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ASOCIAȚIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA USOARĂ (APIUS)
Asociația Patronală din Industria Ușoară (APIUS) este unica asociație reprezentativă a ramurii Industriei Ușoare din Republica Moldova, deținătoarea brandului de țară ”DININIMĂ”. Asociația APIUS
reprezintă unica platformă a sectorului, care elaborează direcții de accelerare și dezvoltare a businessului 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, creează 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.
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Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Suedia și UK aid, susține creșterea
competitivității în domeniul industriei ușoare, pentru
a asigura tranziția sectorului de la servicii de cusut
pentru clienți străini la servicii de valoare adăugată
înaltă, fapt ce permite o productivitate mai înaltă,
asigurarea salariilor decente și păstrarea locurilor
de muncă. Proiectul 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, Suedia din
2016 și mai recent UK aid din 2019, 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 înaltă cum
ar fi servicii de design, producerea sub marcă privată sau marcă proprie.
De-a lungul anilor, mai mult de 80 de branduri
locale au fost dezvoltate sau modernizate pentru a

se conforma designului și branding-ului occidental.
Platforma DININIMĂ reunește talentul creator al designerilor moldoveni și a reușit să schimbe atitudinea consumatorilor pe piața locală.
Cu suportul partenerilor strategici USAID, Suedia și UK aid, centrul de excelență în tehnologie și
design al industriei pe lângă Universitatea Tehnică
din Moldova, ZIPhouse, curat de asociația patronală
APIUS, asigură actualizarea cunoștințelor pentru tot
ciclul de business în domeniul modei. Un program
de accelerare al startup-urilor de modă dezvoltă
branduri capabile să exceleze pe piața locală și la
export pe cele mai pretențioase piețe internaționale. ZIPhouse reunește și domeniile adiacente modei,
cum ar fi arta fotografică, merchandising-ul și arta
decorării vitrinelor, dar și conectează comunitatea
locală cu experți și mentori de la cele mai renumite
centre de modă.
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APRIORI WINE
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Excelența vinurilor Apriori Wine începe în sudul Moldovei Cantemir și Taraclia. Acolo cresc cuminte sub soare struguri
de cea mai înaltă calitate și pe care, după ce-i recoltăm cu
grijă, îi transformăm, sub supravegherea strictă a oenologilor
noștri talentați, în vinuri seci, vinuri dulci și spumante de o
calitate ireproșabilă.
Despre calitatea acestora vorbește și multiplele medalii câștigate la concursuri vinicole internaționale, dar și aprecierea
consumatorilor noștri, ajungând astfel printre liderii pieței locale. Iar adițional calității, oferim și un preț onest.
Apriori Wine — un vin cu personalitate, un vin al emoțiilor
adevărate, un vin creat pentru că ne ești drag…
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The excellence of Apriori Wine starts in the south of Moldova - Cantemir and Taraclia. There, the highest quality grapes
grow under the sun and, after carefully harvesting them, we
transform them, under the strict supervision of our talented
oenologists, into dry, sweet and sparkling wines of an irreproachable quality.
Their quality is confirmed by multiple medals won at international wine competitions, but also by the appreciation of our
consumers, thus reaching the well-deserved place among
the leaders of the local market. In addition to quality, we also
offer a correct price.
Apriori Wine is a wine with personality, a wine of true emotions, a wine created because we love you ...

Instagram @privefashionevents
Facebook Privé Fashion Events
Tel. 068 582 712 ; 0 (69) 309 317
Mail: privefashionevents@gmail.com

PRIVÉ FASHION EVENTS

Privé Fashion Events revine cu pași zgomotoși, fără reguli sufocante sau limite plictisitoare.
Primul proiect de evenimente conceptuale și de atmosferă
vine să epateze din nou. Ediția de toamnă-iarnă a celui mai
controversat show de modă din Moldova va fi găzduită de
Moldexpo, pe 31 octombrie 2019, o locație pe care o vom
prezenta absolut diferit, contemporan și non-conformist. În
toamna aceasta te vom uimi cu un alt Fashion Expo, mai neordinar, mai futuristic, mai în stilul Privé.
Și pentru că moda nu este nimic altceva decât cele uitate
și readuse într-o lumină nouă, conceptul acestei ediții va fi
interpretarea absolut unicală a brand-urilor care au făcut istorie pe piața moldavă. Vom crea senzația unei teleportări în
timp, unde ușile vechi deschid lumi noi...

Privé Fashion Events returns makes a glorious return, throwing aside suffocating rules and boring limits.The first project of conceptual events and atmosphere comes to the fore
again. The autumn-winter edition of the most controversial
fashion show in Moldova will be hosted by Moldexpo, on
October 31, 2019 - a location that we will present in an absolutely different way, contemporary and non-conformist.
This autumn we will amaze you with another Fashion Expo,
more unusual, more futuristic, more in the Privé style. And
because fashion is nothing but things forgotten and brought
back again in a new light, the concept of this edition will
be the absolutely unique interpretation of the brands that
have made history in the Moldovan market. We will give you
the sensation of a teleportation in time to places where old
doors open to new worlds ...

FASHION EXPO 2019

Moldova, Chișinău, str. Uzinelor 2, MD 2023
Tel.: +373 22 / 42 24 89, 068 18 00 22
Тel / fax: +373 22 / 99 75 12
e-mail: office@consalcom.md
web: www.apriori.wine
fb: https://www.facebook.com/pg/aprioriwine
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2COAT BY TOVSTENCO OLGA

Proiectul „2Coat by Tovstenco Olga” înseamnă o combinație 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 corpului și protejează de vânt, asta le face perfecte pentru a fi purtate temperaturi cuprinseîntre +10 și -20 grade Celsius. Paltoanele noastre sunt incredibil de ușoare, calde și elegante.
Atelierul nostru oferă, de asemenea, servicii de croitorie personalizată de înaltă calitate.
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The project “2Coat by Tovstenco Olga” is a combination of
classical materials (natural silk and wool) and modern technologies (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 Celsius. 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.

FASHION EXPO 2019

Mob.: 060 525 032
https://www.facebook.com/2CoatbyTovstencoOlga/

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 Polish manufacturers. We are always
ready to help you choose excellent products in our shops.
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Decebal 23 CC “Jumbo”
069589630
facebook: ANAIS Fashion Studio
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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 cuprinde articole vestimentare pentru femei și bărbați: tricouri,
malete, leggings, treninguri etc., având un stil minimalist, dar
distinctiv. Produsele sunt concepute și realizate de o echipă 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.
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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, trainings, 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 maximum comfort and freedom of movement, are functional and
resistant to wear. Our clients are people who choose comfort, whether they are amateurs, passionate about an active
way of life, or professional athletes.

ANAIS

ANAIS este un atelier de creație vestimentară unic in felul
său, cu o experineță de peste 15 ani in domeniul fashion. În
studioul nostru veți descoperi o colecție exclusivă de rochii
de mireasă și ținute de ocazie, toate pentru femeia ce vrea
să fie elegantă și excepțională. Toate ținutele ANAIS se realizeaza manual și au o execuție impecabilă, ce este cartea de
vizită a atelierului nostru de creație.

FASHION EXPO 2019

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/

ANAIS is a unique fashion design studio, with over 15 years
of experience in this field. In our studio you will discover an
exclusive collection of wedding gowns and evening dresses,
all for the women who want to be elegant and exceptional.
All ANAIS outfits are handmade and have a flawless execution, which is the visiting card of our creative studio.
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str. Vasile Alecsandri16/colt cu str. Alexei Mateevici
Chișinău, Republica Moldova
https://web.facebook.com/anatransexpeditie
e-mail: toanette85@gmail.com
GSM : +373 68/ 32-26-41
GSM : +373 78/ 32-26-41
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ANCHOR PIELE S.R.L.

Executarea articolelor de marochinărie: de voiaj, articole de
harnașament, centuri, genți pentru femei și bărbați și alte accesorii din piele naturală.
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Manufacture of leather goods: travel luggage, harness, belts,
bags for women and men and other accessories in natural
leather.

ANETTE

Brandul Anette există pe piață de 5 ani. Producem ținute
unice și coasem la comandă orice model își dorește clientul.
Colaborăm și la distanță cu doamnele din țara noastră. De 2
ori pe an confecționam colecții noi. Suntem o echipă dornică
de a cunoaște cât mai multe persoane pentru a le scoate în
evidență frumusețea printr-un croi specific corpului.

FASHION EXPO 2019

str. Ioana Radu 27
Chișinnău, Republica Moldova
email anchorpielesrl@gmail.com
tel.: 079961058
tel.: 0790 73 533

The Anette brand has been on the market for 5 years. We
produce unique outfits and custom-tailor them according to
our clients specifications and needs. We can even take your
measures at a distance. Twice a year we make new collections. We are a team eager to meet as many people as possible to highlight their beauty through a body-specific cut.
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str. Ismail 116/10, of.9
or. Chișinău, Republica Moldova
Web-site: www.bqueenligerie.com
e-mail: bqueenlingerie@gmail.com

Mob.: +373 60 77 55 00
Mob.: +373 69 613 225
Adresa magazinului:
or. Chișinău, bd. Decebal 99,
C.C. Elat, etajul 3, butic 90

str. Cecanova 4B, or. Cadâr-Lunga
Piața Centrală
Mob., viber: 079476327
Instagram, facebook: @anvertextil
e-mail: anvertextil@gmail.com

Textil

FASHION EXPO 2019

Compania ANTIGONA produce lenjerie de clasa premium
pentru femei, instituind un nou brand local - b’ Queen. Orice femeie se poate simți regină purtând o piesa b’Queen
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 sau 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 naturală,
catifea, ornate cu superbe accesorii demne de o adevărată
regină. b’Queen lenjerie prestează servicii de coasere a lenjeriei după design individual. Stilată și comodă, senzuală și
sexy - așa este lenjeria b’Queen!
Motto-ul companiei: Fii regina vieții tale!
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ANTIGONA, founded in 2016, manufactures premium women’s underwear by setting up a new local brand – b’ Queen .
Every woman will feel like a queen wearing b’Queen underwear, enjoying its sensuality and elegance. b’Queen offers 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 gorgeous accessories worthy of
a true queen. b’Queen lingerie provides underwear sewing
services according to individual design. Stylish and comfortable, sensual and sexy – it is the lingerie b’Queen!
Be the queen of your life!

