nadea83@list.ru

URL: www.nikitarinadi.com

NIKITA RINADI S.R.L.

Brandurile: Nikita Rinadi , Nikita 
Rinadi Haute Couture 
Nikita Rinadi - marcă vestimen-
tară, confecții discrete, de cali-
tate, făcute cu măiestrie și drag. 
Nikita Rinadi a creat un nou 
standard de colecții de coutu-
re de lux pentru femei selec-
te. În timp ce marca continuă 
să se dezvolte, calitățile care 
o definesc sunt neschimbate: 
măiestrie remarcabilă, design 
inovator, funcționalitate con-
temporană și materiale de cea 
mai bună calitate.

Nikita Rinadi – the brand em-
bodies discretion, quality, and 
craftsmanship. Nikita Rinadi 
has created a new standard of 
luxury couture collection for ex-
quisite women. While the brand 
continues to grow, its defin-
ing qualities stay unchanging: 
outstanding craftsmanship, in-
novative design, modern func-
tionality, and the highest quality 
fabrics.
We produce exclusive casual 
and cocktail pieces, also 
evening dresses and bridal 
gowns in one variant. 
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Tel.:/ fax: +373 22/ 63-92-44
Tel.: +373 22/ 63-62-47
GSM: +373 79/ 478-496
URL: http://www.rivols.md

RIVOLS S.R.L.

Rivols S.R.L. - 19 ani de experiență pe piata 
Republicii Moldova, aflându-se într-o conti-
nuă dezvoltare și perfecționare. 
Rivols SRL este reprezentantul oficial al con-
cernului Groz-Beckert, cel mai mare produ-
cător de ace de cusut și tricotat, concernul 
COATS - producător de ață și fermoare, 
PREMAX - producător de foarfece. Din 2016 
„Rivols” propune noi mașini de cusut marca 
BRUCE care nu are analog, la un raport per-
fect dintre preț și calitate.

Rivols - 19 years of experience on the Moldo-
van market, in continuous development and 
refinement.
Rivols is the official representative: of 
Groz-Beckert, the largest manufacturer of 
sewing and knitting needles; the COATS 
concern - manufacturer of yarns and zippers; 
PREMAX - scissor maker. Since 2016 Rivols 
offers new BRUCE sewing machines with no 
analogue, at a perfect price and quality ratio.

bd. Traian1/1, atelierul MODA 
Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22/ 56-80-76; 76-25-69
GSM: +373 69/ 11-55-16 

E-mail: cazacuvictor@gmail.com

ROTARI V.  I.I.

Lenjerie de pat satinată, poplin de 
cea mai înaltă calitate de la pro-
ducător. Textile și accesorii pentru 
casă, articole vestimentare, îmbră-
căminte specială, confecționată la 
comandă și în serie.

 Satin bed linen, poplin of highest 
quality directly from the manufac-
turer. Home textiles and acces-
sories, clothing, special clothing 
made to order and in series
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str. Mitropolit Dosoftei, 124
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 78/ 676-888
E-mail: miedorinfo@gmail.com; primulsens@gmail.com
URL: http://miedor.md/; http://primulsens.md/

SOFDAR S.R.L.

Suntem un brand autohton nou care 
produce 2 linii de hăinuțe: 

1. Primul Sens- oferă hăinuțe conforta-
bile din stofe naturale, hipoalergice - 
cotton organic pentru copilul nou-nas-
cut. Producem, de asemenea, și hăinuțe 
pentru bebelușii născuți prematur.

2. Mi-e Dor este hăinuța cu imprimeu, 
din stofă de calitate superioară  și alte 
accesorii pentru copiii cu vârstele cu-
prinse între 0 și  2 anișori!

We are a new local brand, offering 2 
lines of clothes for little children:
 
1. The First Feel - comfortable clothes 
made of natural, hypoallergenic,  or-
ganic cotton for newborn babies. We 
also manufacture clothes for prema-
turely born babies.
 
2. The line Mi-e Dor (Love You) consists 
of printed outfits, made of high quali-
ty natural fabrics, and other accesso-
ries for children in the age range 0-24 
months.

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 110 
MD-3000 Soroca, Republica Moldova 

Tel.: +373 230/ 3-18-32; 3-14-49; 9-41-07 
Fax: +373 230/ 3-16-45 

E-mail: sotex.dir@rambler.ru; sotexgrup@rambler.ru

«SOTEX GRUP» S.R.L.

