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Asociația Patronală din Industria Ușoară (APIUS) este unica asociație reprezentativă a ramurii Indus-
triei Ușoare din Republica Moldova, deținătoarea brandului de țară ”DININIMĂ”. Asociația APIUS 
reprezintă unica platformă a sectorului, care elaborează direcții de accelerare și dezvoltare a busi-
nessului autohton.
Brandul DININIMĂ a fost lansat în anul 2012 de către APIUS. Proiectul adună peste 70 de companii 
producătoare de haine, încălțăminte și accesorii, care cu dragoste de oameni și de muncă, creea-
ză acasă, în cele mai bune tradiții ale manufacturii, articole de calitate, ce se aliniază tendințelor 
internaționale.
Moldova Fashion Days (MFD) este un eveniment bianual de promovare a industriei fashion din 
Republica Moldova. Motto-ul principal este „See Now, Buy Now”, care aduce o nouă eră în lumea 
fashion. MFD este forța conducătoare a tinerelor talente și a inovațiilor în design, care promovează 
brand-urile fashion autohtone.

ASOCIAȚIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA USOARĂ (APIUS)

str. Calea Ieșilor, 9 MD-2069 Chișinău, Republica Moldova

Tel.: 373 22/ 83-74-05
Fax: 373 22/ 83-74-05

 

GSM: 373 621 06 643
E-mail: office@apius.md

Web: apius.md

USAID și Suedia – parteneri strategici pentru dezvoltarea 
industriei ușoare

Proiectul de Competitivitate din Moldova, fi-
nanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare In-
ternațională USAID și Guvernul Suediei, susține 
creșterea competitivității în domeniul industriei 
ușoare, pentru a asigura tranziția sectorului de 
la servicii de cusut pentru clienți străini la ser-
vicii de valoare adăugată înaltă, fapt ce permi-
te o productivitate sporită, asigurarea salariilor 
decente și păstrarea locurilor de muncă. Proiec-
tul de Competitivitate din Moldova investește 
în tehnologii, know-how și creșterea abilităților 
pentru pregătirea forței de muncă în industria 
ușoară.
Pe parcursul a peste un deceniu de asistență a 
partenerilor strategici, USAID din 2005 și mai re-
cent, Suedia din 2016, ponderea serviciilor de 
valoarea adăugată scăzută – serviciile de cusut, 
a scăzut de la 95% până la mai puțin de 80% 
în favoarea serviciilor de valoare adăugată înal-
tă cum ar fi servicii de design, producerea sub 
marcă privată sau marcă proprie.
De-a lungul anilor, mai mult de 70 de branduri 

locale au fost dezvoltate sau modernizate pen-
tru a se conforma designului și branding-ului 
occidental. Platforma DININIMĂ reunește talen-
tul creator al designerilor moldoveni și a reușit 
să schimbe atitudinea consumatorilor pe piața 
locală.
USAID și Suedia au investit într-un centru de ex-
celență în tehnologie și design al industriei pe 
lângă Universitatea Tehnică din Moldova și cu-
rat de asociația patronală APIUS, numit ZIPhou-
se. Centrul asigură actualizarea cunoștințelor 
pentru tot ciclul de business în domeniul mo-
dei. Un program de accelerare al startup-urilor 
de modă dezvoltă branduri capabile să excele-
ze pe piața locală și la export pe cele mai pre-
tențioase piețe internaționale. ZIPhouse reuneș-
te și domeniile adiacente modei, cum ar fi arta 
fotografică, merchandising-ul și arta decorării 
vitrinelor, dar și conectează comunitatea loca-
lă cu experți și mentori de la cele mai renumite 
centre de modă.



Cu un buget total de 45 milioane de dolari 
SUA, PAC II este implementat în perioada 2015-
2019. Proiectul își propune să îmbunătățească 
mediul de afaceri prin susținerea Guvernului în 
implementarea strategiilor orientate spre crea-
rea unui mediu de afaceri favorabil, reducerea 
constrângerilor și costurilor pentru gestionarea 
afacerii. Totodată, proiectul va contribui la dez-
voltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlo-
cii (IMM) prin facilitarea accesului la finanțare pe 
termen mediu și lung, fortificarea capacităților 
instituționale ale ODIMM și MIEPO, oferirea de 
granturi agenților economici privați pentru ser-
vicii de consultanță, care să contribuie la spori-
rea competitivității de export, ș.a.
Subcomponenta „Granturi de cofinanțare” a 
fost lansată de Guvern în septembrie 2015. 
Până în prezent au fost aprobate spre finanțare 

peste 140 de dosare. Aplicând la proiectul Gu-
vernului susținut de Banca Mondială, exportato-
rii moldoveni au beneficiat de resurse financiare 
pentru servicii de îmbunătățire a competitivității 
produselor și accesarea noilor piețe de desfa-
cere. Din bugetul total al proiectului, prin PAC II 
au fost acordate finanțări nerambursabile pen-
tru acoperirea a 50% din costul serviciilor de 
dezvoltare ale afacerilor, dar nu mai mult de 200 
de mii de lei per beneficiar. Astfel, agenții eco-
nomici pot să-și sporească calitatea produselor 
și a serviciilor, să lanseze altele noi, să optimize-
ze procesele interne, îmbunătățească imaginea 
companiei, să identifice clienți și piețe noi, dar și 
să stabilească parteneriate pe lanțurile valorice.
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Mob.: 060 525 032 
https://www.facebook.com/2CoatbyTovstencoOlga/

2COAT BY TOVSTENCO OLGA 

Proiectul „2Coat by Tovstenco Olga” înseamnă o combina-
ție de materiale clasice (mătase naturală, lână) și tehnologii 
moderne (căptușeală staniolată și prelucrarea materialelor 
pentru a le conferi proprietăți speciale: nu se șifonează, sunt 
impermeabile etc.). Creăm colecții de paltoane din stofe de 
lână de înaltă calitate, produse în Italia și Marea Britanie, cu 
căptușeală staniolată, care captează și reține căldura corpu-
lui și protejează de vânt, asta le face perfecte pentru a fi pur-
tate temperaturi cuprinseîntre +10 și -20 grade Celsius. Pal-
toanele noastre sunt incredibil de ușoare, calde și elegante.
Atelierul nostru oferă, de asemenea, servicii de croitorie per-
sonalizată de înaltă calitate.

The project “2Coat by Tovstenco Olga” is a combination of 
classical materials (natural silk and wool) and modern tech-
nologies (foil lining and processing of materials for giving 
them special properties such as watertightness, wrinkle 
resistance etc.). We create collections of coats made in 
high-quality wool, manufactured in Italy and the UK, with foil 
lining with thermal effects, keeping your warmth inside the 
coat, with added windproof protection. You can wear our 
coats at  temperatures ranging from +10 to -20 degrees Cel-
sius. Our coats are incredibly light, warm and stylish.
Our studio also provides high-quality tailoring services.

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 
turcești: “BAYKAR” “BROSS” “ROLY POLY”  și al companiilor 
poloneze: “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 producătorilor 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 com-
panies “BAYKAR” “BROSS” “ROLY POLY” and of Polish com-
panies “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 stock-
ings from Turkish and Polish manufacturers. We are always 
ready to help you choose excellent products in our shops.
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str. Miron Costin 42, or. Căușeni, Republica Moldova
+373 78 97 16 17
E-mail: aimo.sport.line@gmail.com
Site: aimosport.md
Facebook: https://www.facebook.com/aimo.sport/  

AIMO SPORT LINE S.R.L.

Aimo este un brand local de haine sport, creat din pasiune 
pentru mișcare și mod activ de viață. Gama de produse cu-
prinde articole vestimentare pentru femei și bărbați: tricouri, 
malete, leggings, treninguri etc., având un stil minimalist, dar 
distinctiv. Produsele sunt concepute și realizate de o echi-
pă de oameni profesioniști, utilizând tehnologii avansate și 
în conformitate cu ultimile tendințe. Acestea oferă confort 
maxim și libertate în mișcare, sunt funcționale și rezistente în 
timp. Consumatorii noștri sunt oamenii care aleg confortul, 
fie că sunt amatori pasionați de un mod activ de viață, fie că 
sunt sportivi profesioniști.