ANVER-TEXTIL

Compania Anver-Textil a fost fondată în 2018, în Găgăuzia,
având la bază o experiență de peste 10 ani în elaborarea designului și executarea articolelor textile. Asigurăm controlul
deplin al procesului de producție, fapt ce influențează pozitiv raportul preț-calitate.
În procesul de producție folosim numai materii prime de
calitate: pentru producția lenjeriei de pat folosim doar stofă
turcească sută la sută bumbac. Suntem siguri de calitatea
produselor noastre – fie că e vorba de lenjerie de pat, tul și
storuri sau uniforme. Facem tot posibilul ca fiecare client să
plece de la noi mulțumit
La comandă coasem: seturi de lenjerie de pat, uniforme, tul
si storuri, huse pentru canapele și pentru banchetele automobilelor, cuverturi pentru dormitoare și pătuțuri pentru copii.

Anver-Textil was founded in 2018, in Gagauzia, with an experience of 10 years in designing and manufacturing textile outfits. We ensure full control of the production process,
which positively influences the price-quality ratio.
In the production process we use only quality raw materials:
for bed linens we use pure Turkish cotton. We are sure of the
quality of our products - whether it’s linen, tulle and curtains
or uniforms. We make every effort to leave every customer
happy with us,
We make on request: sets of bed linens, uniforms, tulle and
curtains, covers for sofas and car seats, blankets for bedrooms and cots for children.

FASHION EXPO 2019

ANTIGONA S.R.L., BRANDUL B’QUEEN
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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
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ARILUX S.R.L.

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

str. Calea Iesilor, 6
MD- 2069 Chișinău, Republica Moldova
Tel. : + 373-22/22-75-07-81
Fax : + 373-22/22-75-07-79
GSM : + 373 69/10-43-96
E-mail: acan@artima.md

ARTIMA S.A.

Fabrica ARTIMA din Chișinău produce articole de voiaj din
diferite materiale. Peste 98% din produse sunt exportate în
țările europene.
Compania este interesata de cooperare reciproc avantajoase și diversificarea producției.
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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

The Chisinau factory JSC ARTIMA is specialized in the manufacture of travel bags in various materials/ More than 98% of
our products are exported to European countries.
The company is interested in cooperation on a mutually beneficial basis and in diversifying production.
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ARTIZANA S.R.L.

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.

FASHION EXPO 2019

str. Academiei 13/1, Chișinău, Republica Moldova
Tel: 373-22-727 006
Fax: 373-22-731 900
e-mail: artizana_inter@mail.ru
www. Artizanafashion.md

Ciupicii de odaie din blană naturală de oaie – chiuni, vor deveni întruchiparea confortului și căldurii pentru picioarele dumneavoastră.
Procurând ciupici din blană de oaie, dumneavoastră investiți în sănătate, pe care o merită orice persoană.

ARTIZANA S.R.L., fondată la 1 ianuarie 1963, este o întreprindere cu o istorie veche și tradiții stabilite. În prezent, Artizana
este o întreprindere dotată cu echipament modern, desfășoară un proces de producție performant, produce o gamă
largă de articole de îmbrăcăminte exterioară din textile, blănuri, piele, puf natural.
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Founded on January 1, 1963, ARTIZANA is a company with
old and established traditions. Presently, ARTIZANA is endowed with modern equipment, carrying out a high-performance production process, manufacturing a wide range of
outer garments in textiles, fur, leather, and natural down.

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.
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BOHEMIA JEWELRY

Bohemia jewelry este un brand autohton de bijuterii handmade din cristale de sticlă, componente și cristale Swarovski.
Bijuteriile sunt executate în tehnica broderiei volumetrice.
Designul bijuteriilor este inspirat din floră și fauna. La fel,
printre articolele Bohemia jewelry pot fi găsite și produse cu
elemente geometrice, care periodic suplinesc mini colecția
“Urban”.
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Bohemia jewelry is a domestic brand of handmade jewelry,
made of glass crystals, components and Swarovski crystals.
The jewels are executed in the volumetric embroidery technique. The jewelry design is inspired by flora and fauna. Likewise, among the articles of Bohemia jewelry can be found
products with geometric elements, which periodically supplement the mini collection “Urban”.

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, pijamale, haine de sport,
prosoape, lenjerie de pat, rochițe, maiouri etc. din bumbac
de cea mai inaltă calitate din Uzbekistan.
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Instagram @bohemia_jewelry.md
Facebook- Bohemia jewelry
Telefon +37368233206
str. Studenților 9/19
Mail- tanea.vladimirova@gmail.com

We offer underwear, pajamas, sports clothes, towels, bedclothes, dresses, t-shirts, etc. of highest quality cotton from
Uzbekistan.
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http://facebook.com/cireshel
https://www.instagram.com/cireselhandcraft
Cireșel.com
ZipHouse str. Studenților 9/19
tel: 078334485
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CHERANG S.R.L., BRANDUL HERMINA

Suntem o entitate specializată în producerea și comercializarea articolelor din tricotaj. Vestimentația tricotată pentru
femei și bărbați de la „Hermina” se remarcă printr-un design
modern, finețea executării articolelor și stofe exclusiv naturale: lână, bumbac, viscoză, importate din Italia. De asemenea,
„Hermina” produce pături tricotate, potrivite pentru toată familia.
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We are a company specialized in manufacturing and selling
knitwear. Knitwear for women and men from Hermina is remarkable by a modern design, fineness of execution and exclusively natural fabrics: wool, cotton, viscose, imported from
Italy. Hermina also manufactures knitted blankets, suitable
for the whole family.

CIREȘEL

CIREȘEL - hăinuțe pentru copii și mămici, cu broderie manuală, inspirată din povești, tradiții, obiceiuri și aplicată pe stofe
naturale, cum ar fi bumbacul și inul.
Croiala ținutelor - lejeră și comodă, gama cromatică - reținută și nepretențioasă. Cireșel e despre haine ce nu limitează
mișcările, sunt lejere, naturale, personalizate și inconfundabile. Cireșel este o poveste cusută despre natură, armonie
și adevăr.

FASHION EXPO 2019

str. Hristo Botev, nr. 29
mun. Chișinău, Republica Moldova
Mob: +373 69 156 088
info@hermina.md
www.fromtheheart.shop

CIREȘEL - clothes for children and moms, hand embroidered, inspired by fairy tales, traditions, customs and applied
on natural fabrics, such as cotton and linen.
The outfits are light and comfortable, the color range - reserved and unpretentious. Cireșel is about clothes that do
not restrain the movements, they are light, natural, personalized and unmistakable. Cireșel is a story told about nature,
harmony and truth.
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COMPLEMENTS

Eșarfele din mătase naturală COMPLEMENTS – un strop de
personalitate în orice ținută. Perfecte pentru a accentua stilul
personal, eșarfele COMPLEMENTS sunt printre cele mai potrivite cadouri: atât pentru tine, cât și pentru cei dragi.
Create aici, acasă, în Moldova, accesoriile noastre sunt definiția feminității și eleganței.
Alege COMPLEMENTS în fiecare zi, cu orice ocazie.
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Scarves in natural silk COMPLEMENTS add a touch of personality in any outfit.
Perfect for highlighting your personal style, COMPLEMENTS
scarves are among the most appropriate gifts - for you and
your loved ones. Designed here, at home, in Moldova, our
accessories are the definition of femininity and elegance.
Choose COMPLEMENTS every day, for any occasion.

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, cultura se reflectă în fiecare piesă vestimentară al brandului local
CORELI by HCV.
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str. Petru Rareș 33
Chișinău, Republica Moldova
+(373) 680 63 636
Facebook.com/classicpresents
www.fabricstudio.shop/complements

Fashion is the mirror of the society in which it exists. Choose
what is made in our country. Imagination, art, culture are reflected in every garment of the local brand CORELI by HCV.
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bd. Mircea cel Bătrân 28/4
GSM: +373 69/ 344-780
URL: www.crystal.md;
www.facebook.com/www.crystal.md

FASHION EXPO 2019

CRYSTAL.MD

Atelierul de creație CRYSTAL.MD este un magazin de bijuterii de înaltă calitate din cristale SWAROVSKI.
Aici puteți cumpăra bijuterii cu amănuntul, la prețul cu ridicata, 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, puteți repara bijuterii, acum o pietricică căzută nu mai este o
problemă.
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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 crystals any object. You
can also order an inlaid painting, but also repair your jewelery - now a fallen crystal is no longer a problem.

SHOW-ROOM - BEAUTYFOR
str. Kiev, 4,
Chișinău, Republica Moldova
079790807

DARIA ROOM

Într-o lume în care definiția frumuseții apare denaturată, există
locuri unde aceasta își menține vechea valoare. Un loc în care
oameni special antrenați știu cum să mențină frumusețea autentică pentru o durată cât mai lungă, fără cicatrici, fără ace,
doar prin dragoste și grija pentru tenul și corpul tău.
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C.C. “ATRIUM” of. 112
GSM: +373 60/ 606-161

In a world where the definition of beauty appears distorted,
there are places where it maintains its old value. A place where
skilled, specially trained people know how to maintain authentic beauty for as long as possible, without scars, without
needles, only through love and care for your skin and body.
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tel. 068023279
Facebook- Desiderymd
Instagram – Desiderymd
Mail: irina.furnica@mail.ru

DESIDERY este un brand nou de haine pentru copii, de producție autohtonă, în ediție limitată, din pânze naturale de
lână, bumbac, in, destinate copiilor de vârstă preșcolară și
școlară mică.
Modelele noi, unice, vor satisface până și cele mai rafinate
gusturi în materie de fashion ale copiilor și părinților lor.
Extravagante și foarte îndrăznețe, potrivite pentru scoală,
grădiniță sau timp liber, așa pot fi descrise outfit-urile marca
Desidery.
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ELENA MODCOM S.R.L.

DESIDERY is a new domestic brand of children’s clothing,
manufactured in limited editions, made of natural wool, cotton, linen, intended for preschool and young school children. New and unique models will satisfy even the fashionistas among children and their parents.
Extravagant and daring, suitable for school, kindergarten or
leisure, this is how Desidery brand outfits can be described.