Compania moldo-americană și-a început activitatea pe piaţă din 2002. 
Fabrica este dotată cu utilaj modern “Juki”, “Global”, “Durkopp”. Confec-
ţionează haine pentru femei și bărbaţi pentru a fi comercializate pe piaţa 
din Republica Moldova și din străinătate. Asortimentul include: paltoane, 
pantaloni, jachete, fuste. 

The Moldovan-American company started its activity on the market 
in 2002. The factory is fitted out with modern equipment Juki, Global, 
Durkopp. Manufactures women’s and men’s clothes - coats, trousers, 
pants, jackets, skirts - for Moldovan and foreign markets.
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MD-3632 s. Măcăreşti
r-nul Ungheni, Republica Moldova
Tel.: +373 236/ 4-50-20
GSM: +373 69/ 25-36-68
E-mail: svibmagtex@yahoo.com

S.C. SVIBMAGTEX S.R.L.

Activitatea de bază a întreprinderii “SVI-
BMAGTEX’’ constă în confecţionarea de 
îmbrăcăminte și lenjerie pentru copii și 
maturi.
Tipurile de produse oferite de companie: 
lenjerie de corp, pijamale, confecţii pentru 
copii și lenjerie, îmbrăcăminte pentru ma-
turi.

SVIBMAGTEX  manufactures clothing and 
underwear for children and adults: body 
linen, pajamas, baby clothes. 

str. Zelinski, 7 
MD-2015 Chişinău, Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 52-81-67 
Fax : +373 22/ 52-81-67 

GSM : +373 69/ 143 760 
E-mail : tabitashoes@rambler.ru; 

floare.2003@mail.ru

TABITA COM S.R.L.

Activitatea principală a întreprinderii Tabita 
Com: fabricarea și comercializarea încalţămin-
tei din piele naturală, cipici de interior, pâsle 
pentru femei, copii, bărbați. Motoul compani-
ei: Încalţămintea noastră – plăcerea mișcării. 

We manufacture and supply a wide range of 
footwear in natural leather, home footwear, felt 
boots for women, children, men.  The motto 
of our company: Our shoes – the pleasure of 
movement!
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str. Călugareni, nr 3, bl. P1A, sc 1, ap 1, Galați, România
GSM: +40 742/ 56-80-48
GSM: +40 762/ 99-46-22
E-mail: tailoringvasitex@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/TailoringVasitex/

TAILORING VASITEX S.R.L.

Tailoring Vasitex perpetuează tradițiile 
românești prin colecțiile lucrate cu gri-
jă, bazate pe tipare tradiționale adap-
tate liniei vestimentare moderne: ii cu 
mânecă lungă și scurtă, cămăși bazate 
pe modele naționale, fuste, rochii.

Alte produse din gama Tailoring Vasi-
tex: fețe de masă, lenjerii, pantaloni, 
tricouri, prosoape, uniforme, șerve-
țele, trusouri, pernuțe etc., care pot fi 
personalizate cu elemente decorative 
de broderie, de diverse culori și mă-
rimi alese în funcție de preferințele 
beneficiarilor.

Tailoring Vasitex perpetuates Romani-
an traditions in their carefully crafted 
collections, based on traditional pat-
terns tailored to the modern clothing 
lines: traditional blouses with long and 
short sleeves, shirts based on tradi-
tional patterns, skirts, dresses.
 
Other Tailoring Vasitex products: 
tablecloths, linen, trousers, t-shirts, 
uniforms, towels, napkins, sets for 
newborns, pillows etc. that can be cus-
tomized with embroidery decorative 
elements of various colors and sizes.

str. Cosăuţi, 17 
MD-3000 Soroca, Republica Moldova 

Tel. : +373-230/ 2-96-68 Fax : +373- 230/ 2-24-00 
Magazinele TIRAS S.R.L. C.C. UNIC, C.C. ZORILE, Chișinău 

str. Independenței 7, or. Soroca  / str. Lenin, or. Comrat
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011466412843

«TIRAS» S.R.L.

Compania „Tiras” este unul din cei mai mari pro-
ducători de încălţăminte din piele naturală din 
nordul Moldovei. Produce încălţăminte clasică 
din piele naturală pentru femei, bărbaţi și copii. 
Anual fabrica prezintă două colecţii de încălţă-
minte: primăvară-vară și toamnă-iarnă. Încălţă-
mintea de marcă „Tiras” este produsă din cea 
mai bună materie primă, pe care compania o se-
lectează cu atenţie în Italia,Turcia, România. Fa-
brica produce o gamă largă de modele (clasic, 
agrement, confort, sport). 