AIMO is a local brand of sportswear, created with passion 
for movement and an active life. The product range includes 
women’s and men’s clothing: t-shirts, shorts, leggings, train-
ings, etc., in a minimalist but distinctive style. The products 
are designed and built by a team of professionals, using 
advanced technologies, in the latest trends. They offer maxi-
mum comfort and freedom of movement, are functional and 
resistant to wear. Our clients are people who choose com-
fort, whether they are amateurs, passionate about an active 
way of life, or professional athletes.

str. Pușkin 5B, Chișinău, Republica Moldova
GSM: (+373) 79 400 344 / (+373) 79 188 090

e-mail: manager@anapopova / marketing@anapopova / 
byanapopova@gmail.com
site: www.anapopova.com

Facebook: @APloungewear / @anapopovajewelry
Intagram: @ana_popova_loungewear / @ana_popova_jewelry

ANA POPOVA SHOWROOM

Brandul ,,Ana Popova”
Timp de 10 ani, brandul ,,Ana Popova” s-a remarcat cu colec-
ții inedite de bijuterii, iar recent s-a lansat și cu haine coche-
te pentru casă. Colecțiile Loungewear marca ,,Ana Popova” 
conțin pijamale lejere, salopete și rochii ușoare. Modelele 
sunt completate cu imprimeuri, volane și elemente din dan-
telă fină ce reflectă expresia romantismului feminin influen-
țat de stilul retro din anii ’40. Colecția este dedicată femeilor 
care vor să fie atrăgătoare chiar și atunci când sunt acasă. 

ANA POPOVA brand 
For over 10 years, the Ana Popova brand has been renowned 
for its collections of original jewelry. Recently the com-
pany launched a line of clothing - comfortable and stylish 
loungewear. Ana Popova Loungewear collections offer light 
pajamas, overalls and light gowns. The models are comple-
mented by prints, flounces and fine lace elements, reflecting 
romantic feminine fashion, influenced by the retro style of 
the 40s. The collection is dedicated to women who want to 
be appealing even when they are at home.
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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 4 ani. Producem colecții de 
2 ori pe an, proiectăm și ținute la comandă: casual, rochii de 
seară, costume. 
Colectia care va fi prezentată este combinată din câteva ținu-
te elegante tip 
sacou-fustă-pantalon și câteva rochițe elegante pentru ce-
remonii, de ocazie. Culorile sunt pe albastru pastelat, ivory, 
piersic și roșu.

The Anette brand was launched 4 years ago. We launch new 
collections 2 times per year, designing and making on de-
mand clothes in a variety of styles - casual, evening dresses, 
suits.
The collection to be presented is combined from several ele-
gant pieces, like jacket-skirt-trousers and a few elegant dress-
es for social functions. The colors are in the range of pastel 
blue, ivory, peach and red.

str. Ismail 116/10, of. 9, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 62-50-19; GSM: +373 6 077 55 00 

e-mail: bqueenlingerie@gmail.com
www.bqueenlingerie.com

Show room  b’Queen
str. Alba Iulia 87/2, Chișinău, Republica Moldova

ANTIGONA S.R.L.

Compania  ANTIGONA, fondată în 2016, produce lenjerie 
de clasa premium pentru femei, instituind un nou brand lo-
cal - b’ Queen.  
   Orice femeie se poate simți regină purtând o piesa b’Qu-
een care-i conferă senzualitate și eleganță. b’Queen  oferă 
tuturor femeilor, indiferent de vârstă și forme,  produsele 
intime preferate: sutiene de lux push-ap, dantelate și chiar 
din catifea, precum și chiloței bikini, tanga, slipi. Mireselor 
b’Queen lenjerie le pune la dispoziție seturi fine dantelate 
și excluzive. 
     Eleganta și senzuala lenjerie b’Queen este confecționată 
din cele mai gingașe stofe: dantelă franceză, mătase natura-
lă, catifea, ornate cu superbe accesorii demne de o adevă-
rată regină.
     b’Queen lenjerie  prestează servicii de coasere a lenjeriei 
după design individual.
     Stilată și comodă, senzuală și sexi - așa este lenjeria  b’Qu-
een!  Fii regina vieții tale!

ANTIGONA, founded in 2016, manufactures premium wom-
en’s underwear by setting up a new local brand – b’ Queen .
 
    Every woman will feel like a queen wearing  b’Queen un-
derwear, enjoying its sensuality and elegance. b’Queen of-
fers to all women, regardless of age and shape, the favorite 
intimate wear: luxury push-up bras, in lace and even velvet, 
as well as bikini panties, thongs, slips. b’Queen has a special  
offer for brides - fine lacy and exclusive sets.
   Elegant and sensual lingerie b’Queen is made of the most 
delicate fabrics: French lace, natural silk, velvet, with gor-
geous accessories worthy of a true queen.
   b’Queen lingerie provides underwear sewing services ac-
cording to individual design.
   Stylish and comfortable, sensual and sexy – it is the lingerie 
b’Queen! Be the queen of your life!
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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 naturală de oaie – chiuni, vor deveni în-
truchiparea confortului și căldurii pentru picioarele dumneavoastră. 
Procurând ciupici din blană de oaie, dumneavoastră investiți în sănăta-
te, pe care o merită orice persoană.

Slippers and slipper boots in natural sheepskin are the embodiment 
of comfort and warmth for your feet. By purchasing sheepskin slippers, 
you invest in your health and comfort. 

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 echipa-
ment modern, desfășoară 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 manufactures 
a wide range of outer garments in textiles, fur, leather, and 
natural down.
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bd. Decebal 139, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 60 00 22 17
e-mail: info@bucabaca.com

BUCABACA

Compania BucaBaca este un mic atelier de familie, fondată 
de un cuplu dedicat afacerii lor, Alina și Serghei.
Creăm produse din lemn și textile pentru copii - căsuțe și 
mobilier pentru copii, lenjerie de pat, decorațiuni pentru ca-
mera copiilor și diverse evenimente.
În plus față de produsele din stoc, atelierul execută comenzi 
individuale.

The BucaBaca company is a small family business, founded 
by a committed couple - Alina and Serghei.
We create products in wood and textiles for children - small 
houses and children’s furniture, bed linens, decorations for 
children’s rooms and various events. 
In addition to goods in stock, the workshop executes indi-
vidual orders.

 bd. M. Eminescu, 12 
MD-3121 mun. Bălţi, Republica Moldova 

Fax : +373 231/ 242-81 
GSM : +373 79/ 50-33-92 
E-mail : cb-tex@уаndex.ru

I.C.S. CB-TEX S.R.L.

CB-TEX este activă pe piaţa textilelor din 2009. CB-TEX acti-
vează 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 operaţiuni legate de procesul de producție, înce-
pând cu achiziţionare de ţesătură și accessorii și terminând 
cu exportul produselor către partenerii noștri. Echipa experi-
mentată 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 man-
ufacturing 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 production process, start-
ing with the purchase of fabrics and accessories and ending 
with export to our partners.
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str. Hristo Botev, nr. 29
mun. Chișinău, Republica Moldova
Mob: +373 69 156 088 
cherang@inbox.ru
www.fromtheheart.shop 

S.C. CHERANG S.R.L.

Suntem o entitate specializată în producerea și comerciali-
zarea articolelor din tricotaj. Vestimentația tricotată pentru 
femei și bărbați de la „Hermina” se remarcă printr-un design 
modern, finețea executării articolelor și stofe exclusiv natura-
le: lână, bumbac, viscoză, importate din Italia. De asemenea, 
„Hermina” produce pături tricotate, potrivite pentru toată fa-
milia.

We are a company specialized in manufacturing and selling 
knitwear. Knitwear for women and men from Hermina is re-
markable by a modern design, fineness of execution and ex-
clusively natural fabrics: wool, cotton, viscose, imported from 
Italy. Hermina also manufactures knitted blankets, suitable 
for the whole family.

str. Bogdan Voievod 7, 
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova

GSM: +373 60/ 92 47 77
E-mail: coreli.md@gmail.com

URL: www.coreli.md

CORELI BY HCV S.R.L.

Moda este oglinda societății în care există. Optați pentru 
ceea ce este fabricat în țara noastră. Imaginația, arta, cultu-
ra se reflectă în fiecare piesă vestimentară al brandului local 
CORELI by HCV.

Fashion is the mirror of the society in which it exists. Choose 
what is made in our country. Imagination, art, culture are re-
flected in every garment of the local brand CORELI by HCV.
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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 bijute-
rii de înaltă calitate din cristale SWAROVSKI.
Aici puteți cumpăra bijuterii cu amănuntul, la prețul cu ridica-
ta, ceea ce este deosebit de plăcut, mai ales că primiți cadou 
un pachet cu logo.
În atelierul nostru este posibilă încrustarea oricărui produs 
cu cristale. Tot la noi puteți comanda un tablou încrustat, pu-
teți repara bijuterii, acum o pietricică căzută nu mai este o 
problemă.

The creative workshop CRYSTAL.MD is a jewelery shop offer-
ing 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 crystals any object. You 
can also order an inlaid painting, but also repair your jew-
elery - now a fallen crystal is no longer a problem.

telefone number: +37368005005 /WhatsApp/ Viber/Telegram
ms.dnestryan@mail.ru 

 www.facebook.com/FORMENexclusiveclothing 
https://www.instagram.com/formenexclusive/ 

FORMEN

FORMEN este un concept. Nu sunt doar haine. Este un am-
balaj pentru personalitate. Marca noastră este reflecția în 
oglindă a punctelor dvs. forte. Creăm haine exclusive în cola-
borare cu clientul. Studiind cu atenție formele și preferințele 
sale. Nu ezitați să visați cu noi. Puteți alege oricând ceva din 
colecție și face modificări în funcție de simțul dvs. al frumo-
sului. Fiecare unitate este elaborate luând în considerație 
parametrii dvs.