Societatea Elena Modcom din Boldeşti Scăieni, Prahova, a
fost înfiinţată în anul 1993.
Societatea are ca domeniu de activitate confecționarea de
echipamente de protecție. Cu o vechime de peste 25 de ani
de producție, societatea îşi desfășoară activitatea în ateliere
proprii, dotate cu aparate şi utilaje specifice activităţii desfăşurate. Noul sediu a fost dotat cu utilaje moderne, achiziţionate prin intermediul Fondurilor Europene, societatea fiind
certificată ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 18001.
În cadrul societăţii se regăsesc mai multe secții de producție,
un atelier de confecții, o secţie de matlasat, o secţie de brodat şi imprimat şi o spălătorie pentru întreţinere şi curăţare a
echipamentului de protecţie, conform normelor europene.
Materia primă folosită este din import, oferind pentru fiecare
produs certificate şi declaraţii de conformitate, garanţii, precum şi certificări realizate pe produs. Folosim țesături antistatice, antichimice și ignifuge. ( ex : NOMEX, PROBAN )
Avem diverse produse, pentru diferite servicii pe industria
grea, dar putem personaliza toate produsele în funcție de
necesitățile dumneavoastră.

Elena Modcom company from Boldeşti Scăieni, Prahova, was
founded in 1993.
The company is specialized in the making of protective
equipment. With more than 25 years of experience, the company operates in its own workshops, endowed with equipment and machines specific to our activity. The new premises
were outfitted with modern equipment, purchased through
the European Funds, the company being ISO 9001, ISO
14001 and ISO 18001 certified.
Within the company there are several production units: a
clothing workshop, a quilting section, an embroidery and
print section and a laundry for the maintenance and cleaning
of the protective equipment, according to European norms.
The raw material used is imported, offering for each product certificates and declarations of conformity, guarantees,
as well as certifications made on the product. We use antistatic, anti-chemical and flame retardant fabrics (ex: NOMEX,
PROBAN). We have different products, for different use in
the heavy industry, but we can customize all the products according to your needs.
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DESIDERY

BOLDESTI-SCAIENI
strada Viilor, Nr. 7B
Cod 105300 Jud.PRAHOVA, Romania
Tel/FAX. : 004 0723 32 1599/ 004 0722 269 470/ 004 0344 10 0022
E-mail : office.emodcom@gmail.com
Site : www.emodcom.ro
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Chișinău
C.C.UNIC, et.3 (sector Premiera Donna)

Chișinău
Show Room MODA (sala nr.2) ,
str.Ștefan cel Mare 83

Bălți
mag. LADI, str.Ștefan cel Mare 75,
Tel.: 060222200

FASHION EXPO 2019

EVADEYA, N&M FASHION ROOMS S.R.L.

Brandul EVADEYA prezintă noua colecție de haine toamnaiarna 2020. Noi ne adresam femeilor preocupate de imaginea și stilul lor, femeilor care îți doresc sa emane feminitate și
eleganță. La noi găsiți produse de calitate și susțineți industria de haine made in Moldova !
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The EVADEYA brand presents the new autumn-winter 2020
clothing collection.We address women attentive to their image and style, women who want to emanate femininity and
elegance.
In our fashion rooms you’ll find quality products and will have
the chance to support the clothing industry in Moldova!

bd. Mircea cel Bătrân 48 - Showroom
mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel : 060805556 / 079973346
E-mail : fortunasisters@gmail.com
Web-site: www.fortunasisters.com
Facebook page : https://www.facebook.com/FortunaSisters/
Instagram page : https://www.instagram.com/fortunasisters/

FORTUNA SISTERS

Inspirate din natură, Fortuna Sisters creează rochii romantice
și fine care accentuează feminitatea, naturalețea și grația corpului feminin.
Materialele delicate, atenția la detalii, designul unic și tehnicile care necesită minuțiozitate și zeci, ba chiar sute de ore
acordate detaliilor care sunt realizate manual este ceea ce
caracterizează brandul ‚’Fortuna Sisters’’.
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Tel.: 069511333
Email: Evadeya.md@gmail.com

Inspired by nature, Fortuna Sisters creates fine, romantic
dresses that emphasize the femininity, naturalness and grace
of the female body.
The delicate materials, the attention to detail, the unique design and the techniques that require thoroughness and tens,
even hundreds of hours devoted to the hand made details
are what characterize the brand “Fortuna Sisters”.
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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

GOSH-SHOP

FASHION EXPO 2019

Rețeaua de magazine GOSH-SHOP prezintă produse de 6
branduri:
GOSH COPENHAGEN (Danemarca) - producătoare de cosmetice, produse pentru îngrijirea corpului, părului și parfumerie.
Laboratorios Valquer - companie producătoare de produse
profesionale de maximă calitate pentru diverse domenii: estetică, frizerii, igienă.
Brandul „Eylure” – gene false și produse pentru sprâncene.
DERMACOL - produse cosmetice de origine cehă, populare
pe piața locală și pe cea internațională, este rezultatul colaborării make-up artiștilor și medicilor cosmetologi.
COSMETICELE D’BULLON, NUMARUL 1 ÎN Spania, fac parte
din gama superioară de cosmetice, care acoperă exigențele
pieței nationale și international de cosmetice.
Affect este un brand de cosmetice profesionale poloneze,
îmbină calitatea și prețurile accesibile. Calitatea, pigmentarea profundă și designul modern permit brandului AFFECT
să concureze cu cele mai bune mărci profesionale de machiaj.
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The GOSH-SHOP network of shops presents products from
6 brands:
GOSH COPENHAGEN (Denmark) - manufacturers of cosmetics, products for body and hair care, perfumes.
Laboratorios Valquer - high quality professional products for
various fields: aesthetic medicine, hairdressers, hygiene.
Brand “Eylure” - artificial eyelashes and products for eyebrows.
DERMACOL - cosmetics of Czech origin, popular on the local and international markets, the result of collaboration between make-up stylists and cosmetologists.
D’BULLON COSMETICS, NUMBER 1 in Spain, are part of the
superior range of cosmetics, which covers the requirements
of the national and international cosmetics market.
AFFECT is a brand of professional Polish cosmetics, combining quality and affordable prices. The quality, the deep pigmentation and the modern design allow the AFFECT brand
to compete with the best professional make-up brands.

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
şi de muzica uimitoare... de tot ceea ce poate alinta simţurilor. HASKEL – My MOOD is on my BAG

FASHION EXPO 2019

www.gosh-shop.md
https://www.facebook.com/goshshop.cosmetice/
https://www.instagram.com/goshshop.cosmetice/

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 senses. HASKEL - My MOOD is on my BAG.
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ILINCA STYLE S.R.L.
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Ilinca Style este o întreprindere relativ nouă pe piața din Republica Moldova, fiind fondată în 2017 de Ala Spatari. Confecționăm 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 provoacă iritații, alergii și că pielea lor sa respire.
Înainte de a începe activitatea am făcut un sondaj și am realizat 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, inovativ, la prețuri avantajoase.
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Ilinca Style is a relatively new company on the Moldovan market, 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.

Mob.: +373 79 68 34 64
www.indigo-holding.com
e-mail: giter@inbox.ru

INDIGO HOLDING

Companie Indigo Holding. Parfumerie și produse cosmetice.
Produsele noastre vor satisface cei mai pretențioși amatori
de parfumuri și produse cosmetice. Veți fi mulțumiți de raportul preț-calitate al produselor noastre.
Parfumuri Indigo Holding a fost creat pentru cei care apreciază parfumeria franceză, dar vor să le cumpere la un preț de
2-3 ori mai mic decât în magazine.
Linia HAUTE LUMIERE de produse cosmetice pentru îngrijirea tenului este unică - previne îmbătrânirea prematură a pielii tinere și întinerește pielea matură, prevenind îmbătrânirea.
Cosmetice decorative Indigo Di - combinația perfectă dintre
calitate europeană și prețul accesibil
Machiajul perfect pentru femei este una dintre etapele importante pe calea succesului. Transformându-te, te schimbi
din interior.
Schimbându-ți imaginea, schimbă lumea!

Indigo Holding. Perfumes and cosmetics.
Our products will satisfy the most demanding lovers of perfumes and cosmetics. You will be pleased with the value for
money of our products.
Indigo Holding perfumes were created for those who love
and appreciate real French perfumery, but want to buy it 2-3
times cheaper.
HAUTE LUMIERE line of face care cosmetics is unique - it prevents premature aging of young skin and rejuvenates mature
and aging skin.
Decorative cosmetics Indigo Di - the perfect combination of
European quality and affordable price.
Perfect makeup for women, one of the important steps on
the path to success. Transforming, you change yourself from
within.
Changing the image, change the world!
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str. Ștefan cel Mare 9, or. Călărași, Republica Moldova
GSMl: + 373 78 500 723
e-mail: ilincastyle@yahoo.com
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ООО ТПФ «ИНТЕРЦЕНТР ЛЮКС»
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ООО ТПФ «Интерцентр–Люкс» este o întreprindere modernă de confecții, cu 25 de ani de experiență, organizată
în baza fabricilor de îmbrăcăminte din Dubăsari 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 moderne cu membrane și acoperiri
speciale. PARTENERII NOȘTRI: Prada, Lacosta, Madzerini,
Burrbery, Moncler, Calvin Klein, Peuterey și alții.
Suntem îdeschiși pentru cooperare și vom lua în considerare
orice ofertă de colaborare.
Suntem siguri că interesul dvs. de a participa la o afacere comună va servi drept bază pentru crearea pe termen lung a
beneficiilor reciproce.
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Intercenter-Lux is a modern garment manufacturer with an
experience of 25 years.
Our production facilities include Dubasari and Tiraspol sewing factories.The factories are specialized in the production
of men’s and women’s outerwear:
- down coats of various types of complexity with stuffing from
natural down and innovative insulating materials;
- coats and jackets made of cashmere fabrics;
- coats, raincoats, jackets and vests from modern fabrics using membranes and special coatings.
OUR PARTNERS: Prada, Lacoste, Madzerini, Burrbery, Moncler, Calvin Klein, Peuterey et al.
We are always open for cooperation and are ready to consider any proposals for joint work.We are sure that your interest
in a joint business will serve as the basis for creating longterm mutually beneficial relations.