TIRAS started operating in 1991 and is one of 
the largest manufacturers of leather footwear 
in northern Moldova. The basic specialty of the 
company are classic leather shoes for women, 
men and children. Annually, the company pre-
sents two collections of footwear: spring-sum-
mer and autumn-winter. TIRAS shoes are man-
ufactured of the best raw materials, carefully 
selected in Italy, Turkey, Romania. The range of 
manufactured footwear includes classic, enter-
tainment, comfort, sport models.
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Tel.: Viber, WhatsApp: +373 60/ 525-032
URL: https://www.facebook.com/OlgaCharme77/

TORAIS DESIGN S.R.L.

TOP Coat de Tovstenco Olga sunt paltoane cu 
membrană, călduroase,  protejează de vânt, ușoare, 
perfecte pentru sezonul toamnă-iarnă, principiul de 
bază fiind captarea căldurii corporale. Tehnologiile 
avansate de producere a hainelor de sport au fost 
aplicate și pentru hainele elegante de lână italiană 
de înaltă calitate, oferind confort și căldură la tem-
peraturi de la + 10 până la -25 de grade. Un singur 
palton pentru perioada rece. Acum nu trebuie să te 
mai gândești ce să îmbraci. TOP Coat de Tovstenco 
Olga este paltonul perfect.

TOP Coat by Tovstenco Olga  is a light warm au-
tumn-winter coat with a membrane that retains body 
heat and protects from the wind. We used the ad-
vanced technologies of sportswear to make elegant 
coats in high-quality Italian wool, ensuring comfort 
and warmth from in the range of  +10 to -25 degrees 
Celsius. One coat for the whole cold season. You do 
not have to think about what to wear anymore. TOP 
Coat by Tovstenco Olga is your perfect coat.

str. Ştefan cel Mare, 20 
MD-9901 Cahul, Republica Moldova 

Tel.: +373 299/ 2-07-46 
Fax: +373 299/ 2-20-70 

E-mail: tricon.cahul@gmail.com
URL: www.tricon.md

TRICON S.A.

PRODUCEREA CONFECŢIILOR ŞI TRICOTAJELOR 
PENTRU FEMEI 
Fabrica Tricon este lider în producerea și vânzarea confecţiilor și 
tricotajelor pentru femei, fiind dotată cu utilaj modern, aplică teh-
nologii inovative, colaborează cu renumite branduri europene. Pe 
piaţa autohtonă fabrica este cunoscută prin două branduri de ha-
ine pentru femei: TRICON - stilul casual, și MY REVIVAL- pune ac-
cent pe cele mai noi tendinţe ale modei: modele exclusive, culori 
aprinse și look modern. Compania are magazine în Chișinau, Bălţi 
și Cahul. Brandurile MY REVIVAL și TRICON pot concura cu bran-
duri europene în materie de calitate, tendinţe și preţ.

CLOTHING AND KNITWEAR FOR WOMEN 
TRICON factory is a leader in the production and sale of women’s 
clothing and knitwear, outfitted with modern equipment, applying 
innovative technologies, collaborating with renowned Europe-
an brands. On the domestic market, the factory is known for two 
brands of women’s clothing: TRICON - casual style and MY REVIV-
AL - emphasizing the latest trends in fashion: exclusive designs, 
bright colors and modern look. The company has stores in Chisin-
au, Balti and Cahul. MY REVIVAL and TRICON brands can compete 
with European brands in terms of quality, trends and price.
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str. D. Râșcanu 7/1
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 69/ 31-79-34
E-mail: triogrupprim@gmail.com
URL: www.isew.md , www.trio.md   
https://www.facebook.com/triogrupprim/

TRIOGRUP PRIM S.R.L. 

str. D. Râșcanu 7/1
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 69/ 31-79-34
E-mail: triogrupprim@gmail.com
URL: www.isew.md , www.trio.md   

https://www.facebook.com/triogrupprim/

TRIOGRUP PRIM S.R.L. 

Compania TRIOGRUP PRIM S.R.L. – reprezentant 
oficial al JUKI, BROTHER, DISON, SCHMETZ, SILTER, 
MAEIR, ALTERFIL în Moldova, prezintă câteva nou-
tăți ale anului 2017 de la partenerii noștri JUKI, BRO-
THER, DISON, SILTER. 

TRIOGRUP PRIM company, official dealer of JUKI, 
BROTHER, DISON, SCHMETZ, SILTER, MAEIR, AL-
TERFIL companies in Moldova, presents some news 
of the year 2017 from JUKI, BROTHER, DISON, AND-
SILTER.

De la JUKI prezentăm o mașina de ultimă genera-
ție, complet electronică, cu sincronizare pe Android, 
care a luat locul 1 la toate expozițiile de profil din Eu-
ropa și din lume în 2017, modelele din seria - JUKI 
DDL-9000C. 