FORMEN is a concept. It’s not just clothes. It’s a package for 
the individual. Our brand is a mirror image of your greatest 
strengths. We create exclusive clothes in collaboration with 
the client, carefully studying their forms and preferences. Do 
not hesitate to dream with us. You can always choose some-
thing from the collection and make changes according to 
your sense of beauty. Each unit is designed for your individ-
ual parameters.
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Facebook: Haskel design 
Instagram: haskel_ shop
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 119
Chișinău, Republica Moldova
+373 78 88 00 38
+373 69 14 95 46

HASKEL

Haskel este întotdeauna  gata sa vă uimească din nou. 
Brandul Haskel creează ediţii limitate de accesorii pentru a 
evidenția personalitatea fiecăruia.
De data aceasta îți pregătesc o colecție curajoasă, ieșită din 
tipare cum doar cei de la Haskel pot s-o facă. 
Suntem inspiraţi de natură, noile tehnologii, mâncarea bună 
și de muzica uimitoare... de tot ceea ce poate alinta simţuri-
lor.
HASKEL – My MOOD is on my BAG

Haskel is always ready to amaze you again.
The Haskel brand creates accessories in limited editions to 
highlight everyone’s personality.
This time I’m readying for you a daring collection, out of all 
patterns - just like only those at Haskel can make.
We are inspired by nature, by new technologies, good food 
and stunning music ... by everything that touches your sens-
es. 
HASKEL - My MOOD is on my BAG.

str. Ștefan cel Mare 9, or. Călărași, Republica Moldova
GSMl: + 373 78 500 723

e-mail: ilincastyle@yahoo.com

ILINCA STYLE S.R.L.

Ilinca Style este o întreprindere relativ nouă pe piața din Re-
publica Moldova, fiind fondată în 2017 de Ala Spatari. Con-
fecționăm articole pentru nou născuți și copii cu vârsta de 
0-3 ani. Scopul întreprinderii este de a confecționa hăinuțe 
din stofe de calitate superioara din bumbac 100%, minunate 
prin unicitatea designului, comode bebelușilor, care nu pro-
voacă iritații, alergii și că pielea lor sa respire.
Înainte de a începe activitatea am făcut un sondaj și am rea-
lizat că părinții ar prefera o gamă cromatică mai bogată, nu 
doar alb, albastru și roz. De aceea, avem o gamă largă de 
culori și modele unicat.
Oferim un produs calitativ, confortabil, modern, stilat, inova-
tiv, la prețuri avantajoase.

Ilinca Style is a relatively new company on the Moldovan mar-
ket, founded in 2017 by Ala Spatari. We produce articles for 
newborns and children 0-3 years old. Our goal is to make 
high quality 100% cotton clothes, with an unique design, 
comfortable for babies, with no threat of causing irritation or 
allergies and permitting their skin to breathe.
 
Before I started my activity, I made a survey and realized that 
parents would prefer a richer color range, not just white, 
blue and pink. That’s why we have a wide range of colors and 
unique designs.
 
We offer a quality, comfortable, modern, stylish, innovative 
products at affordable prices.
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str.Dosoftei, 115 
MD-2004, mun.Chișinău,Republica Moldova
Telefon: +373 22-295-395
E-mail: office@infinitextil.com
Telefon mobil: +337 79 70 11 58        

INFINITEXTIL S.R.L.

Marca Flora Rossa oferă colecții capsule de haine de casă - 
îmbrăcăminte confortabilă care corespunde stării de spirit a 
femeii care le îmbracă.
Confortul, armonia interioară, sentimentul de libertate, femi-
nitatea, senzualitatea, erotismul fără vulgaritate și provocare 
sunt principalele componente ale filozofiei brandului FR.
Vestimente sunt laconice, estetice și frumoase, se disting prin 
imprimări florale, gamă armonioasă de culori, siluetă liberă.
Femeia FR este naturală, independentă și încrezătoare în 
sine, dar, în același timp, feminină. Scopul mărcii noastre este 
de a ajuta o femeie să-și păstreze feminitatea, să rămână în 
armonie cu ea însăși în ciuda ritmului și a cerințelor vieții.
Creăm colecții de haine de casă în concordanță cu sufletul 
feminin. Acesta este secretul succesului și farmecului.

Flora Rossa brand offers collections of lounge clothing – 
comfortable outfits that fit into the mood of the woman wear-
ing them.
Comfort, inner harmony, feeling of freedom, femininity, sen-
suality, eroticism without vulgarity and challenge are the 
main components of FR’s philosophy.
The items are laconic and beautiful, distinguished by floral 
prints, a harmonious range of colors, a loose-fitting silhou-
ette. The FR woman is natural, independent and self-con-
fident, but at the same time feminine. The purpose of our 
brand is to help a woman maintain her femininity, to stay in 
harmony with herself in spite of the rhythm and the demands 
of life. We create collections of lounge clothes harmonizing 
with the female soul. This is the secret of success and charm.

г. Тирасполь, ул.Котовского 4
т/ф +373(533) 6-66-63

ООО ТПФ «ИНТЕРЦЕНТР ЛЮКС»

Întreprindere modernă de confecții, cu 25 de ani de experi-
ență, organizată în baza fabricilor de îmbrăcăminte din Du-
băsari și Tiraspol. Fabricile sunt specializate în producerea 
articolelor de îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați, femei 
și copii:
- scurte și geci de diversă complexitate, cu căptușeală de puf 
natural și materiale sintetice inovatoare;
- paltoane, scurte și geci din țesături de cașmir;
- paltoane, impermeabile și geci fără mâneci din stofe mo-
derne cu membrane și acoperiri speciale.
PARTENERII NOȘTRI: Prada, Lacosta, Madzerini, Burrbery, 
Moncler, Calvin Klein, Peuterey.

Modern sewing enterprise with 25 years of experience, or-
ganized on the basis of Dubasari and Tiraspol garment facto-
ries. The factories are specialized in the production of men’s, 
women’s and children’s outerwear:
- coats and jackets of various types of complexity with  pad-
ding of natural down feathers and innovative insulants;
 - coats and jackets in cashmere fabrics;
 - coats, raincoats and  sleeveless jackets in modern fabrics, 
using membranes and special coatings.
 OUR PARTNERS: Prada, Lacosta, Madzerini, Burrbery, Mon-
cler, Calvin Klein, Peuterey.
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bd. Decebal 139, MD-2060 Chișinău, Republica 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

INTERMARPEL S.R.L.

Compania INTERMARPEL, reprezentată de brandul „Vitalie 
Burlacu”, este un producător din Republica Moldova, care 
garantează componenţa - 100% piele natural italiană pentru 
toate produsele sale de marochinărie: genţi pentru femei și 
bărbaţi, centuri, portofele și alte accesorii din piele. 
Produsele noastre corespund tendinţelor modei, astfel, 
gama de produse se reînnoiește mereu. 
Priorităţile noastre: calitatea produselor, măiestria și operati-
vitatea executării comenzilor.
Printre avantajele companiei: instalaţii și utilaj modern; ter-
meni flexibili de cooperare; gamă largă și bogată de culori 
și texturi.

INTERMARPEL 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. Tighina 65, Chișinău, Republica Moldova
 mob.: +373 69 99 32 07

e-mail : roscaroman82@gmail.com
Mob.: + 373 69 27 61 28

e-mail: drosca01@yahoo.com

INVESTMARKET S.R.L., BRANDUL TROYE

Brandul Troye Sport este imaginea companiei INVESTMAR-
KET,  fondată în 2014, specializată pe comerțul en gros și 
en detail. La început compania era axată pe îmbrăcămintea 
casual bărbătească, mai puțin pe cea pentru femei. Anali-
zând cererea și doleanțele clienților noștri am început să ne 
specializăm pe vestimentație sport:  pantaloni sport, șorturi, 
treninguri, hanorace, malete, pulovere, indispensabili pentru 
fitness.  
Prima colecție a fost elaborată în  luna octombrie anul 2014 
(400 unități treninguri și 1000 unități pantaloni sport bărbă-
tești), care a fost vândută în aproximativ șase luni de la lansa-
re. Această experiență ne-a dat curaj să continuăm produce-
rea pe acest segment. 
Astăzi deținem un magazin și un depozit en gros în inima 
Chișinăului.  Marca Troye Sport este dezvoltată continuă și 
promovată  prin diferite tehnici de marketing.

The Troye Sport brand is the image of INVESTMARKET, 
founded in 2014, specialized in wholesale and retail trade. 
At the beginning the company was focused on men’s casual 
clothing, and less on women’s clothing. Analyzing the de-
mand and wishes of our customers, we began to specialize 
in sports clothing: sports pants, shorts, training suits, jackets, 
sweatshirts, sweaters, indispensables for fitness.
The first collection was ready in October 2014 (400 trainings 
and 1,000 men’s sports trousers), which was sold in about 
six months after the launching. This experience gave us the 
courage to continue producing in this segment.
Today we have a store and wholesale warehouse in the heart 
of Chisinau. The Troye Sport brand is continuously devel-
oped and promoted through various marketing techniques.