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 şi
bărbaţi, centuri, portofele şi alte accesorii din piele.
Produsele noastre corespund tendinţelor modei, astfel,
gama de produse se reînnoiește mereu.
Priorităţile noastre: calitatea produselor, măiestria şi operativitatea executării comenzilor.
Printre avantajele companiei: instalaţii şi utilaj modern; termeni 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 leather 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 textures.
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ООО ТПФ «Интерцентр Люкс»
Молдова 3300 г. Тирасполь, ул. Котовского 4
+373(533)66663
info@centrelux.com
www.centrelux.com
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Str. Bulgară 47
MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel.: 022-85-88-11, 022-54-13-55
Tel.: 022-85-88-04
Fax: 022-85-88-00
e-mail: partners@ionel.moldnet.md

Fabrica de confecții Ionel este una dintre cele mai vechi
întreprinderi din industria îmbrăcămintei. Compania este
specializată în producția de îmbrăcăminte exterioară pentru
bărbați, femei și pentru băieți. La fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte sunt folosite echipamentele firmelor: „Juki”
(Japonia), „Pfaff”(Germania), AMF Reece (China), Durcopp
(Germania) și prese de călcat Macpi, Veit, Rotondi. Furnizorii
noștri sunt cei mai mari producători de țesături și accesorii
din lume.
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IUVAS S.R.L.

The garment manufacturer IONEL SA is one of the oldest enterprises in the clothing industry. The company specializes
in the production of men’s, women’s, boy’s outerwear. In the
manufacture of garments, we use equipment of well-known
companies: Juki (Japan), Pfaff (Germany), AMF Reece (China), Durcopp (Germany) and iron-pressing equipment Macpi, Veit, Rotondi. Our suppliers are the world’s largest manufacturers of fabrics and accessories.

Marca IUVAS este specializată în confecționarea articolelor
vestimentare pentru femei, bărbați, copii și bebeluși. Scopul
companiei este să ofere articole din stofe naturale, comode
și calitative la cel mai bun preț. La IUVAS găsești colecția de
pijamale, colecția pentru școală, colecția casual, articole pentru nou-născuți, haine pentru sport, tricouri, lenjerie, șosete
etc. De la fondarea sa în 1998, IUVAS a devenit cel mai mare
producător de îmbrăcăminte din Republica Moldova.
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IONEL

str. Meșterul Manole, 9
MD-2023, Mun.Chișinău,
E-mail: iuvassrl@mail.ru
Tel: 022-47-80-29

The IUVAS brand specializes in the manufacture of clothing
for women, men, children and babies. The aim of the company is to offer natural, comfortable and qualitative articles at
the best price. At IUVAS you will find collections of pajamas,
school clothes, casual wear, wear for newborns, sportswear,
t-shirts, lingerie, socks etc. Since its foundation in 1998, IUVAS has become the largest clothing manufacturer in Moldova.
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España, 46023 Valencia Pintor Maella 11
www.juanboluda.com
juanboluda@juanboluda.com
Phone: +349 633 08 161
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IVIN DRESS

IVIN DRESS este despre simplitate, finețe și emoție.
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Ivin dress is about simplicity, finesse and emotion.

JUAN BOLUDA S.A.

Compania a fost fondată acum 56 de ani. Suntem specialiști
în dantele, broderii și țesături imprimate, cum ar fi țesături
diagonale, poplinuri, batist, pânză de in, viscoză.
Colecția noastră de iarnă vă oferă țesături de bumbac și
viscoză imprimate: flori, figurative, art deco, toile de jouy,
special pentru copii, cocktail, lenjerie etc.

FASHION EXPO 2019

Mob.: 0687 36 061

The company was founded 56 years ago. We are specialists
in laces, embroideries and printer fabrics, like twill, poplins,
batistes, linens or viscose. Our winter collection offers you
printed twill in 100% co and cv, printed denim, jersey, velour
with lowers, figurative, art deco, toile de jouy, specially for
cildrens, cocktail, lingerie, mid-range in a full color card.
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SALONUL-ATELIER „KALINUSHKA ALIONUSHKA”

Salonul-atelier KALINUSHKA ALIONUSHKA 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 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.
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The workshop KALINUSHKA ALIONUSHKA is a new designer and manufacturer of wedding and evening dresses. We
offer affordable 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.

str. Mihai Viteazul 11
Chișinău, Republica Moldova
Telefon: 022 279950
Facebook și instagram: @ajoure.md
email: marketing.tagaer@gmail.com

LADY COUTURE

Povestea Ajoure a început acum câțiva ani cu o pijama simplă din bumbac. De atunci au fost realizate sute de produse,
cu mare atenție și mult drag!
La moment, Ajoure oferă produse pentru femei. Pe viitor însă
planificăm să lărgim linia de produse care va cuprinde îmbrăcăminte pentru toată familia.

FASHION EXPO 2019

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

The story of Ajoure began a few years ago with a simple cotton pajamas. Since then, hundreds of products have been
made, with great attention and much love!
At the moment, Ajoure offers products for women. In the future, however, we plan to expand the product line that will
include clothing for the whole family.
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str. Columna 48
tel. 060 45 91 71

tel: +373 69504358
email: Ceaicovschi_lia@yahoo.com

CELINA
FASHION

LICA SHOP S.R.L.

LILIA CEAICOVSCHI

Magazinul / Atelierul de croitorie Celina propune o gamă
largă de piese vestimentare, oferte unice, stofe de cea mai
înaltă calitate la prețuri rezonabile.
Dacă ai nevoie de câteva piese vestimentare versatile, care
captează atenţia celor din jur, dar în același timp sunt comode, te așteptăm în magazinul nostru. Marca Celina întruchipează toate caracteristicile hainelor pe gustul fiecăruia.
Iar dacă îți dorești ceva unic, special, vino la noi, noi îți vom
coase cea mai frumoasă haină din garderobă.
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The shop / Tailoring workshop Celina offers a wide range of
garments, unique offers, high quality fabrics at reasonable
prices.
If you need a few versatile pieces of clothing that capture the
attention, but are comfortable at the same time, we expect
you in our shop. The Celina brand embodies all the characteristics of clothes to the taste of everyone.
And if you want something unique, special, visit us, we will
make the most beautiful clothes in your wardrobe.

Brandul Lilia Ceaicovschi vorbește despre trenciuri. Având la
bază principii clasice de concept și design, lucrând doar cu
stofe naturale, acordând o atenție deosebită detaliilor, coasem trenciuri care permit crearea unui look minunat. Sursa
principală de înspirație sunt oamenii și stilul de viață al fiecărei persoane în parte. De aceea, trenciurile Lilia Ceaicovschi
se încadrează foarte ușor în diverse contexte vestimentare și
peisaje urbane. Miza principală a brandului este versatilitatea, pentru că purtând un trenci poți cuceri o lume întreagă.

FASHION EXPO 2019
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MARCA COMERCIALĂ CELINA

The brand Lilia Ceaicovschi is all about trench-coats. Based
on classic principles of concept and design, working only
with natural fabrics, paying close attention to details, we
make trenches that create a wonderful look. The main source
of inspiration are the people and the lifestyle of each one of
them. That is why the Lilia Ceaicovschi trench-coats fit easily into various clothing contexts and urban landscapes. The
main stake of the brand is versatility, because by wearing a
trench-coat you can conquer an entire world.
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or. Chisinau, str. Decebal 99, CC “ELAT”, but. 12;
or. Chisinau, str. A. Puskin 32,CC “SUN City”, but. 1105
www.just-moldova.com
www.facebook.com//lothantiquemd
www.facebook.com/justmoldova
tel: +373 61 09 45 24

LIPOTEX S.R.L.

LOTHANTIQUE / JUST

BRANDUL IRENE VITALI

PARFUMERIE / COSMETICĂ

FASHION EXPO 2019

Irene Vitali este un brand în vogă pentru femeile care își
doresc un design modern, funcțional, bine-gândit. Oferind
articole clasice reinventate și piese nelipsite din garderobă,
creăm produse care vor fi la modă mai mult decât un sezon.
Metodele tradiționale și cele noi se combină pentru a forma
colecții atemporale. Clientul se află în centrul modelului nostru de afaceri unic, care include proiectarea, producția, distribuția și vânzările prin intermediul magazinului nostru online.
Irene Vitali Store este un spațiu comercial accesibil unui public larg, indiferent de tehnologie sau posibilități. Ne străduim să aducem site-ul web în concordanță cu regulile și / sau
standardele recunoscute și acceptate pentru a face site-ul
cât mai accesibil. În acest scop, Irene Vitali Store lucrează cu
consultanți cu experiență, recunoscuți la nivel internațional
pentru a spori accesibilitatea și comoditatea folosirii site-ului
nostru web.
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Irene Vitali is a fashion brand for women who want modern,
functional, well-thought design.
Offering reinvented classics and must-have essentials, we
create pieces that are made to last beyond one season. Traditional methods and new techniques merge to form timeless collections.
Our customer is at the heart of our unique business model,
which includes design, production, distribution, and sales,
through our online store
Irene Vitali Store is a marketplace that is accessible to the
widest possible audience, regardless of technology or ability.
We strive to bring the website in line with generally recognized and accepted guidelines and / or standards for website
accessibility. To this end, Irene Vitali Store works with experienced, internationally recognized consultants to increase the
accessibility and usability of our website.

PARFUMERIA LOTHANTIQUE

LOTHANTIQUE PERFUMERY

Lothantique vine din inima regiunii Provence, unde oamenii
care locuiesc lângă Muntele Lur au crescut în mod tradițional salvie și levănțică și au făcut tincturi din plante aromatice.
Compozițiile de parfum sunt create special pentru Lothantique de către parfumerii din orașul Grass. A apărut un nou
stil feminin și romantic, care te cufundă în atmosfera naturaleții și eleganței din sudul Franței.

Lothantique comes from the heart of the Provence region,
where people living near Mount Lur have traditionally grown
sage and lavender and have made herbal tinctures.
Fragrance compositions are created specifically for Lothantique by perfumers. A new feminine and romantic style has
emerged that immerses you into the naturalness and elegance of southern France.

COSMETICA JUST

JUST COSMETICS

Prezentăm cosmetice și perii profesionale decorative pentru
aplicarea machiajului JUST care îmbină perfect calitatea superioară și prețul rezonabil.

We present professional decorative cosmetics and brushes
for the application of JUST makeup that perfectly combines
superior quality and reasonable prices.
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irenevitali.com
irenevitalistore.com
info@irenevitali.com
Chisinau, str. Dimo 1/1-188
Tel.: +37378031351
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mun.Chișinău, str.Tighina 49/3 of.47
telefon +37360770077
Facebook: LUXURY STYLE MOLDOVA

bd. Dacia 24/2, et.4,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +37 368 15 6155
@SamsoniteMoldova
@samsonitemoldova
info@luggagestore.md
www.samsonite.md

LUGGAGE STORE S.R.L.