De la producătorii chinezi, prin compania DISON, 
prezentăm modelul  DISON RA-4S. Cu un design 
nou german si cap uscat, atrage atentia clientilor 
prin pretul redus si calitate înaltă.
O serie de elemente noi, incorporate in acest mo-
del, vă vor surprinde plăcut.

Prezentăm  BROTHER S-7300A NEXIO în versiunea 
PREMIUM. Model renovat.

Noutatea anului de la SILTER, destinată atelierelor individuale si fa-
bricilor mici si medii producatoare de texitile:  
Mesele de călcat  SILTER seria Tiny Mini, cu funcție de vacuum, în-
călzire suprafață si mânecar, dotată cu generator de aburi de 3,5L 
+ fier de călcat, perie pentru curățat si aburit, umeraș, plasa pentru 
depozitarea unităților mici. 

From Juki we will show a  new generation machine, 
winner of all European and world exhibitions, no.1 
machine of the world - the DDL-9000C series. 

New design of the industrial sewing machine from 
China: DISON RA-4S 

We will present the new generation of industrial 
sewing machines from Brother -  BROTHER S-7300A 
Nexio. Restyled model.

News  from SILTER ironing industry for small and medium enter-
prises: 
MOBILE ironing tables + steam generator SILTER TINY MINI  series 
with heating  and vacuum function, iron and cleaning brush.
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GSM: +373 68/ 099-611
E-mail: oleat177@gmail.com

BRANDUL OTO TURKINA

Brandul OTO TURKINA a fost creat în 
2016.
Linia clasică și eleganța sunt motto-ul 
mărcii OTO TURKINA. Roșu, alb și negru 
sunt culorile dominante în toate colecți-
ile, care împreună cu elementele de aur 
fac colecțiile neobișnuite și moderne.
Cu siguranță, varietatea de haine și cos-
tume va satisface gusturile celor mai exi-
gente persoane care țin la rafinament și 
urmăresc tendințele modei. 
 În hainele brandului OTO TURKINA fie-
care femeie se va simți ca o regină!

The brand OTO TURKINA was created in 
2016.
Classic line and elegancy is the mot-
to of OTO TURKINA brand. Red, black 
and white are the dominant colors in all 
collections, which, with the addition of 
golden elements, give the collections an 
extraordinary fashionable look. 
There is no doubt that the diversity of 
clothes will satisfy the tastes of the most 
refined trendies.
In OTO TURKINA clothes, every woman 
will feel like a queen!

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 182 
Chișinău, Republica Moldova 

GSM : +373-60/ 044-300 
E-mail : redactie@unica.md

URL : www.unica.md

UNICA.MD 

Ghidul online despre și pentru femeia modernă. Suntem pro-
motorii unui mod de viaţă sănătos, realizând proiecte video de 
amploare, care au schimbat viaţa multor femei din Moldova. Des-
coasem vedetele de secrete, venim cu cele mai utile sfaturi de 
frumuseţe și stil, culegem cele mai bune recomandări de sănă-
tate și aducem cele mai bune informaţii privind alimentaţia raţio-
nală. De aceea, am devenit universul femeilor active, informate și 
Unice. • 70 000 de fani pe Facebook și peste 3 mln de vizitatori 
unici anual • 65 000 de abonați pe Youtubeșipeste 13 mlnvizua-
lizărianual Am ajuns în topul revistelor de specialitate de acasă. 
Succesul nostru se datorează promptitudinii, echidistanţei și cre-
ativităţii. Unica.md - prima revistă online din Moldova! 

Online guide about and for the modern woman. We are promot-
ing a healthy lifestyle, making important video projects that have 
changed the lives of many women in Moldova. We find out the 
secrets of stars, come up with the most useful tips for style and 
beauty, pick the best health advices and bring you the best infor-
mation on balanced nutrition. Therefore, we became the universe 
of modern women - active, informed and unique. • 70 000 fans 
on Facebook and more than 3 million unique visitors annually • 
65 000 subscribers on Youtube and more than 13 million view-
ings annually We reached the top positions among national mag-
azines. Our success is due to expediency, fairness and creativity. 
Unica.md is the first online magazine in Moldova!
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8 Kaczkowskiego street, 62-700 Turek, Poland
Telefon/ Телефон / Phone: +48 63/ 289-86-00
Fax/ Факс: +48 63/ 289-86-18
E-mail: info@ukpolska.com
URL: www.unionknopf.com

UNION KNOPF POLSKA SP. Z O.O.