         TROYE



32 33

fashion.moldexpo.md fashion.moldexpo.md

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
L 

FA
SH

IO
N

 E
X

PO
 2

01
8

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
L 

FA
SH

IO
N

 E
X

PO
 2

01
8

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 din cele mai vechi 
întreprinderi Republica Moldova, fondată octombrie 1945. 
Fabrica produce îmbrăcăminte exterioară pentru barbbați, 
femei,bâieți.Efectueazâ comenzi în sistemul Lohn,pe bază de 
materie primă furnizată de client produse de vănzare cu trei 
mărci brănduri proprii.Este dotatâ cu echipament modern.
Suntem gata de a lua în considerație ofertele comerciale pri-
vind executarea comenzilor  și vănzarea  produselor proprii.

Founded in October 1945, the sewing factory Ionel  is one of 
the oldest enterprises  in the Republic of Moldova.  The fac-
tory 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 manufac-
ture on demand  and sale of our own products.

C.C. Soiuz, et.1, b.147 
C.C. Atrium, et. 1, b.1011

C.C. Onaris, str. Bănulescu-Bodoni 28/2
C.C. 7km, str. Petricani,17, Chișinău, Republica Moldova

Mob.: +373 69 766 076 
site: iriswish.md

IRISWISH S.R.L.

IrisWish este o rețea de magazine de bijuterii și accesorii 
pentru femei destinate celor mai diverse evenimente, pentru 
birou, întâlniri, de fiecare zi. 
  Suntem gata să oferim clienților noștri nu numai o gamă 
largă de bijuterii (pandantive, cercei, brățări, inele și multe 
altele), dar și genți și portofele originale și atât de importante 
pentru crearea imaginii.

IrisWish is a network of jewelry and accessories stores. 
We are proud that we help women to be beautiful at festive 
parties, businesslike in the office, mysterious on dates and 
bright in everyday life. 
We are ready to offer our customers not only a wide range of 
jewelry (pendants, earrings, bracelets, rings and many more), 
but also the opportunity to buy bags, wallets, key rings and 
a variety of other original accessories which are so important 
in creating a unique look.
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str. Meșterul Manole, 9 
MD-2023, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel: + 373 22 47-80-29
Mob: +373 79 00 15 04
www.iuvas.com
e-mail: iuvassrl@mail.ru

S.C. IUVAS S.R.L.

Compania IUVAS activează în domeniul industriei ușoare din 
1998, fiind specializată în confecționarea produselor din tri-
cot, care corespund cerintelor de calitate, dar si celor mai noi 
tendinte ale modei.
Sortimentul intreprinderii IUVAS include:
• produse de lenjerie (slipi, boxeri, maieuri, tricouri, garnituri, 
furouri, pijamale, camasi de noapte, body, indispensabili)
• produse exterioare (treninguri, hanorace, pantaloni, pulo-
vere, veste, rochii, fuste, tricouri)
Articolele produse confecționate din materie primă de calita-
te superioară (tricot din fire de bumbac, bumbac în amestec 
cu fibre chimice, fibre sintetice). Pânza tricotată este livrată de 
peste hotarele țării (Italia, Turcia, Bangladesh).

The company IUVAS is been working in light industry since 
1998, specializing in the manufacture of knitwear that corre-
sponds to the highest quality requirements, but also to the 
latest trends in fashion.
The product range of IUVAS includes:
· Lingerie (slips, boxers, briefs, undershirts, t-shirts, camisoles, 
pajamas, night gowns, bodies, indispensables)
· Outdoor wear (trainings, jackets, trousers, sweaters, vests, 
dresses, skirts, pulls)
Products are made of high quality raw materials (cotton knit 
yarn, cotton mixed with chemical fibers, synthetic fibers). 
Knitted cloth is supplied from abroad (Italy, Turkey, Bangla-
desh).

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 “Ju-
lia Allert” sunt caracteristice: silueta libe - ră, multe stra-
turi, 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, assym-
etrical 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!



36 37

fashion.moldexpo.md fashion.moldexpo.md

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
L 

FA
SH

IO
N

 E
X

PO
 2

01
8

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
L 

FA
SH

IO
N

 E
X

PO
 2

01
8

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 

SALONUL-ATELIER „KALINUSHKA ALIONUSHKA” 

Salonul-atelier KALINUSHKA ALIONUSHKA este un produ-
cător nou de rochii de nuntă și de seară. Comercializăm la 
prețuri accesibile rochii de calitate europeană, cu un design 
unic, în sortiment larg. Ne facem treaba cu multă inspirație și 
cu o dorință imensă de a crea o imagine unică, minunată a 
miresei. Munca pentru noi este o plăcere, iar rochiile create 
de noi sunt ceea cu ce ne mândrim.

The workshop KALINUSHKA ALIONUSHKA is a new design-
er and manufacturer of wedding and evening dresses. We 
offer affordable European quality dresses with a unique de-
sign, 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.

tel: +373 69504358
e-mail: Ceaicovschi_lia@yahoo.com 

LILIA CEAICOVSCHI

Lansat oficial în septembrie 2017, Lilia Ceaicovschi este 
brandul care vorbește mereu despre trenciuri; despre versa-
tilitate, libertate, individualitate și comoditate. La conceperea 
acestora sunt folosite doar stofe italiene, din fibre naturale 
(bumbac). Nu este un brand despre trenduri, este brandul 
mereu în vogă. Sunt hainele care călătoresc în timp și pot fi 
purtate în orice anotimp.

Launched officially in September 2017, Lilia Ceaicovschi is 
the brand that is all about trench coats; about versatility, free-
dom, individuality and comfort. Only Italian fabrics made of 
natural fibers (cotton) are used in their manufacture. It is not a 
brand of latest trends, it is the brand that believes in eternity. 
These are clothes for any season and any time.
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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 im-
portante calităţi pentru o geantă: stil, practicitate și origina-
litate! Misiunea companiei Mäalex este crearea unei mărci 
competitive pe piața moldovenească, care corespunde stan-
dardelor internaționale. Produsele companiei Mäalex sunt 
de nepreţuit pentru tinerele care-și doresc o schimbare. Fur-
nitura de calitate asigură produsului originalitate și durabili-
tate. Fiecare își va găsi geanta de la Mäalex.

Moldovan manufacturer of bags, which outdid domestic and 
foreign competitors, because MAALEX managed to com-
bine 3 most important qualities of a bag: style, practicality 
and originality! MAALEX mission - to create on the Moldo-
van 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 60 733 334

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

MACCO

Macco este un brand local de încălțăminte Barefoot pentru 
copii, încălțăminte minimalistă care imită mersul natural, des-
culț. Mersul desculț este recomandat copiilor care fac primii 
pași, iar în papuceii Macco copilul tău parcă ar fi desculț:
• Simte inegalitățile solului,
• Folosește degetele picioarelor și mușchii tălpii,
• Își găsește echilibrul mai ușor, 
• Sunt stimulate zonele reflexe din talpă, 
• Sunt din piele naturală, respiră excelent,
Creat cu multă dragoste!

MACCO is a local brand of Barefoot footwear for children, 
minimalist footwear that mimics natural barefooted walking. 
Going barefoot is recommended for children who take their 
first steps, and in Macco booties your child feels and walks as 
naturally barefooted:
• Feels the soil unevenness,
• Uses his/her fingers and foot muscles,
• Finds the balance easier,
• Reflex areas in the soles are stimulated,
• Made of natural leather, excellent airing.
Created with much love!
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Showroom MADZERINI:
str. Constantin Tanase 9
Rețeaua de magazine VIZITA,
sortiment pentru bărbați: 
Shopping MALLDOVA 
M.Dosoftei 100
Bd. Dacia 47/6

Rețeaua de magazine SANDALINI, sorti-
ment pentru femei: 
Kiev 16/1
Gemenl, Stefan Cel Mare 136
Zorile, Calea Iesilor 8
Facebook / Instagram : @madzerinimd
e-mail : madzerinimd@gmail.com 

MADZERINI 

MADZERINI – marcă italiană de haine pentru exterior cu puf 
natural. Milano, Italia - centrul brandurilor și al industriei de 
modă, aici se naște fiecare produs al brandului nostru. Fa-
cem tot ce ne stă în putință ca hainele pe care le cream să 
corespundă cerințelor de eleganță și stil. Abnegația cu care 
ne facem munca și atenția acordată detaliilor, cunoștințele și 
experiența, simțul stilului și gustul estetic ne permit să men-
ținem nivelului înalt de executare a produselor noastre. Ne 
iubim munca și  o facem cu dedicație și cu entuziasm. Nu ne 
oprim la cele obținute, suntem mereu în căutarea a ceva nou 
pentru a fi primii în domeniul în care activăm. Doar tendința 
permanentă spre perfecțiune permite atingerea măiestriei.