LUXURY STYLE MOLDOVA

FASHION EXPO 2019

Fondată în 1910 de către Jesse Shwayder, compania Samsonite este cel mai de top brand de bagaje din lume, cu tendinţa de a crea soluții de călătorie la modă, sloganul fiind “Viaţa
e o călătorie”, îmbinând astfel plăcerea călătoriei cu siguranţa. Cunoscută pentru cercetare, dezvoltare și angajamentul
pentru inovare, Samsonite și-a consolidat faima printre primii din industrie, inclusiv utilizarea materialului revoluționar
Curv®.
Samsonite oferă o gamă largă de produse pentru călătorii,
afaceri, copii, folosință zilnică, precum și accesorii. Samsonite ajută călătorii la nivel mondial să călătorească cu produse
mai ușoare și mai durabile.
Cu Samsonite lângă tine, nimic nu te va împiedica să-ţi urmezi destinul, să descoperi noi orizonturi și să explorezi o
lume dincolo de imaginația ta pentru că “Viața e o călătorie”.
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Founded in 1910 by Jesse Shwayder, Samsonite Company
is the leading luggage brand in the world, with a tendency
to create trendy travel solutions under the slogan “Life is a
journey”, thus combining the pleasure of travels with safety.
Known for research, development and commitment to innovation, Samsonite is placed among the first in the industry,
including for the use of Curv® revolutionary material.
Samsonite offers a wide range of travel, business, children,
daily use luggage and accessories. Samsonite helps people
all over the world to travel with lighter and more durable
products.
With Samsonite around, nothing will prevent you from following your destiny, discovering new horizons and exploring the world beyond your imagination, because “Life is a
journey”.

Proiectul LUXURY STYLE MOLDOVA
În cadrul Proiectului LUXURY STYLE MOLDOVA unde este
Academia LUXURY STYLE și Agenția LUXURY MODEL AGENCY se organizează cele mai importante concursuri naționale,
regionale precum si eveimente de modă, cum ar fi:
CONCURSURILE:
- LITTLE MISS & LITTLE MISTER WORLD MOLDOVA
- TOP MODEL MOLDOVA
- SUPER MODEL MOLDOVA
- PRINCE & PRINCESS of MOLDOVA

The LUXURY STYLE MOLDOVA project
In the framework of the LUXURY STYLE MOLDOVA Project, the LUXURY STYLE Academy and the LUXURY MODEL
AGENCY organize the most important national and regional
competitions and fashion events, such as:
CONTESTS:
- LITTLE MISS & LITTLE MISTER WORLD MOLDOVA
- TOP MODEL MOLDOVA
- SUPER MODEL MOLDOVA
- PRINCE & PRINCESS of MOLDOVA

EVENIMENTE:
- GRAND SUMMER SHOW MOLDOVA
- LUXURY DAY by PREMIUM COLECTION
- CHIȘINĂU FASHION WEEK

EVENTS:
- GRAND SUMMER SHOW MOLDOVA
- LUXURY DAY by PREMIUM COLLECTION
- CHIȘINĂU FASHION WEEK

FASHION EXPO 2019

BRANDUL SAMSONITE
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LVLC BY LAVIELACE

FASHION EXPO 2019

LVLC by LAVIELACE este linia de ținute destinate în special
publicului tânăr. În această linie lansăm periodic colecții cu
următorul specific:
• Am păstrat conceptul brandului LAVIELACE de aplicare a
elementelor decorative create în tehnică lasetă, manual, dar
cu un nivel de complexitate mai mic, chiar dacă vom aplica
semnificativ mai puțină lasetă în comparație cu colecțiile clasice LAVIELACE, vrem ca și această linie să fie îmbogățită cu
ornamente unice
• În linia curentă am decis să experimentăm cu variații îndrăznețe de culori: roșu, albastru, verde, roz, dar avem și ținute
de culori clasice - în combinații de alb și negru
• Ținutele sunt în stil european - îndrăznețe și confortabile
pentru portul zilnic
• Prețurile ținutelor - atrăgătoare și accesibile pentru publicul
larg
• Folosirea stofelor naturale de cea mai înaltă calitate sunt
alese de Irina și Victoria, creatoarele brandului
Această linie de ținute este prezentă la evenimente speciale
de modă și în magazinul CAPSULA situat pe str. Mihai Eminescu nr.39, puteți admira colecția online, accesând linkul
www.fb.com/lvlcbylavielace
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LVLC by LAVIELACE is the line of outfits intended especially
for young audiences. In this line we periodically launch collections with the following specifics:
• We have kept the concept of LAVIELACE brand for applying decorative elements created in lattice technique,
manually, but with a lower level of complexity. Even though
we will apply significantly less lace compared to the classic
LAVIELACE collections, we want this line to be enriched with
unique ornaments
• In the current line we decided to experiment with bold
variations of colors: red, blue, green, pink, but we also have
classic colors - in combinations of black and white
• The outfits are European in style - bold and comfortable for
everyday wear
• Prices - attractive and accessible to the general public
• The use of the highest quality natural fabrics, chosen by
Irina and Victoria, the creators of the brand
This outfit line is present at special fashion events and in the
CAPSULA store located on Mihai Eminescu street no.39. You
can admire the online collection by accessing the link
www.fb.com/lvlcbylavielace.

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 moldovenească, care corespunde standardelor internaționale. Produsele companiei Mäalex sunt
de nepreţuit pentru tinerele care-şi doresc o schimbare. Furnitura de calitate asigură produsului originalitate şi durabilitate. Fiecare îşi va găsi geanta de la Mäalex.
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e-mail: contact@lavielace.com
www.lvlc.moda
str. Mihai Eminescu 39, Chișinău, magazinul CAPSULA

Moldovan manufacturer of bags, which outdid domestic and
foreign competitors, because MAALEX managed to combine 3 most important qualities of a bag: style, practicality
and originality! 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.
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Oficiul central
MD-2028 , mun. Chișinău
Republica Moldova
str. Academiei, 15/1

Tel:+ (373) 78 22 22 11
Fax: + (373) 22 79 74 68
E-mail: maicom@maicom.md
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Deja de aproape un deceniu, maicom înseamnă acasă.
Pentru că ne place să fim acolo unde te simți bine. Ne place
să fim aproape de tine atunci când te grăbești la serviciu și
îmbraci în grabă cel mai comod maiou.
Ne place să fim lângă tine atunci când ești activ în haina ta
de sport. Dar cel mai mult, ne place să fim aproape de tine
atunci când te întorci acasă după o zi plină și te cufunzi în
căldura pijamalei tale iubite.
Și asta pentru că maicom înseamnă mai confortabil, mai ușor,
mai calitativ. Hainele noastre vorbesc de la sine prin simplitate și longevitate.
Făcute cu multă grijă, din cele mai fine și naturale stofe, dar
în același timp accesibile pentru fiecare.
maicom – hainele care te-aduc acasă.

58

site: www. maison-rielle. com
facebook: @maisonrielle
instagram: @maison_rielle

MAISON RIELLE

For almost a decade already, maicom means home.
Because we like to be where you feel good. We love to be
close to you when you return home after a busy day and immers when you rush to work and wear your most comfortable t-shirt.We love being around you when you are active in
your sportswear. But most of all, we like to be close to youe
yourself in the warmth of your beloved pajamas. And that’s
because maicom means more comfort, more easiness, more
quality. Our clothes speak for themselves through simplicity and durability. Made with great care, from the finest and
natural fabrics, but at the same time accessible to everyone.
maicom - clothes that bring you home.

Maison RIELLE
FOLLOW THE SCORPION
RIELLE este un brand autohton de haine pentru femei, apărut recent pe piață. Colecțiile sale sunt divizate pe câteva
compartimente :
KNITWEAR Handmade (pulovere, seturi de snood-uri și căciuli, genți, bentițe, etc), CASUAL, SLEEPWEAR (pijamale, halate, salopete, rochii) și o gamă de ACCESORII Handmade.
Fiecare capsulă este creată în ediție limitată, iar pentru doritoarele de piese unicat am creat opțiunea CUSTOM, care
permite “devierea de la tiparele de bază” al oricărui model
îndrăgit, dându-i o notă personalizată.
Brandul optează pentru materiale de calitate înaltă în procesul de producție, cum ar fi: bumbacul, catifeaua, viscoza,
mătasea, dantela, pielea eco.
Maison RIELLE creează ținute pentru a captiva priviri și a contura individualitatea în cotidianul nostru.

Maison RIELLE
FOLLOW THE SCORPION
RIELLE is a freshly founded brand of designer clothing,
established in Moldova. Currently we design and market
a range of women’s products divided in a few categories:
handmade KNITWEAR, CASUAL, SLEEPWEAR, handmade
ACCESSORIES.
Each collection is made in a limited edition. For the lovers of
unique clothing, RIELLE offers a CUSTOM option.
The brand uses only high-quality fabrics from leading manufacturers - cotton,silk,viscose,velvet, eco-leather, French lace.
Maison RIELLE’s outfits are designed to captivate attention
and to outline your individuality in the daily routine.

FASHION EXPO 2019

MAICOM

str. I. Vasilenco 22, Chișinău
Republica Moldova
GSM: (+373) 68111046
e-mail: maison.rielle@gmail.com
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str. Miron Costin 7, of. 210 Magazinul “Mallena” str. Alecu Russo 1
Magazinul “Mallena”, str. Zelinski 6/1
Magazine Mallena:
GSM: +373 79/ 925-201
C.C. ZORILE, etajul 2
GSM: +373 79/ 925-373
(zona producătorilor autohtoni)
E-mai: mallenastudio@mail.ru
URL: facebook.com/mallena;
C.C. UNIC, etajul 3
www.mallena.md
(zona producătorilor autohtoni)
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MAKEUMAKE

Inspirați de femeia modernă îndrăzneață care își dorește
mereu mai mult și nu se oprește la cele obținute, ci merge
înainte, spre noi cuceriri, echipa MakeMake a creat un sortiment de produse cosmetice decorative și cosmeceutice de
îngrijire a tenului de clasa premium, și fiecare produs este
un absolut MustHave în arsenalul de frumusețe zilnic al clientelor noastre!
Asortimentul vast și calitatea excepțională vă vor cuceri de
la prima folosire.
Doar trenduri sigure, rezultat vizibil și durabil!
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Inspired by the bold modern woman who always wants
more and doesn’t stop there, the MakeUMake team created
an assortment of premium decorative and care cosmetics
where every product is the absolute MustHave in the daily
beauty arsenal of our customers!
The range and quality will conquer you from the start.
Only the best trends, visible and long-lasting results!