Union Knopf Polska este unul dintre cei mai mari producători și 
lider european în fabricarea nasturilor și accesoriilor pentru cro-
itorie.  Colecțiile noastre sunt caracterizate prin inovație, design 
unic, calitate înaltă și independență - datorită producției de ma-
terii prime proprii. Mărcile care au avut încredere in noi:
 • Îmbrăcăminte pentru bărbați: Hugo Boss, Strellson, Tony Hil-
figer, Vistula 
• Îmbrăcăminte pentru femei: Max Mara Group, Escada, Gerry 
Webber, Marc Cain, Simplu
 Avantajele cooperării directe cu noi sunt:
 • Cele mai recente colecții - pe lângă colecția standard, execu-
tăm comenzi personalizate, cu numele mărcii dvs. 
• Servicii perfecte. 
• Echipa de vânzări tânără și motivată. 
• Standarde de securitate pentru mediu: REACH, Öko - Tex. 
Oferta noastră este adresată brandurilor de modă și producăto-
rilor de îmbrăcăminte.

 “Union Knopf Polska is one of  the largest producers and Euro-
pean leader in manufacturing buttons and fashion tailor acces-
sories. Our collections are characterized by innovation, unique 
design, high quality and independence thanks to own raw mate-
rial production. Brands which trusted us:
• Menswear: Hugo Boss, Strellson, Tony Hilfiger, Vistula 
• Womenswear:  Max Mara Group, Escada, Gerry Webber, Marc 
Cain, Simple
Advantages of direct cooperation with us are:
• The most current collections – beside regular collection, we 
also execute personalized orders from  project to final item, with 
your brand name. 
• Perfect service. 
• Young, motivated sales team. 
• Environment security standards: REACH, Öko – Tex.
Our offer is dedicated for fashion brands and clothes manufac-
tures.

C.C.Gemeni, et. 1
C.C.Soiuz, et. 2
C.C.Zorile, et. 1

GSM: +373 69 103-001
E-mail: valentinos1@mail.ru

URL: http://manusi.md/

MARCA VALENTI

Brandul local VALENTI se poziționează 
printre liderii din țară în comerțul cu mă-
nuși, implicând în confecționarea acestora 
specialiști din șase țări.

Producția VALENTI include mănuși fabrica-
te din cele mai bune și fine piei de ovină, 
vițel, căprioară, ren, porc, șarpe. Pieile sunt 
prelucrate la renumitele fabrici de profil 
din Anglia și Italia, sunt cusute în România, 
fiind căptușite cu 100% lână virgină, caș-
mir, mătase, blană naturală de iepure, bla-
nă naturală merinos.

La crearea modelelor designerii compani-
ei iau în considerare trendurile actuale în 
materie de modă, creând cele mai frumoa-
se colecții pentru cei mai exigenți clienți.

The local brand VALENTI is positioned 
among the leaders in the trade of gloves, 
involving in their manufacture specialists 
from six countries.
 
VALENTI production includes gloves made 
from the finest skins of sheep, calf, kids, 
reindeers, pigs, snakes. The leathers are 
processed at the specialized factories in 
England and Italy, sewn in Romania, lined 
with 100% virgin wool, cashmere, silk, rab-
bit fur, natural merino fur.
 
When working on the models, the compa-
ny’s designers take into consideration the 
current fashion trends, creating the most 
beautiful collections for the most demand-
ing customers.
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str. Uzinelor 21 
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 421-180 (depozit)
GSM: +373 69/ 129-956 
Fax: +373 22/ 421-181
E-mail: info.vasconi@gmail.com
URL: web site: www.vasconi.md

VASCONI

Compania „VASCONI” este specializată 
în confecţionarea produselor din tricot 
pentru femei, bărbați și copii, produse 
de calitate și confortabile care se bucu-
ră de un mare succes. Sortimentul, gama 
de culori și materia primă sunt alese cu 
grijă pentru consumatorii de toate vâr-
stele. Este una din cele mai cunoscute 
firme de tricotaje din Republica Moldo-
va, caracterizându-se prin calitatea arti-
colelor, dotarea tehnică a întreprinderii, 
promptitudine în executarea și livrarea 
comenzilor, personal calificat, flexibilitate 
și prețuri accesibile. Astfel, întreprinderea 
VASCONI nu este doar un nume, dar și o 
familie de profesioniști care activează în 
scopul de a satisface necesitățile consu-
mătorului.