MADZERINI - Italian brand of outerwear with natural down 
feathers.Milan in Italy is the center of the fashion industry 
and brands and here every product of our brand is born. We 
strive to make the clothes we create correspond to the best 
ideas of elegance and style. Commitment to work and atten-
tion to detail, accumulated knowledge and experience, the 
sense of style and aesthetic taste allow us to maintain the 
consistently high level of performance of our products. We 
love our work and we work creatively and enthusiastically. 
We are constantly searching for new solutions and ideas to 
be the first in our business. Only a constant desire for excel-
lence allows the achievement of high skills.

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 9 ani, MAICOM, producător autohton de articole din tri-
cot, oferă haine în trei categorii: 
lenjerie, haine de sport și accesorii de calitate pentru întrea-
ga familie.
Coasem haine comode pentru fiecare zi. Croiala este gândi-
tă 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 moderne croieli. 

For 9 years, MAICOM, a local manufacturer of knitwear, of-
fers clothing in three categories: lingerie, sports clothes and 
quality accessories for the whole family.
 We make comfortable clothes for everyday wear. The pat-
terns are thought up to the smallest detail, we carefully 
choose each fabric, depending 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” 

Ministerul  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este autori-
tatea publică centrală în domeniile sănătății, muncii și pro-
tecției sociale.
Misiunea Ministerului este de a realiza politici în domeniul 
sănătății, muncii, familiei, egalității de șanse și protecției so-
ciale pentru asigurarea unui sistem de sănătate și social de 
calitate, echitabil și accesibil pentru toţi cetăţenii țării. 
Viziunea Ministerului: O populație sănătoasă cu o constantă 
îmbunătăţire a calității vieţii, cu o rată redusă de sărăcie și risc 
minim de excluziune socială.

The Ministry of Health, Labor and Social Protection is the 
central public authority in the areas of healthcare, labor and 
social protection.
The mission of the Ministry is to implement policies in the 
fields of health, work, family, equal opportunities and social 
protection in order to ensure a quality healthcare and social 
system that is fair and accessible to all citizens of the country.
The vision of the Ministry: A healthy population with a con-
stant improvement in quality of life, with a low poverty rate 
and a minimum risk of social exclusion.

#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 Moldova) îți oferă numeroase pro-
puneri venite din lumea modei.
Muncind zi de zi cu multa dragoste, îți aducem frumosul în 
simplitatea lui.
Malu nu este doar un brand, este pasiunea noastră, implicare 
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 beau-
ty 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. Mitropolit Bănulescu-Bodoni 5,
Chișinău, Republica Moldova
Tel. +373 68 03 03 97 
www.mandria.ro 

MÂNDRIA

Proiectul Mândria a fost lansat în 2014 din pasiune și dra-
goste pentru tradițiile moldovenești. În magazinul Mândria 
sunt comercializate piese vestimentare cu elemente naționa-
le. Prima piesă vestimentară creată în atelierul Mândria a fost 
femeiască, după care au fost cusute și cămăși bărbătești, că-
măși naționale pentru copii, au urmat rochiile lungi elegan-
te, paltoanele de toamnă – iarnă, toate stilizate cu ornament 
tradițional. Executăm broderii atât manual, cât și la mașină, în 
dependență de solicitarea clientului, folosind toată paleta de 
culori pentru ornamentele tradiționale. Activăm după princi-
piul de a nu repetă ornamentele care se găsesc pe hainele 
altor branduri. Toate broderiile Mândria sunt unice și facem 
tot ce ne stă în putință pentru a păstra autenticitatea mode-
lelor specifice anumitor zone. 

The project MÂNDRIA (Pride) was launched in 2014 with pas-
sion and love for Moldovan traditions. The MÂNDRIA shop is 
offering clothing with embedded traditional elements. The 
first pieces of clothing, created in the Mândria workshop, 
were for ladies,  then men’s shirts and traditional shirts for 
children were designed, followed by elegant long dresses, 
autumn-winter coats, all  styled with traditional ornaments. 
We perform embroidery both manually and on machines, 
depending on the customer’s request, using the full range of 
colors for traditional ornaments. We act on the principle of 
not repeating the ornaments that are found on other brands’ 
clothes. All MÂNDRIA embroideries are unique and we do 
our utmost to preserve the authenticity of the specific pat-
terns of certain areas.

Street Address: CIS - ISOLA 5 - N.524 / 
527

Tel +39 (0)81.5108534 
FAX +39 (0)815109154

VAT number: 03552550638
Post Code: 80035

City: Nola (Na)
Website: www.cimmino.com

MANIFATTURA FODERAMI CIMMINO SRL

Activă în industria textilă din 1750, compania noastră este în 
prezent lider în distribuția țesăturilor pentru industria modei,  
ținute de dans, rochii de mireasă, vestimente pentru carna-
valuri etc., dar și țesături brodate și tapițerii.  10 milioane de 
metri de țesături în stoc, gata oricând pentru transport oriun-
de în lume. 

In textiles since 1750, our company is currently a leader 
in the distribution of fabrics for fashion, dancewear, bridal 
dresses, carnival costumes, embroideries  and upholstery. 10 
milions meters ready in stock for woldwide shipment in every 
moment.
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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 orice sezon, de mărimi cu-
prinse între 40 și 64. În conformitate cu moda și cererea cli-
enților. Ne deosebește calitatea și prețurile accesibile!

“Marsodi-Lux”  offers  women clothes for any season, sizes 
varying from 40 to 64. Always fashionable and following your 
requests. We offer quality and affordable prices!

bd. Decebal 139
Tel.: 060 860 290

e-mail: familylookm@gmail.com

MIRUSH FACTORY S.R.L. 
BRANDUL MIRUSH

Mirush - marcă de îmbrăcăminte fabricată în Moldova, lan-
sează colecții în fiecare an. Până în prezent au fost lansate 9 
colecții.
Brandul ține seama de tendințele modei, tehnicile de prelu-
crare, detalii, folosind doar țesături originale. Prima colecție a 
fost prezentata de sweatshirt-uri pentru mama și fiica în stilul 
“family look”, la acel moment o combinație originala de țesă-
tură tricot cu dantelă și broderie manuală. Cu colecțiile ulteri-
oare, sortimentul a fost extins, incluzând nu numai hanorace, 
ci și rochii, tunici, pantaloni, pantaloni scurți, tricouri. Marca 
se distinge prin printuri originale, care sunt executate în di-
ferite tehnici.
Cu fiecare colecție nouă, marca Mirush încearcă să prezinte 
clienților săi produse originale de calitate. 

MIRUSH is a Moldovan family brand of clothing that launch-
es new collections every season. At the moment, 9 collec-
tions have been released.
The brand always pays attention to fashion trends, technical 
treatments and details, using only original fabrics. The first 
collection comprised sweat shirts for mother and daughter 
in the style of ”family look” -  at that time an original com-
bination of knitwear with lace and hand embroidery. In the 
subsequent collections the assortment expanded, including 
not only sweat shirts, but also dresses, tunics, trousers, shorts, 
T-shirts. The brand is distinguished by original prints, which 
are created and developed in different techniques.
With each new collection, the brand MIRUSH presents to 
customers quality and original products.
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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! 
Atelierul de creaţie NA.AN FASHION vă oferă o gamă vastă 
de rochii create din cele mai bune și moderne materiale, fo-
losind diverse aplicaţii, broderii, dantele. Adoptate stilului de 
viaţă modern, activ și dinamic, produsele noastre sunt croite 
special pentru a te simți frumoasă într-o haină comodă și ele-
gantă, 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 
created from the best modern materials using various appli-
cations, 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 custom-
ers’ requirements!

str. Alessandro Bernardazzi 26/3
Chișinău, Republica Moldova

Telefon: 079 78 76 99
Facebook și instagram: @nicolestorm.brand

Site: nicolestorm.md
nicolestormbrand.com

NICOLE STORM S.R.L, 
BRAND NICOLE STORM

 “Nicole Storm” este un brand tânăr, made in Moldova, care 
produce ținute de seară și cocktail pentru dame, precum și 
seturi de rochii asortate pentru mamă și fiică.
Stilul minimalist, dar și sofisticat în același timp, pune în va-
loare feminitatea posesoarei, iar producerea în ediții limitate 
evidențiază unicitatea personalității sale.