MALLENA

Brandul Mallena însumează atât articole vestimentare pentru
femei, cât și produse textile pentru casă. Datorită originalității produselor, calității și prețului accesibil, brandul Mallena
se bucură de o creștere a popularității în rândul femeilor. Prin
modelele create, designerul încearcă să accentueze feminitatea și individualitatea. Accentul se pune pe broderie și dantelă. Stilul noii colecții de toamnă-iarnă este retro-romantic,
iar doamnele care poartă haine Mallena sunt cele mai originale. O să avem reduceri de 5-15% la toate produsele
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443020 Российская Федерация
г. Самара, ул. Садовая 84
Тел: +7 917 142 15 04; + 7 999 860 35 25
e-mail: makeumake@mail.ru
web-site: www.makeumake.ru

Under the Mallena brand one can find women’s clothing,
but also home textiles. Original, high quality and affordable
products enjoy an increasing popularity among women. Creating its models, the designer tries to stress femininity and
individuality. The emphasis is laid on embroidery and lace.
The style of the new autumn-winter collection is retro-romantic, and ladies wearing Mallena clothes are always original.
We will have 5-15% discount on all products.
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C.C Suncity etajul.2 butic 211
Showroom str.Kiev 14/1 Chisinau

retele de socializare
insta : malu_fashion_
facebook : Malu shop
facebook : Malu Chisinau

BRANDUL MALU

str. Alexandru cel Bun/Eminescu,
Chișinău
Magazinul 105/store
tel.: +373 79006145
www.marchagain.com

MARCH AGAIN

BY ARINA FILATOVA

Brandul Malu (fabricat în Moldova) îți oferă numeroase propuneri 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!
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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!

March Again este un brand de îmbrăcăminte exclusivistă de
autor pentru femei, realizate în număr limitat, pentru toți cei
care apreciază calitatea, eleganța și stilul!
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DESIGNER – ARINA FILATOVA

March Again is a brand of exclusive designer women’s
clothes, made in limited quantities, for those who appreciate
quality, elegance and style!
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Showroom MARRONE,
str. Constantin Tanase 9
Facebook: @marronemd
Instagram: @marrone_md

MARRONE SHOWROOM
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Fii individual cu MARRONE, pentru că individualitatea este
singura marcă care nu va ieși niciodată din modă.
MADZERINI este o marcă italiană de articole de îmbrăcăminte din piele naturală și puf bio. Brandul este expert în articole
de îmbrăcăminte exterioară, design italian și tendințe moderne, la cel mai bun raport dintre preț și calitate. În fiecare zi
ne provocăm pe noi înșine: elaborăm, implementăm tehnologii, creăm cele mai frumoase modele. Arată mereu demn
și plin de încredere!
The FLEXX este un brand italian de încălțăminte din piele
naturală. Sănătatea întregului organism depinde în mare
măsură de starea picioarelor. Încălțămintea The FLEXX este
concepută pentru femeile care doresc să se simtă câr mai
confortabil pe parcursul întregii zile, dar nu vor să renunțe la
modă și stil. Tehnologia de absorbție a șocurilor garantează
un sprijin îmbunătățit pentru coloana vertebrală și genunchi.
Această talpă creează, de asemenea, un microclimat excelent pentru picioare și asigură circulația aerului.
64

Be yourself with MARRONE, because individuality is the only
brand that will never go out of fashion.
MADZERINI is an Italian brand of outerwear made from natural and bio down. The brand is an expert in outerwear, offering Italian design and modern trends with the best value
for money. Our ongoing control of products’ quality ensures
you with a smart and confident appearance. Every day we
challenge ourselves, developing and, implementing new
technologies, creating the best designs. Always look good
and feel confident!
The FLEXX is an Italian brand of genuine leather shoes. The
health of the body depends importantly on the condition
of feet and legs. The FLEXX shoes are designed for women
who want to feel comfortable all day long, but do not want
to give up fashion and style. Shock absorption technology
guarantees improved support for the spine and knees. This
sole also creates an excellent micro climate for the feet and
provides air circulation.

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 cuprinse între 40 și 64. În conformitate cu moda și cererea clienților. Ne deosebește calitatea și prețurile accesibile!
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str. Constantin Tanase 9
Madzerini Designed in Italy /
The FLEXX shoes
www.madzerini.it / www.theflexx.com
www.madzerinimdmd@gmail.com

“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!
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e-mail: marianna.bulat@gmail.com
site: http://milymia.com/
https://www.facebook.com/milymia/

C.C. Jumbo, et..5, but.524
Mob.: 069351617
Facebook-https://www.facebook.com/printessi/
Instagram @mini_lady_printess
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MILYMIA TRADE S.R.L.

MilyMia vine cu culori care exprimă liniște și pace, fericire
și contemplarea frumuseții interioare, fiind într-un echilibru
perfect cu imprimeurile. Modele inedite, ce scot în evidenta
caracterul fiecărui copil, texturi naturale combinate cu blăniță pentru a aduce farmec zilelor reci!
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MilyMia comes with colors that express peace and quiet,
happiness and contemplation of inner beauty, in a perfect
balance with the prints. New models, which highlight the
character of each child, natural textures combined with fur to
accentuate the charm of the cold days!

MINI LADY

Mini Lady - salon de închiriere și vânzare a rochiilor de sărbătoare pentru copii, precum și a costumelor exclusiviste de
carnaval!
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Brand: Mily Mia
MD-2003 Or Durlesti
str T .Vladimirescu 62/1 bloc 3
Tel: +373 684 00 835

Mini Lady - a showroom for for renting and selling children’s
dresses for celebrations, as well as exclusive carnival costumes!
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bd. Decebal 139
Tel.: 060 860 290
e-mail: familylookm@gmail.com

MIRUSH FACTORY S.R.L.

internet magazin: monplatin.md
str. Columna 72/3, bir.10
Tel.: 078 388 388.
e-mail: monplatin2015@gmail.com
e-mail: manager@monplatin.md

MON PLATIN

BRANDUL MIRUSH
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Founded in 2014, MIRUSH is a Moldovan clothing brand, focused on family unity and cohesion. Collections are created
in the style of family look.
Since 2018, MIRUSH has launched the MIRUSH MATERNITY line of clothes for pregnant and breastfeeding mothers.
MIRUSH MATERNITY clothing is comfortable and functional, taking care of all the physical features of this period in
a woman’s life, emphasizing her femininity and beauty. The
clothes are cut the way to make the process of breastfeeding
as convenient and discreet as possible.
All products are made in-house in Chisinau. Sewing quality
is monitored at all stages, from model development to production.

Produsele cosmetice Mon Platin sunt fabricate doar în Israel,
o țară în care grija pentru oameni este pe primul loc, în care
o importanță mare este acordată calității produselor fabricate, în special celor cosmeticelor. Calitatea înaltă a produselor
Mon Plati este confirmată de Ministerul Sănătății din Israel.
Mon Platin nu este un panaceu pentru toate problemele, dar
îngrijirea corpului și a părului este o parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi, deci nu trebuie neglijată. Cosmeticele
Mon Platin combină ingrediente naturale și realizări științifice
avansate în domeniul cosmeticelor. Mineralele extrase din
legendara Mare Moartă în combinație cu componente naturale extrase din plante și produse apicole au un efect cosmetic pozitiv: întinerire, senzație de prospețime și ușurință, efect
hrănitor excelent și bună dispoziție pe parcursul zilei.

Mon Platin cosmetics are manufactured only in Israel, a country where care for people is first and foremost, where the
quality of manufactured products, especially cosmetics, is of
utmost importance. The high quality of Mon Platin products
is confirmed by the Israeli Ministry of Health. Mon Platin is not
a panacea for all problems, but body and hair care is an integral part of our daily lives, so it should not be neglected. Mon
Platin cosmetics combine natural ingredients and advanced
scientific achievements in the field of cosmetics. Minerals extracted from the legendary Dead Sea, combined with natural
components extracted from plants and bee products, have a
positive cosmetic effect: rejuvenation, sensation of freshness
and lightness, excellent nourishing effect and good mood
throughout the day.
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MIRUSH este un brand de îmbrăcăminte din Moldova axat
pe unitatea și coeziunea familiei. Anul în care a fost fondată
marca este 2014. Colecțiile sunt create în stilul family look.
Începând cu 2018, brandul MIRUSH a lansat linia de haine
MIRUSH MATERNITY pentru femei însărcinate și mame care
alăptează. Îmbrăcămintea MIRUSH MATERNITY este confortabilă și funcțională, luând în considerare toate caracteristicile fiziologice ale acestei perioade din viața unei femei,
subliniind feminitatea și frumusețea acesteia. De asemenea,
hainele fac procesul de alăptare să fie cât mai comod și mai
puțin vizibil pentru alții. Toate produsele sunt fabricate în
Chișinău. Calitatea procesului de producție este monitorizat
la toate etapele, de la elaborarea modelului până la obținerea produsului finit.
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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 şi moderne materiale, folosind diverse aplicaţii, broderii, dantele. Adoptate stilului de
viaţă modern, activ şi dinamic, produsele noastre sunt croite
special pentru a te simți frumoasă într-o haină comodă şi elegantă, fiind în fiecare zi în centrul atenţiei! Ne facem treaba
cu pasiune şi devotament. Scopul nostru este de a fi la nivelul
cerinţelor clienţilor noştri!
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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 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!

Show-room: str. București 98 (intrare din str. Serghei Lazo)
Atelier: str. Al. Vlăhuță 19
Tel. 1: 079574407
Tel. 2: 068674407
E-mail: nataliplatie@gmail.com
Site: nataliplatie.com

NATALI PLATIE

Mă numesc Natalia Martânova, sunt designerul-șef al brandului Natali Plati’e. Brandul nostru este prezent pe piața moldovenească de 29 de ani. Oferim o gamă largă de servicii
de coasere a hainelor pentru femei și bărbați. Fiind arhitect
de meserie, îmi place să aplic soluții stilistice. Proporțiile croiului și formele hainelor noastre pot fi considerate de STIL
ARHITECTURAL. Cred că principalul în imaginea unei persoane este armonia dintre corp și caracter, ca o manifestare
a conținutului spiritual și a prezentării exterioare a propriei
persoane prin intermediul imaginii. În colecțiile noastre mici,
preferăm mătase naturală, șifon, catifea și, bineînțeles, cu
dragoste deosebită tratăm dantela de chantelle franceză în
combinație cu organza de mătase și crep pentru rochii de
seară și costume. Dacă vorbim despre o haină, atunci va fi
cu siguranță lână cu adaos de cașmir, mătase alpaca sau
mohair. Nu suntem părtașii tendinței de mimicrie a țesăturilor ca fiind exclusiviste! Suntem susținători EXCLUSIVului!
Vino la standul nostru la „Fashion Expo 2019” să ne cunoaștem mai bine!