VASCONI is specialized in manufacturing 
knitwear for women, men and children. 
The comfort and quality of the articles  
made them very successful with the cus-
tomers. The assortment, color range and 
raw materials are carefully chosen for 
consumers of all ages. It is one of the 
most famous knitwear companies in the 
Republic of Moldova, distinguished by 
the quality of its articles, the technical en-
dowment of its workshops, the prompt-
ness in execution and delivery, qualified 
staff, flexibility, and affordable prices. 
Certainly, VASCONI is not just a name, 
but also a family of professionals who 
work to meet the requirements of their 
customers.

Chișinău, Republica Moldova
str. M. Manole 7 (sediul Moldovahidromas)

Tel./fax: +373 22/ 47-40-34 
Tel.: +373 22/ 92-38-12

GSM: +373 69/ 183-995
E-mail: vasdanlum.srl@gmail.com

S.C. ”VASDAN-LUM” SRL

Compania «Vasdan-Lum» SRL activează pe 
piața industriei ușoare din Republica Mol-
dova, oferind clienților săi o gamă variată 
de produse: mașini de cusut, generatoare 
cu aburi, fiare de călcat, mese de călcat, 
consumabile, ace Schmetz, piese și ac-
cesorii de cea mai bună calitate, 1500 de 
modele de stofe, precum și servicii de re-
parație de mai bine de 12 ani. 
Produsele calitative și deservirea cores-
punzătoare ne-au plasat ani la rând pe 
primul loc printre firmele cu acest gen de 
activitate din țară, astfel, fundamentând re-
lații de lungă durată, bazate pe încredere 
reciprocă, atât cu clienții noștri din Repu-
blica Moldova, cât și cu cei de peste ho-
tare.

Vasdan-Lum operates on the light indus-
try market of the Republic of Moldova for 
over 12 years, offering a wide range of 
products: sewing machines, steam gener-
ators, irons, ironing boards, consumables, 
Schmetz needles, parts and accessories of 
highest quality, 1500 samples of fabrics, 
and repair services. 
Quality products and good services have 
placed us, for years in a row, on a lead-
ing position among the companies with 
similar kinds of activity, serving as a good 
foundation for long-lasting relationships, 
based on mutual trust, with our customers 
in Moldova and abroad.
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str. Gheorghe Coşbuc 5 (atelier Passer)
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 79/ 07-19-19
URL: www.passer.md 

CC Linella, str. Ion Dumeniuc 12
CC Zorile, str. Calea Ieșilor, 8 
(în magazinul comun Din Inimă)
Salonul “Cosânzeana”, 
bd. Ştefan cel Mare 
(vizavi de Teatrul “Mihai Eminescu”) 

VIOMAS TEX S.R.L., BRANDUL PASSER

Cămașa este o piesă-cheie care com-
pletează atât o ţinută casual, cât si una 
business. Cămașa Passer înseamnă 
eleganţă, confort, personalitate și stil 
autentic. Sursa de inspiraţie sunt per-
soanele 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. 

The shirt is a key piece that comple-
ments both casual and business styles. 
Passer’s shirt means elegance, com-
fort, personality and authentic style. 
The source of inspiration is people 
with an active, self-confident way of life 
who prefer refined comfort and care 
for their image.
Passer - The simple definition of style.

str. Uzinelor 115
MD-2023 Chișinău, Republica Moldova 

 
GSM: +373 69/ 121-332

E-mail: office@vistline.md
URL: www.vistline.md

VISTLINIE S.R.L.

VISTLINE este un brand moldovenesc 
de îmbrăcăminte exterioară pentru 
femei (paltoane). O echipa de 28 de 
angajați autohtoni face minuni -  coase 
cele mai frumoase paltoane. Materia-
lele folosite sunt calitative, se importă 
din Turcia, Spania și Italia, designul 
este modern, de o varietate de culori 
și sunt cusute perfect. Clienţii aprecia-
ză  munca noastră, purtând cu plăcere 
paltoanele pe care le coasem. În anul 
2015 a fost lansată deviza companiei 
„ Ai încredere in propriile puteri, ai 
încredere în visele tale”. Acest slogan 
reflectă valorile și crezul companiei.

VISTLINE is a Moldovan brand of 
women’s clothing. We focus on the 
manufacture of women’s coats. Our 
team of  28 people is a team of miracle 
workers – they make the most beauti-
ful women’s coats. The fabrics we use 
are of highest quality, bought in Italy, 
Spain and Turkey, in a wide choice of 
colors, the design is modern and the 
coats are perfectly cut. the customers 
appreciate greatly our work, wearing 
our coats with pleasure. 
In 2015, the company launched the 
slogan “Believe in yourself, believe in 
your dreams”. This slogan fully reflects 
the values and beliefs of our company.
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bd. Decebal 23
Chișinău, Republica Moldova 
GSM: +373 68/ 53-10-78
E-mail: alocika-1995@mail.ru
Instagram: millo_mania.md
URL: https://www.instagram.com/millo_mania.md/?hl 