“Nicole Storm” is a young, ”made in Moldova” brand, which 
manufactures evening and  cocktail dresses for ladies, as well 
as sets of assorted dresses for mother and daughter.
The minimalist but also sophisticated style highlights the 
femininity of the one who wears it, while  the production in 
limited editions highlights the uniqueness of her personality.
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ул. Луначарского, 24, Тирасполь, Молдова 3300
tel/fax: +373/533/ 8-32-25, 8-40-21, 7-75-53
www.odema.md
e-mail: odema.tiraspol@gmail.com

ЗАО  «ОДЕМА» ИМ. В. СОЛОВЬЕВОЙ

Societatea pe acțiuni ODEMA “V. Soloviev”, fondată în 1945,  
este un lider în implementarea tehnologiilor avansate în or-
ganizarea producției de îmbrăcăminte, în modelarea și pro-
iectarea hainelor.
Toate materiile prime și accesoriile sunt testate într-un labo-
rator acreditat. În procesul de producție ODEMA folosește 
numai stofe de înaltă calitate, dar nu sunt neglijate nici ten-
dințele modei. La alegerea stofelor, inclusive pentru haine-
le exterioare, o atenție deosebită se atrage parametrilor de 
confort și siguranță .
Compania produce cu succes geci de puf care se bucură de 
cerere atât în țară, cât și în străinătate.
ODEMA colaborează cu firme britanice și italiene, care sunt 
comanditarii unor branduri renumite din Europa și America.

ODEMA JSC “V. Soloviev”, founded in 1945, is leader in the 
implementation of advanced technologies in the organiza-
tion of clothing production, as well as in the design of clothes.
All raw materials and accessories are tested in the accredit-
ed laboratory. In the production process, ODEMA uses only 
high quality fabrics, and trends are also paid attention. When 
choosing fabrics, including for outdoor clothing, special at-
tention is drawn to comfort and safety.
The company successfully manufactures down jackets that 
are popular both in the country and abroad.
ODEMA manufactures clothing for famous European and 
American brands. 

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 mo-
dele practice, stilate, executate la cel mai înalt nivel, comercializate la un preț rezonabil. Din 
anul 1994, OLDCOM 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 grupe de produse: încălţăminte din PVC: cizme, galoși, cizme pentru 
pescari; încălţăminte cu feţe textile și talpă injectată: espadrile, teniși ciupici, șoșoni, pâsle; 
încălţăminte din EVA: șlapi, galoși, cizme, papuci.

OLDCOM Company is a footwear manufacturing company. The wide range of our prod-
ucts contains perfectly practical, high quality, stylish models at reasonable prices. Since 1994, 
OLDCOM is one of the leaders in the footwear manufacturing market of Moldova and neigh-
boring countries. Currently the company manufactures over 100 models of footwear in three 
groups: PVC footwear: rain boots, galoshes, fishermen boots; Footwear with textile uppers 
and injected soles: espadrilles, slip-ons, slippers, overshoes, boots; EVA footwear: slippers, 
overshoes, boots.
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str. A. Pușkin 12/ Kogălniceanu
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 240 354
https://web.facebook.com/OlsaShoes/

OLSA-SHOES S.R.L.

 Producerea încălțămintei pentru femei

 Întreprinderea Olsa-shoes activează în domeniul producției 
de încălțăminte de mai bine de 25 de ani. Fiecare pereche 
este fabricată din piele sută la sută naturală de origine italia-
nă și spaniolă.
 Scopul nostru este să-ți oferim confort, stil și calitate la un 
preț rezonabil

Production of footwear for women.

Olsa-shoes has been working in shoe manufacturing for over 
25 years. Each pair is made of one hundred percent natural 
leather of Italian and Spanish origin.

Our goal is to offer you comfort, style and quality at a rea-
sonable price

Zona Industrial do Roligo Espargo 4520-909
 Santa Maria da Feira,Portugal

Phone number: (351) 256 337 500
Mobile number: (370) 620 27 331

Fax: (351) 256 372 733
E-mail: rytis@beppi.com.pt

Website: www.beppi.com.pt

PLANITOI – IMPORT AND EXPORT S.A.

Suntem producători și distribuitori de încălțăminte casual și 
sport pentru toți membrii familiei: bebeluși, copii, adoles-
cenți, femei și bărbați.
Cu un catalog care cuprinde 1800 de produse, brandurile 
noastre BEPPI, Beppi Kids și WAY oferă încălțăminte și acce-
sorii pentru toate vârstele, produse cu accentul pe confort și 
design, garantând cea mai înaltă calitate.
Lucrăm cu cei mai buni parteneri din întreaga lume, ceea ce 
ne asigură cel mai bun raport preț / calitate / servicii pentru 
produsele noastre.
Fondată în 1992 în Portugalia, Planitoi este prezentă în 72 
de țări, în toată Europă, în Africa, Orientul Mijlociu, Asia și 
America de Sud.
Creșterea producției companiei este garantată prin diferite 
canale de vânzare și locațiile în care sunt disponibile produ-
sele companiei.

We are producers and distributors of casual and sport foot-
wear for all family members: babies, children, teenagers, 
women and men.  
With the catalogue of 1800 products, our BEPPI, Beppi Kids 
and WAY brands offer footwear and accessory ranges for all 
ages, products focused on comfort and design, guarantee-
ing the highest quality. 
We work with the best partners worldwide, achieving the 
best price / quality / service ratio for our products.
Founded in 1992 in Portugal, today Planitoi is present in 72 
countries, across Europe, Africa, the Middle East, Asia and 
South America. 
Growth is guaranteed through its different sales channels 
and the locations where the company’s products are avail-
able.
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str. Cetatea Albă, 172
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 21 40 21
Fax: +373 22 220 999
e-mail: market@ponti.md; sales@ponti.md
Web-site: ponti.md

PONTI S.R.L.

Ponti Home sunt produse textile de autor pentru bucătărie și 
pentru locuință. O colecție de șorțuri pentru întreaga familie, 
mănuși antitermice de bucătărie, hăinuțe pentru ceainice, să-
culețe pentru pâine și crupe, prosoape de in, fețe de masă cu 
printuri colorate și dantelă. Pentru produsele noastre folosim 
numai țesături naturale de înaltă calitate - bumbac, in. Acce-
soriile funcționale, elegante, de calitate vă vor ajuta să creați 
în casă o atmosferă caldă pentru familia dvs.

Ponti Home  - designer kitchen and home textiles. A collec-
tion of aprons for the whole family, unique potholders, tea 
cozies, cloth bags for bread and cereals, linen towels, table-
cloths with bright prints and lace trims. We use only high 
quality natural fabrics for our products - cotton and linen. 
Functional, high-quality and stylish accessories will help cre-
ate an unique and warm atmosphere in your house.

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. activează pe piața echipa-
mentelor de cusut din anul 2005. În acest timp ne-am afirmat 
ca o companie solidă de comercializare a mașinilor indus-
triale de cusut și a pieselor de schimb. Oferim echipamente 
de cusut de cea mai înaltă calitate a unor companii precum: 
JUKI, DUERKOPP, AMF REECE, JACK, MINERVA, ROTONIDI, 
JAPSEW, RICHPEACE.

PORTEX-GRUP has been working on the market of sewing 
equipment since 2005. During this period, we have grown 
and matured, and today we are a solid company, specialized 
in the sale of reliable sewing machines and spare parts. We 
offer sewing equipment of the highest quality of such com-
panies as: JUKI, DUERKOPP, AMF REECE, JACK, MINERVA, 
ROTONIDI, JAPSEW, RICHPEACE.
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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 este o întreprindere de confecţii. Gama de 
produse: rochii, fuste, pantaloni, jachete, trenciuri, costu-
me. În procesul de producție sunt folosite doar țesături de 
calitate: cașmir, lână, in, bumbac, mătase, poliester, mătase 
artificială, precum și combinații ale acestora. Compania Pre-
miera-Dona produce îmbrăcăminte sub brandurile “Premie-
ra-Dona” și “L’ame de Femme”. Controlul strict al calităţii la 
toate etapele de producție permite companiei Premiera-Do-
na să producă articole vestimentare care satisfac cerinţele 
celor mai exigenţi cumpărători.

Premiera-Dona is a clothing manufacturer. Main activity - sew-
ing garments and knitted products on lohn system: coats for 
women, cloaks, jackets, suits, skirts, pants, dresses and blous-
es. PREMIERA-DONA produces clothing under the brands 
“Premiera-Dona” 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.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of.706,
Chișinău, Republica Moldova

      GSM: +373 696-19917
e-mail: rabota@rabota.md, 

   URL: www.rabota.md

RABOTA.MD

Rabota.md este cel mai mare site în țară de căutare a pos-
turilor vacante și de angajări. În fiecare zi peste 25 000 de 
persoane vizitează site-ul nostru. Vizitatorii site-ului sunt oa-
menii cu inițiativă, întreprinzători, care tind spre dezvoltare 
profesională, creșterea veniturilor și realizarea potențialului.
O nouă aplicație mobilă de la Rabota.md vă va informa cu 
promptitudine despre apariția noilor posturi vacante în Chi-
șinău și în toată Moldova! Descărcați aplicația pe telefon, se-
lectați posturile care vă interesează, abonați-vă la newsletter 
și obțineți cele mai proaspete posturi vacante la price ora ă 
oriunde v-ați afla!