My name is Natalia Martianova, I am the chief designer of
the Natali Plati’e brand. Our brand has been represented on
the Moldovan market for 29 years. We provide a wide range
of services in tailoring women’s and men’s clothing. Being an
architect by education, I like to apply stylistic solutions. The
proportions of the cut and form of our clothes can be reckoned with the so-called ARCHITECTURAL STYLE. I believe
that the main thing in the image is the harmony of the person’s body and character, as a manifestation of the spiritual
content and external presentation of oneself through the image. In our small collections, we opt for natural silk, chiffon,
velvet, and of course we treat with special love the French
Chantilly lace in combination with silk organza and crepe
for evening dresses and costumes. If we are talking about
a coat, then it will certainly be natural wool with the addition
of cashmere, baby alpaca silk or mohair. We are not in favor
of the trend to mimic fabrics as something exclusive! We are
supporters of real EXCLUSIVE! Come to our booth at Fashion
Expo 2019!
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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
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NICOLE STORM S.R.L.

“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 valoare feminitatea posesoarei, iar producerea în ediții limitate
evidențiază unicitatea personalității sale.
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“Nicole Storm” is a young brand, made in Moldova, that tailors evening and cocktail outfits for ladies, as well as matching dress sets for mother and daughter.
The minimalist, but also sophisticated style highlights femininity, while the production in limited editions accentuates
the uniqueness of personality.

г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24
+37353393225, +37353384021
odema.tiraspol@gmail.com
odema.md

ЗАО «ОДЕМА» ИМ. В. СОЛОВЬЕВОЙ

Compania pe acțiuni ODEMA în numele V. Solovieva este
o întreprindere de confecții modernizată, ale cărei principii
sunt: produse de înaltă calitate, tehnologie avansată, personal calificat și profesionist.
Compania de confecții ODEMA de-a lungul istoriei a fost
lider în implementarea principiilor noi în organizarea procesului de producție, a tehnologiilor avansate, extinderea
sortimentului de articole vestimentare, în modelarea și proiectarea hainelor.
În condițiile economiei de piață, compania a însușit cu succes producția de articole în mai multe straturi din țesături impermeabile, tricotate, mixte și țesături cu membrană. La fabricarea sortimentului de haine primăvara-toamnă se aplică
o nouă tehnologie de etanșare a cusăturilor. De asemenea,
compania coase un sortiment vast de îmbrăcăminte exterioară cu puf. Pentru a îmbunătăți calitatea hainelor cu puf, în
produse sunt cusute pachete duble pentru umplutură. Hainele cu puf se bucură de o cerere sporită atât pe piața internă, cât și în străinătate.

The stock company ODEMA is a modernized clothing manufacturer, whose principles are: high quality products, advanced technology, qualified and professional staff.
Throughout its history, ODEMA has been a leader in implementing new principles in production processes, advanced
technologies, expanding the range of clothing items, in
modeling and designing clothes.
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Chișinău, str. Alessandro Bernardazzi 26/3
Telefon: 079787699
Facebook și instagram: @nicolestorm.brand
Site: nicolestorm.md
nicolestormbrand.com

In conditions of market economy the company has successfully mastered the production of multi-layered articles in
waterproof, knitted, mixed fabrics and membrane fabrics. A
new seam sealing technology is applied in the manufacture
of spring-autumn clothing. The company also sews a large
assortment of outerwear with down. In order to improve the
quality of down clothes, double packages for filling are sewn
into the products. Puffer clothing enjoys an increased demand, both on the domestic market and abroad.
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OPTIPLAZA SHOPS S.R.L.
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OPTIPLAZA este cunoscut din anul 2004, lider pe segmentul
de retail rame optice, ochelari de soare și lentile de contact.
Experiența, încrederea și excelența sunt caracteristicile care
ne definesc în tot ceea ce facem. Portofoliul inspirat și echilibrat de produse, nivelul ridicat al serviciilor oferite clienților,
dar și designul special al magazinelor este ceea ce ne diferențiază de alte optici. Consultanții noștri bine pregătiți vă
vor ajuta să faceți cea mai bună alegere. Brandurile precum
Police, Guess, RB, Furla, CH, Blumarine, Oakley, D&G, Silhouette, Avanglion, PG, într-o frumoasă combinație pun accentul
pe ultima modă, inovație, accesibilitate și calitate garantată.
Oferim clienților servicii personalizate și cele mai bune soluții
in materie de optica, adaptate stilului de viață, preferințelor
si nevoilor fiecăruia. Viziunea noastră-prima opțiune a clienților în alegerea unei OPTICI.
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OPTIPLAZA - known since 2004, leader in the retail segment
of optical frames, sunglasses and contact lenses. Experience,
trust and excellence are the characteristics that define us in
everything we do. Inspired and balanced portfolio of products, the high level of services offered to customers, but also
the special design of the shops is what make us different.
Our well trained consultants will help you make the best
choice. Brands like Police, Guess, RB, Furla, CH, Blumarine,
Oakley, D&G, Silhouette, Avanglion, PG, in a beautiful combination, emphasize the latest trends, innovation, accessibility and guaranteed quality. We offer our clients personalized
services and the best optics solutions, adapted to their lifestyle, preferences and needs. Our vision - the first option of
the clients in choosing OPTICS.

Facebook: facebook.com/pashmina.md
Instagram: @pashminashop.md
bd. Ștefan cel Mare 126
tel.: (022) 233 234,
info@pashmina.md
www.pashmina.md.

PASHMINA SHOP

Pashmina Shop este soluția pentru completarea garderobei
cu accesorii atât pentru întâlnirile de afaceri și evenimentele speciale, cât și pentru vestimentația de fiecare zi. Urmând
tendințe noi, oferim diverse modele pentru orice buzunar.
Fiind o soluție ideală împotriva frigului, au devenit elemente indispensabile al stilului, simbolizând calități specifice ale
persoanei ce le poartă. Eșarfa permite rapid să vă schimbați
aspectul exterior, să creați o imagine deosebită. Elementul
definitoriu al magazinului nostru este personalul prietenos
și profesionist, iar produsele noastre și amabilitatea cu care
sunteți deserviți vor face să vă doriți să reveniți. Devenind o
particularitate în industria modei, basmalele și eșarfele merită o atenție deosebită. Ce să facem cu ele? Să le purtăm!
Pe cap, la gât, la talie, la încheietura mâinii, la geantă. Să le
purtăm! Atâta timp cât ceilalți doar le admiră, purtați-le și fiți
feminine!

Pashmina Shop is the solution to complete your wardrobe
with accessories for both business meetings and special
events, as well as for everyday wear. Following new trends,
we offer various designs for any wallet. An ideal solution
against the cold, they have become indispensable elements
of the style, symbolizing specific qualities of the person who
wears them. The scarf allows you to quickly change your outward appearance, create a great image.
The defining element of our shop is the friendly and professional staff: our products and the niceness of our personnel
will make you want to come back. Becoming a feature in the
fashion industry, scarves deserve special attention. What to
do with them? Let’s wear them! On the head, the neck, the
waist, the wrist, the bag. Let’s wear them! As long as the others just admire them, wear them and be feminine!

FASHION EXPO 2019

Chișinău, or. Codru, str. Schinoasa Nouă 27
fax: 022729674,
mob: 078005060,
mail: chisinau@optiplaza.md
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Chișinău, Sadovenu 20/1,
Family Shoping Centre, et. 2 , but. Dani.Kristine
tel. 373 79606714
dani.kristine.md@gmail.com
victoriacurajos@gmail.com
https://www.facebook.com/DANIKRISMD
https://www.instagram.com/dani.kristine

PLATINUM HOUSE S.R.L.

tel. 07988188
sales@anapopova.com
www.anapopova.com

POPOVA&CO S.R.L.

BRANDUL DANI.KRISTINE
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Welcome to the world of Dani.Kristine - a fashion brand for
children and stylish mothers.
Dani.Kristine produces clothes and accessories for any event
and celebration.
Our guiding idea is “Children inspire us to create wonderful things!” We wanted to create something more than just a
store. We always think about our small customers. Our system of cumulative discounts makes it possible to purchase
beautiful and high quality items at affordable prices.
With your help, every day we try to make the world a little
better. This year we are excited to launch a new charity initiative - we will donate $ 1 from every sale Dani.Kristine to
the Sunshine Public Association for Children with Down Syndrome!
We know that kindness can change the world and we will be
grateful if you will support our initiative.

Ana Popova was founded in 2009 by two sisters, Olga and
Ana, and initially produced only handmade jewelry with floral textile elements. In 2017, the first line of homewear in Moldova was launched, under the brand Ana Popova. In 2019,
the company celebrates 10 years of activity, and among the
company’s achievements are:
- Ana Popova creations are sold in 160 stores in 36 countries
of the world
- during 10 years the Ana Popova team has grown 10 times
(from 2 to 22 employees)
- In 2017, Ana Popova launched the first line of loungewear
in Moldova
- In 2017, the first Ana Popova franchise was purchased in
Romania
- In 2019, Ana Popova won the title of the designer of the
year in Moldova
- In 2019 Ana Popova received the diploma of honor for her
contribution to combating female migration in Moldova
- Ana Popova brand is registered in 3 countries of the world
and has official distribution in USA and Romania.
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Bine ați venit în lumea Dani.Kristine - un brand de modă pentru copii și mame stilate.
Dani.Kristine produce haine și accesorii pentru orice evenimente și sărbători.
Deviza care ne ghidează este „Copiii ne inspiră să creăm lucruri minunate!” Am vrut să creăm ceva mai mult decât un
simplu magazin. Ne gândim mereu la micii noștri clienți. Sistemul nostru de reduceri cumulate face posibilă achiziționarea de articole frumoase și de înaltă calitate la prețuri accesibile. Cu ajutorul tău, în fiecare zi încercăm să facem lumea
un pic mai bună. Anul acesta suntem încântați să lansăm o
nouă inițiativă de caritate, vom dona 1 dolar din fiecare vânzare Dani.Kristine Asociației Publice Sunshine pentru Copiii
cu Sindromul Down!
Știm că bunătatea poate schimba lumea și vă vom fi recunoscători dacă ne veți sprijini.