VLAD NEAHIN I. I., MILLO’MANIA

Millo’mania este un magazin de șosete 
dintre cele mai interesante, neobișnui-
te și minunate. În magazinul nostru veți 
găsi: șosete pentru bărbați, femei și co-
pii, de la cele mai simple până la șosete 
de toate culorile curcubeului, cu desene 
interesante și originale. Ciorăpeii sunt 
de înaltă calitate, cu un conținut de bum-
bac de 80-100%.
Şosetele noastre vă vor face stilați și vor 
accentua originalitatea dvs., deoarece 
un astfel de detaliu simplu al garderobei 
poate deveni accentul central al imaginii 
dvs.

Millo’mania is a shop of the most inter-
esting, unusual and lovely socks. At our 
store you will find men’s, women’s and 
children’s socks, from the most simple 
ones to socks in all colors of the rainbow, 
with original drawings. All socks are high 
quality,  80-100% cotton.
    Our socks will instantly make you styl-
ish and emphasize your originality, be-
cause such a simple detail of an outfit 
can become the central accent of your 
image.

GSM +373 69/ 46-40-66
E-mail: so-vlkv@mail.ru

SVETLANA VOLCOVA

Svetlana Volcova - laureata concursurilor naționale și 
internaționale de modă, participantă a proiectului anu-
al ArtPodium, posesoara diplomelor V. Zaitsev (Russia), 
W.Ley (Germany), G. Baldinini (Italy). 
În cadrul expoziției Moldova Fashion Expo, vor fi prezen-
tate 3 colecții: 
BIKER - colecția pentru motocicliști care include modele 
pentru femei și barbați în mare parte executate din piele, 
cu elemente de protecție și accesorii originale.
ETNO – o colecție cu motive etnice și elemente executa-
te manual. Detaliile colecției sunt de genul transformer, 
la executarea cărora au fost folosite materiale ecologice. 
PRET-A-PORTER - caracteristicile principale ale colecției 
sunt minimalismul, severitatea și pregnanța liniilor.

Svetlana Volcova is the laureate of many international 
and national fashion contests, a regular participant of 
the ArtPodium project, holder of diplomas issued by V. 
Zaitsev (Russia), W. Ley (Germany), G. Baldinini (Italy).
Within the framework of Moldova Fashion Expo, three 
collections will be presented:
BIKER – a collection of bikers’ outfits, which includes 
male and female models, mainly from leather, with dif-
ferent protection elements and original accessories.
ETHNO -  a collection with ethnic motives, which in-
cludes hand-made elements, transforming parts and 
eco-materials.
PRET-A-PORTER – a collection with accents on strictness, 
minimalism  and laconic lines.
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GSM: +373 60/ 73-74-54
E-mail: vasilevozian3@gmail.com
URL:  https://www.facebook.com/newgepetto/

BRANDUL GEPETTO BY VASILE VOZIAN

Brandul Gepetto by Vasile Vozian este o 
nouă imagine a barbatului modern care 
nu se teme sa fie diferit, care își dorește să 
arăte deosebit și care nu se teme de schim-
bări. Vestea buna este că, Gepetto lucrează 
și pentru doamne, ajutându-le să arăte așa 
cum își doresc, elegante, sexy sau rebele. 
Gepetto by Vasile Vozian încearcă să aducă 
ceva nou pe piață prin simplitate, dar, toto-
dată, cu mult gust și croiuri moderne.

Gepetto by Vasile Vozian is a brand new 
image of the modern man who is not afraid 
to be different, who wants to look special 
and who welcomes the changes. The good 
news is that Gepetto is also working for the 
fair sex, helping women to look the way 
they want to be - elegant, sexy or rebel-
lious. Gepetto by Vasile Vozian is trying to 
bring something new to the market, a cer-
tain simplicity but also great taste and an 
excellent cut.

GSM: +373 79/ 146-146
 Email: office@wedsale.md

Facebook: https://www.facebook.com/Wedsalemd/?ref=bookmarks

WEDSALE.MD 

 „În următorii cinci ani vor exista două tipuri de companii: cei care 
fac afaceri pe internet și cei care nu au viitor!” Bill Gates.
WedSALE – platformă internet, destinată companiilor care furni-
zează servicii de nuntă. Sarcina noastră este de a vă conecta cu 
clienții dvs. potențiali. Suntem conștienți că pentru a promova cu 
succes afacerea dumneavoastră, noi trebuie sa fim cât mai atrac-
tivi pentru tinerii însurăței. Rivalitatea ne obligă să fim creativi și să 
reacționăm prompt la schimbările preferințelor utilizatorilor por-
talului. Suntem convinși că, campania publicitară extinsă, experi-
ența echipei și politica corectă a portalului vor favoriza majorarea 
numărului clientilor dvs.