Rabota.md is the leading Moldovan site for job search and 
recruitment. Every day more than 25 000 people visit the site. 
The audience of the site is constituted of enterprising peo-
ple, striving for professional development, revenue growth 
and realization of their potential. 
The new mobile application from Rabota. md will promptly 
inform you about the appearance of new vacancies in Chisi-
nau and Moldova! Download the application on your phone, 
select the posts you are interested in, subscribe to the news-
letter and get the latest vacancies anytime and anywhere!
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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. - 20 de ani de experiență pe piata Republicii 
Moldova, aflându-se într-o continuă dezvoltare și perfecțio-
nare.
Rivols SRL este reprezentantul oficial al concernului Groz-Be-
ckert, cel mai mare producător de ace de cusut și tricotat, 
concernul COATS - producător de ață și fermoare, PREMAX 
- producător de foarfece. Din 2016 „Rivols” propune noi ma-
șini de cusut marca BRUCE care nu are analog, la un raport 
perfect dintre preț și calitate.

Rivols - 20 years of experience on the Moldovan market, in 
continuous development and refinement.
 
Rivols is the official representative: of Groz-Beckert, the larg-
est manufacturer of sewing and knitting needles; the COATS 
concern - manufacturer of yarns and zippers; PREMAX - scis-
sor maker. Since 2016 Rivols offers new BRUCE sewing ma-
chines with no analogue, at a perfect price and quality ratio.

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 confortabile din stofe naturale, 
hipoalergice - cotton organic pentru copilul nou-nascut. Produ-
cem, de asemenea, și hăinuțe pentru bebelușii născuți prema-
tur.
2. Mi-e Dor este hăinuța cu imprimeu, din stofă de calitate supe-
rioară  și altor accesorii pentru copiii cu vârrstele cuprinse între 
0 și 6 anișori! 

We are a new local brand, offering 2 lines of clothes for little 
children:
1. The First Feel - comfortable clothes made of natural, hypoal-
lergenic,  organic cotton for newborn babies. We also manufac-
ture clothes for prematurely born babies.
2. The line Mi-e Dor (Love You) consists of printed outfits, made 
of high quality natural fabrics, and other accessories for children 
in the age range 0-6 years.
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Activitatea de bază a întreprinderii SVIBMAGTEX 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 maturi.

SVIBMAGTEX manufactures clothing and underwear for chil-
dren and adults: body linen, pajamas, baby clothes. 

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

SVIBMAGTEX S.R.L. 

PRODUCEREA CONFECŢIILOR ȘI TRICOTAJELOR 
PENTRU FEMEI 
Fabrica Tricon este lider în producerea și vânzarea confecţii-
lor și tricotajelor pentru femei, fiind dotată cu utilaj modern, 
aplică tehnologii inovative, colaborează cu renumite bran-
duri europene. Pe piaţa autohtonă fabrica este cunoscută 
prin două branduri de haine pentru femei: TRICON - stilul 
casual, și MY REVIVAL- pune accent pe cele mai noi tendinţe 
ale modei: modele exclusive, culori aprinse și look modern. 
Compania are magazine în Chișinau, Bălţi și Cahul. Branduri-
le MY REVIVAL și TRICON pot concura cu branduri 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 European brands. On the domestic market, 
the factory is known for two brands of women’s clothing: 
TRICON - casual style and MY REVIVAL - emphasizing the 
latest trends in fashion: exclusive designs, bright colors and 
modern look. The company has stores in Chisinau, Balti and 
Cahul. MY REVIVAL and TRICON brands can compete with 
European brands in terms of quality, trends and price.

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.
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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.

Compania TRIOGRUP PRIM S.R.L. – reprezentant ofi-
cial al JUKI, BROTHER, DISON, SCHMETZ, SILTER, 
MAEIR, ALTERFIL în Moldova, prezintă câteva noutăți 
ale anului 2017 de la partenerii noștri JUKI, BRO-
THER, DISON, 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 
Europa și din lume în 2017, modelele din seria - JUKI 
DDL-9000C. 

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

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. 

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

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. 

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 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 model, 
vă vor surprinde plăcut.

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. 

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

News  from SILTER ironing industry for small and medium enterpri-
ses: 
MOBILE ironing tables + steam generator SILTER TINY MINI  series 
with heating  and vacuum function, iron and cleaning brush.
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Union Knopf Polska este lider european în fabricarea de nas-
turi la modă și accesorii personalizate.
Colecțiile noastre sunt caracterizate prin inovație, design 
unic și de înaltă calitate. Pe lângă colecția obișnuită, execu-
tăm  și comenzi personalizate - de la proiect la produsul final.

Union Knopf Polska – European leader in manufacturing 
fashionable buttons and tailor accessories.
Our collections are characterized by innovation, unique de-
sign and high quality. Beside regular collection, we also exe-
cute personalized orders from project to final item.

Address – 8 Kaczkowskiego street, 62-700 Turek, Poland
phone number +48 63 289 86 00
fax                  +48 63 289 86 18
e-mail              info@ukpolska.com
website           www.unionknopf.com

UNION KNOPF POLSKA

Brăndul VESTITI crează magie pentru micile prințese. De aici 
începe povestea. Ținutele noastre sunt din stofe naturale, 
bumbac, in, lâniță etc. Aici eleganța se îmbină cu comodi-
tatea, rafinamentul cu accesibilitatea. Scopul nostru este de 
a crea basmul în garderoba fiecarei fetițe. Producem îmbră-
caminte de calitate superioară pentru copii de vârsta 1-17 
ani. Stilul produselor e de la clasic la casual și de ocazie. Ra-
portul excelent între calitate și preț. Cu hăinuțele marca VES-
TITI copiii vor crea magie!

VESTITI brand creates magic dresses for little princesses! 
Our outfits are made of natural fabrics - cotton, linen, wool 
etc. Elegance blends with convenience, refinement with ac-
cessibility. Our goal is to bring fairy tales in the wardrobe of 
each little girl. We manufacture high quality clothing for chil-
dren in the age range of 1-17 years. The style varies from 
classic to casual and festive. Excellent rapport of quality and 
price. With outfits VESTITI children will experience magic!

str. Academiei  3/3, Chișinău, Republica Moldova
Magazinul se află în C.C. Unic, et. 3, Chișinău

tel.: 069845994 
tel.: 069953915
tel.: 068833078

VESTITI™
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Cămașa este o piesă-cheie care completează atât o ţinută ca-
sual, cât si una business. Cămașa Passer înseamnă eleganţă, 
confort, personalitate și stil autentic. Sursa de inspiraţie sunt 
persoanele cu un mod de viaţă activ, încrezute în sine, care 
preferă confortul rafinat și au grijă de imaginea lor.
Passer - Definiţia simplă a stilului. 

The shirt is a key piece that complements both casual and 
business styles. Passer’s shirt means elegance, comfort, 
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. Gheorghe Coşbuc 5 (atelier Passer)
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 79/ 07-19-19
URL: www.passer.md 

 
 

Cămășile Passer pot fi găsite aici: 
 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

VISTLINE este un brănd moldovenesc de îmbrăcăminte ex-
terioară pentru femei (paltoane). O echipa de 28 de angajați 
autohtoni face minuni -  coase cele mai frumoase paltoane. 
Materialele folosite sunt calitative, se importă din Turcia, Spa-
nia și Italia, designul este modern, de o varietate de culori și 
sunt cusute perfect. Clienţii apreciază  munca noastră, pur-
tând 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 fo-
cus on the manufacture of women’s coats. Our team of  28 
people is a team of miracle workers – they make the most 
beautiful 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 your-
self, believe in your dreams”. This slogan fully reflects the val-
ues and beliefs of our company.

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.
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YKK se bucură de încredere pentru standardele de producție 
impecabile și procese de control al calității pentru sistemele 
de închidere, hardware din plastic, dispozitive de fixare cu 
cârlige și buclă, benzi de prindere, butoni si capse.
Avem integrate sisteme de producție și furnizare care să răs-
pundă tuturor nevoilor clienților noștri.
YKK produce și comercializează o gamă largă de fermoare, 
cu accent pe trei tipuri: metal, cu spira din plastic și VISLON® 
- cu dinți din plastic injectați.
Articolele din plastic, utilizează tehnologia avansată YKK, în 
injecția turnată. Astfel oferim o gamă largă de catarame, re-
gulatoare de curea, bucle, inele D, capete de șnur etc
YKK a dezvoltat o varietate de produse Hook & Loop care 
pot fi utilizate pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi cele 
medicale, scutece, automobile și multe altele.
YKK Snap Fastener & Button Division contribuie la fabricarea 
de elemente de fixare fiabile.