‘There will be two types of businesses in the next 5 years, those 
that are on the Internet, and those that are out of business.’ © Bill 
Gates. 
WedSALE is an internet platform for companies that are provid-
ing services in wedding planning. Our task is to put you in touch 
with your potential clients. We are aware that, in order to success-
fully promote your business, we must be as attractive as possible 
to brides and grooms. Competitiveness forces us to be creative 
and react promptly to the changing preferences of portal users. 
We are convinced that the extensive advertising campaign, the 
experience of our team and the correct policy of the portal will 
help increase the number of your customers.
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str. Tamasi, Nr. 20 Buftea, Jud. Ilfov, 
070000 București 
[ Șoseaua Buftea - Corbeanca - DN1, 
Complexul ROMBIZ, Cladirea 5B ] 
O.P. Buftea -C.P.31 
Tel. : +40 21 408 71 60/ 61/ 62 
Fax : +40 21 408 71 99/ 98 

URL : www.ykk.ro
str. Grenoble 28, bir. 103 Chișinău, Re-
publica Moldova 
GSM : +373 79/ 99-62-00

«YKK ROMANIA» S.R.L.

În fiecare zi folosim un accesoriu funcțional, absolut fi-
resc în ținutele noastre - fermoarul. Fermoarele YKK au 
povestea lor și un nume care este sinonim cu calitatea 
și performanța în domeniu.
YKK vine de la Yoshida Kogyo Kabushikikaisha. În anul 
1934, Tadao Yoshida a fondat Yoshida Kogyo Kabushi-
kikaisha, tradus Yoshida Industries Limited.
YKK Group este o companie producătoare de fermoa-
re din Japonia. A fost înființată în 1934 ca producător 
de accesorii vestimentare și, în present,  desfășoară ac-
tivități în peste 70 de țări din întreaga lume.

Every day we use a functional accessory, totally natural 
in our outfits - the zipper. YKK zips have their history 
and a name that is synonymous with quality and per-
formance. 
 YKK comes from Yoshida Kogyo Kabushikikaisha. In 
1934, Tadao Yoshida founded Yoshida Kogyo Kabushi-
kikaisha, translated as Yoshida Industries Limited. 
 YKK Group is a Japanese zipper manufacturer. It was 
established in 1934 as a manufacturer of clothing ac-
cessories and currently operates in over 70 countries 
around the world.

MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 66-00-82 

GSM: +373 69/ 00-40-20 
E-mail : zagorceadiana@mail.ru

ZAGORCEA DIANA

Articole din blănuri naturale: nurcă, 
castor, raton, nutrie, vulpe. Ţara de ori-
gine - Grecia. 

Products in natural fur: mink, beaver, 
raccoon, nutria, fox. Producer - Greece.
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212035 Mogilev -35 
Tel: +375 222/ 49-91-51; 49-99-05 
Fax: +375 222/ 74-58-09; 74-59-33; 74-46-62
E-mail: mogilev@khimvolokno.by
URL: http://www.khimvolokno.by;

JSC “MOGILEVKHIMVOLOKNO”

Producător de produse din poliester: PET de uz alimentar, 
preformă de sticlă, materiale compozite, fibre și sfoare, fibre 
tehnice, materiale nețesute, folii sintetice.

Manufacturer of polyester products: bottle grade PET; bot-
tle preforms; composite materials; fiber and tow; industrial 
yarns; nonwoven fabrics; synthetic films

Str Al cel Bun, Nr. 8
Suceava, Romania
0040 722 877 677
0037 379 722603

isabela@gijewellery.ro
www.gijewellery.ro 

GI BY ME S.R.L.

In atelierul nostru, cu maiestrie si migala se 
confectioneaza manual bijuterii unicat din ar-
gint sau bronz  cu pietre semipretioase, perle 
si coral.
Participarea la expozitii internationale de pro-
fil din Londra, Shanghai, Munchen, Bucuresti a 
dus la recunoasterea brand-ului GI JEWELLERY 
la nivel mondial.

In our workshop we meticously handcraft, with 
an extreme attention to details, silver or bronze 
one of a kind jewellery with gemstones, corals 
and pearls.
Our participations in international fairs in Lon-
don, Amsterdam, Shanghai and Bucharest 
made the Gi Jewellery brand known interna-
tionally. 
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