YKK Fastening Products Group is trusted worldwide for our 
impeccable production standards and thorough quality con-
trol processes for slide fasteners, plastic hardware, hook and 
loop fasteners, webbing tapes, and snap and buttons. We 
have integrated production and supply systems in place that 
meet all of the needs of our customers worldwide. 
YKK manufactures and markets a wide range of zippers, with 
a primary focus on three types: metal, coil, and VISLON® - 
with injected elements.
Plastic Hardware utilizes YKK’s advanced technology molded 
injection. We have a large range of buckles, strap adjusters, 
loops, D-rings, cord stoppers, and more.
YKK has developed a variety of Hook & Loop products which 
can be used for the wide range of applications, such as med-
ical, diaper, automotive and more! Please take a look at our 
selection of Hook & Loop products featuring strong func-
tionality and design.
YKK’s Snap Fastener & Button Division is contributing to the 
manufacture of reliable fasteners.

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, 
Republica Moldova 
GSM : +373 79/ 99-62-00

YKK ROMÂNIA S.R.L.

Producătorul numărul unu pe piaţa autohtonă de genţi de 
damă, sport, truse cosmetice și alte articole de marochinărie. 
Suntem o întreprindere cu caracter dinamic, formată dintr-o 
echipă cu experienţă, care pune accentul pe calitatea produ-
selor și satisface cerinţele clientului.

Manufacturer no. 1 in the domestic market of women’s bags, 
sports bags, cosmetic kits and other leather goods. We are 
a dynamic enterprise, consisting of an experienced team, 
focused on product quality and striving to fulfill customers’  
expectations.

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. 



70 71

fashion.moldexpo.md fashion.moldexpo.md

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
L 

FA
SH

IO
N

 E
X

PO
 2

01
8

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
L 

FA
SH

IO
N

 E
X

PO
 2

01
8

Articole din blănuri naturale: nurcă, castor, raton, nutrie, vul-
pe. Ţara de origine - Grecia. 

Products in natural fur: mink, beaver, raccoon, nutria, fox. Pro-
ducer - Greece.

MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
GSM: +373 68 450 213
GSM: +373 69 22 90 12
GSM: +373 69/ 00-40-20 
E-mail : zagorceadiana@mail.ru

ZAGORCEA DIANA

Producător autohton cu marca co-
mercială RAVETTI. Producem lenjerie 
pentru femei și bărbați. Slipi, maiouri, 
sutieni, seturi de noapte, babydoll, 
costume sport pentru fitness, pijama-
le. Materie primă importată din Ger-
mania, Franța, Italia. Exportăm în Fran-
ța, Belgia, Olanda, Rusia. Distribuitor 
oficial de echipamente și mașini de 
cusut Juki, Zoje, Global, Pegasus. Sis-
teme de proiectare Gemini CAD Sys-
tems.

Local manufacturer with the RAVET-
TI trademark – underwear for wom-
en and men: slips, undershirts, bras, 
nightwear, babydoll, fitness sports 
suits, pajamas. Raw materials import-
ed from Germany, France, Italy. We 
export to France, Belgium, Holland, 
Russia. Official distributor of equip-
ment and sewing machines Juki, 
Zoje, Global, Pegasus. Gemini CAD 
Systems Designing Systems.

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.
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4, India Exchange Place,
Kolkata-700001
Phone 91-33-22303242-44
Fax 91-33-22313377/22313380
Email: ceo@indianchamber.net
www.indianchamber.org

INDIAN CHAMBER OF COMMERCE

Alături de oamenii de afaceri din 1925
Camera indiană de comerț, sau ICC (Indian Chamber of 
Commerce), așa cum este cunoscută publicului larg, este in-
stituția principală de afaceri și industrie din estul și nord-estul 
Indiei. Membri ai Camerei sunt cele mai importante grupuri 
de corporații din țară, cu operațiuni de afaceri în țară și în 
străinătate. Înființată de un grup de industriași de pionierat, 
condusă de domnul G D Birla.

Facilitating Business Since 1925
The Indian Chamber of Commerce, or ICC as it is popularly 
known, is the premier body of business and industry in East-
ern and North-Eastern India. The membership of the Cham-
ber comprises several of the largest corporate groups in the 
country, with business operations all over the country and 
abroad. Set up by a group of pioneering industrialists led by 
Mr G D Birla. 

V.P.R TEXTILES
vprtextiles.com

Toate tipurile de vestimente tricotate. Specializare în vestimente prespălate. 
All types of knitted garments. Specialized  in washed  garments.

NEW FORT CREATIONS
www.newfortcreations.com 

Tricouri. Pantaloni bărbați. Cămăși formale și casual. 
T-shirts, Men’s trousers, Formal & casual shirts 

MATHAN KNITTERS
www.horseclub.in

Vestimente bărbați, tricouri, tricouri cu glugă. Pantaloni sport. 
Menswear , t-shirts, hoodies, track pants.

SANKARAY EXPORTS
www.daxin.co.in 

Vestimente tricotate pentru copii, bărbați, dame. Vestimente sport, toate tipurile de vestimente tricotate. 
Kids’ wear, men’s wear, ladies’ wear. Sportswear, all types of knitwear garments.

SAIPRABHA EXPORTS

Vestimente tricotate. Ciorăpărie. 
Knitted garments, hosiery.         

SRI ASHWATH KNITS

Toate tipurile de vestimente tricotate.                                                                      
All type of knitwear garments.
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CENTRAL HIMALAYAN EXPORTS 
www.centralhimalayan.com

Vestimente tricotate. 
Garments & Clothing.

JAYALAKSHMI APPARELS
www.jayalakshmiapparels.in

Toate tipurile de vestimente tricotate pentru bărbați și dame.
All types of knitted garments - men’s wear, women’s wear.

HARIYAS EXPORTS
www.aspapparels.com

Vestimente pentru bebeluși, copii, bărbați și dame. 
Babies’ wear, Kids’ wear, Men’s & Women’s wear

EASHWAR EXPORTS
www.velavanmills.com

Vestimente tricotate.
Knitted garments.

CALLISTO GARMENTS
www.callistogarment.com

Toate tipurile de vestimente tricotate.
All types of knitted garments.

KAY KAY GARMENT 

Ciorăpărie. Vestimente.
Hosiery. Garments

C.S. FASHIONS
www.csfashions.net
Toate tipurile de vestimente tricotate pentru bărbați și dame. Specializare în vestimente prespălate și 
vestimente cu tratare specială.  
All types of knitted men’s & ladies’ garments. Specialized in washed garments and treatment washes.

S.P. KNIT INDUSTRIES
www.spknit.com

Producere și export de țesături și vestimente tricotate. 
Manufacturer and exporter of knitted fabric & garments.

FASHIONITE IMPEX PVT LTD
www.fashionite.com

Vestimente pentru dame.
Ladies’ ready made garments..

J.K. INTERNATIONAL (I)
www.jkintel-sadh.com

Fulare, eșarfe, șaluri, vestimente și poșete pentru dame. 
Ladies scarves, stoles, shawls ,garments, bags..

HARINI EXPORT

Vestimente pentru bebeluși, fetițe și dame. 
Babies’, girls’ & women’s garments

EUROBRIDGE
www.eurobridge.co.in

Vestimente variate. 
Garments & Clothing
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STAR EXPORTS
www.starexports.co.in

Tricouri, vestimente pentru bărbați, dame și copii.
T-shirts, Men’s wear, Women’s wear, Kids’ wear

UNIVERSE TEXTILE INC
universetextile.com

Vestimente pentru copii, bărbați, dame și bebeluși.
Kids’ Wear, Men’s Wear & Women’s Wear, Boys’, Girls’ & Infants’ garments

RIVIERA DESIGNS
www.rivieradesigns.in

Toate tipurile de Pulovere și cardigane/Tricouri/ Fulare & Eșarfe & Căciulițe.
All kinds of Sweaters/Pullovers/ Cardigans/T-shirts/Mufflers & Scarves & Caps.

ACE CLOTHING COMPANY PVT LTD
www.aceclothing.co.in

Cămăși formale și casual pentru  bărbați, topuri damă, jachete lungi tricotate. 
Men’s dress shirts, men’s casual shirts, ladies’ tops, woven kaftans.

RCMT CLOTHINGS PRIVATE LIMITED
www.rcmt.in

Tricouri și cămăși cu logo-uri corporative, pantaloni, jachete, costume de afaceri, formale etc. 
T-shirts and shirts with corporate logos, trousers, jackets, executive and white collar suits etc.

KUNAL KREATIONS
www.kunalkreations.com

Accesorii și articole din piele hand made.  
Leather accessories & handicrafts

KING DORIAN EXPORTS
www.kingdorianexports.com

Topuri, rochii, fuste, sacouri, vestimente tricotate. 
Tops, Dresses, Skirts, Jackets, Knits

FASHION FOLIO
www.fashionfolio.biz

Poșete la modă, poșete din piele, vestimente de seară de lux, bijuterii la modă.  
Fashion bags,  leather bags ,high fashion evening wear garments, fashion jewelery

FARAGHAN CARPET COMPANY

Covoare de mătase din Kashmir, covoare cusute în lanț & șaluri brodate. 
Kashmir silk rugs, chain stitch rugs & embroidery shawls
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