Ana Popova a fost fondata in 2009 de doua surori, Olga si
Ana, si initial a produs doar bijuterii de autor, lucrate manual,
din elemente florale din textil. In 2017, a fost lansata prima linie de homewear din Moldova, sub marca Ana Popova, care
a luat avint. In 2019, compania aniversează de 10 ani, si printre performantele companiei se enumera:
- creațiile Ana Popova sunt vândute în 160 de magazine în
36 țări ale lumii
- în 10 ani echipa Ana Popova a crescut de 10 ori (de la 2 la
22 angajați)
- în anul 2017 Ana Popova a lansat prima linie de loungewear
din Republica Moldova
- în anul 2017 a fost cumpărată prima franciză Ana Popova,
în România
- în 2019 Ana Popova a devenit designerul anului în Republica Moldova
- în 2019 Ana Popova a primit diploma de onoare pentru
aportul în combaterea migrației feminine în Republica Moldova
- marca Ana Popova este înregistrată în 3 țări ale lumii, are
distribuție oficială în SUA și România
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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

PORTEX GRUP S.R.L.

PREMIERA-DONA

Compania PORTEX-GRUP S.R.L. activează pe piața echipamentelor de cusut din anul 2005. În acest timp ne-am afirmat
ca o companie solidă de comercializare a mașinilor industriale de cusut și a pieselor de schimb. Oferim echipamente
de cusut de cea mai înaltă calitate a unor companii precum:
JACK, JUKI, DUERKOPP, MINERVA, AMF REECE, JAPSEW,
RICHPEACE, ROTONIDI.
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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 companies as: JACK, JUKI, DUERKOPP, MINERVA, AMF REECE,
JAPSEW, RICHPEACE, ROTONIDI.

Premiera-Dona este o întreprindere de confecţii. Gama de
produse: rochii, fuste, pantaloni, jachete, trenciuri, costume. În procesul 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 îmbrăcăminte 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.
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str. Albisoara 42/2
MD-2064Chișinău, Republica Moldova
Mob.: +373-691-75527
Mob.: + (373) 79-17-44-44
www.portexgrup.com
www.jack.md

Premiera-Dona is a clothing manufacturer. Main activity - sewing garments and knitted products on lohn system: coats for
women, cloaks, jackets, suits, skirts, pants, dresses and blouses. 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.
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Россия, 153000, Ивановская область, город Иваново
ул. Бубнова, д.40а, этаж 8, помещение 8.5
Телефон: 8 (4932) 95-77-08 доб.1095
мобильный: 8 920 379 08 27
e-mail: mamedov.protex@mail.ru
Http://www.osnova37.ru/

ПРОТЕКС ООО, КОМБИНАТ ОСНОВА

Tel.: +373 069 41 7415
e-mail: info@moonglow.md
sait: www.moonglow.md
str. Bănulescu Bodoni 45, of.08, Chișinău

RESOURCE ALLIANCE S.R.L.
REȚEAUA DE MAGAZINE MOONGLOW
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The ОСНОВА (Osnova) integrated plant is a unique enterprise, with no analogues on the Russian market, specialized
in mass production of knitted fabrics, as well as in a wide
range of cotton fabrics.
ОСНОВА is part of the «Протекс» concern, founded in 2009.
Today it is one of the largest and most stable companies in
the Russian textile market.The key to our success lies in the
consistently high quality of fabrics, always up-to-date products, flexible pricing policy, the opportunity and the desire to
be useful to you and your business!
After all, your success is our success!

RESOURCE ALLIANCE company imports and markets cosmetics from South Korea. RESOURCE ALLIANCE started
its activity in 2017. Later, the company expanded its activity, currently owning a network of shops with its own brand
MOONGLOW, which includes 5 stores selling Korean cosmetics: 4 stores in Chisinau and one in Balti. Our consultants
are professionals in the field and we take pride in each of
them.We have products of more than 50 Korean brands, and
the product range exceeds 1000 articles, which allows us to
satisfy consumer demand. Soon we will launch online sales
through our own worldwide delivery site, which will make us
an International Online Sales Company.
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Combinatul ОСНОВА (Osnova) este o întreprindere unică,
care nu are analogi pe piața rusească, de producție în serie
a țesăturilor tricotate, precum și a unei game largi de țesături
din bumbac.
Combinatul ОСНОВА face parte din concernul ООО
«Протекс», fiind fondat în 2009. Astăzi este una dintre cele
mai mari și mai stabile companii de pe piața textilelor din
Rusia.
Cheia succesului nostru rezidă în calitatea constant înaltă a
țesăturilor, produse mereu actualizate, politica flexibilă de
prețuri, oportunitatea și dorința de a fi utili pentru tine și afacerea ta!
Până la urmă, succesul tău este și succesul nostru!

Compania RESOURCE ALLIANCE S.R.L importă și comercializează produse cosmetice din Coreea de Sud. RESOURCE
ALLIANCE și-a început activitatea în 2017 cu importul și comercializarea în cantități mici on-line a produselor cosmetice
din Coreea de Sud. Ulterior, și-a extins activitatea, deținând
în prezent rețeaua de magazine cu brand propriu MOONGLOW, care include 5 magazine de cosmetice coreene: 4
magazine – în Chișinău și unul - în Bălți. Consultanții noștri
sunt profesioniști în domeniu și ne mândrim cu fiecare din ei.
Avem în magazine produse a peste 50 de branduri coreene,
iar gama de produse depășește cifra de 1000, ceea ce ne
permite satisfacerea cererii consumatorilor. În curând vom
lansa vânzări online prin intermediul propriului site cu livrări
worldwide, ceea ce ne va face Companie internațională de
vânzări online.
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Phone: +90 212 452 1146
Fax: +90 212 452 3919
Mobile phone: +90 532 436 0337
E-mail: cahit@FE-ForEurope.com
Web-site: www.FE-ForEurope.com

TELPA TEKSTIL URUNLERI DIS TIC.LTD.STI.

Adrese Magazine :
Chișinău
- bd Ștefan cel Mare 130 (tel.: 022925114)
- bd. Moscova 2 (tel.: 022925191)
- bd. Dacia 30/1 (tel.: 022926265)
- str. Calea Ieșilor 8, CC Zorile , et 2.
(tel.: 022928228)
- str. Armenească 30/1 (tel.: 022540245
Bălți - str. Independenței 37 (tel.: 023161882
Cahul - str. Ștefan cel Mare 20 (tel.: 029922221)

or. Cahul, str. Stefan cel Mare 20
tel./fax: 0299 2 07 46 / 0299 2 20 70
email: tricon.cahul@gmail.com;

TRICON S.A.

NEW IDEA FOR EUROPEAN ADHESIVE INTERLINING SUPPLY
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FE-Interlinings vine cu o soluție nouă pentru aprovizionarea
pieței europene de căptușeli adezive, cu avantajele oferite
de combinarea puterii și abilităților a două țări; CHINA &
TURCIA
Soluția pe care o oferim se bazează pe stocarea mărfurilor
la depozit, gata să fie expediate rapid, cu următoarele avantaje:
• TRANSPORT RAPID DIN ISTANBUL
• PRODUSE CERTIFICATE
• PREȚURI COMPETITIVE
• AVANTAJELE CALITĂȚII
• CERTIFICAT OEKOTEXT
• EXPEDIERI PROGRAMATE.
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FE-Interlinings is here with a new supplying idea, in order
to serve to European Adhesive Interlining Market, with some
advantages of combining power and abilities of two countries ;
CHINA & TURKEY
Our idea is based on, making the goods ready at the warehouse, and rapidly ship them out with below advantages :
• RAPID SHIPMENT FROM ISTANBUL
• QUALIFIED PRODUCTS
• COMPETITIVE PRICES
• QUANTITY ADVANTAGES
• OEKOTEXT CERTIFICATE
• SCHEDULED SHIPMENTS

Societatea pe Acțiuni TRICON prezintă brandurile Tricon și
MY REVIVAL.
TRICON S.A. este una din cele mai mari întreprinderi din industria ușoară din Moldova. Are circa 500 angajați. Activează
atât în sistemul Lohn, cât și pentru piața locală. Domeniu de
activitatea: articole de confecții (haine grele: paltoane, sacouri, rochii, pantaloni) pentru femei și articole de tricot împletit
(utilaje Shima Seiki, Kett, Rimoldi) pentru femei și bărbați.
Pe piața locală vinde produsele sale prin intermediul magazinelor de firmă, cu un asortiment de circa 80 de modele și 2
colecții anuale (paltoane, rochii, pantaloni, bluze, fuste, pulovere, cardigane, căciuli și eșarfe).
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READY TO SHIP GOODS AT ISTANBUL – TURKEY
WITH REASONABLE PRICE
WITH REASONABLE QUANTITIY
WITH ENVIROMENT RESPECTFUL GOODS

TRICON SA presents the brands Tricon and MY REVIVAL
TRICON is one of the largest light industry enterprises in
Moldova with about 500 employees. It operates both in the
Lohn system and in the local market.
Fields of activity: clothing articles (coats, jackets, dresses,
pants) for women and knitwear (on Shima Seiki, Kett, Rimoldi
equipment) for women and men.
On the local market the company sells its products through
the company stores, with an assortment of about 80 models and 2 annual collections (coats, dresses, pants, blouses,
skirts, sweaters, cardigans, hats and scarves).
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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.

TRIOGRUP PRIM S.R.L.

De la JUKI prezentăm o mașina de ultimă generație, 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.
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.
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Compania TRIOGRUP PRIM S.R.L. – reprezentant oficial al JUKI, BROTHER, DISON, SCHMETZ, SILTER,
MAEIR, ALTERFIL în Moldova, prezintă câteva noutăți
ale anului 2017 de la partenerii noștri JUKI, BROTHER, DISON, SILTER.

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

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

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 fabricilor mici si medii producatoare de texitile:
Mesele de călcat SILTER seria Tiny Mini, cu funcție de vacuum, încălzire 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 enterprises:
MOBILE ironing tables + steam generator SILTER TINY MINI series
with heating and vacuum function, iron and cleaning brush.

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

FASHION EXPO 2019

FASHION EXPO 2019

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/
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Mob.: 079098748

Tel.: +37360727997
Varkalaluxsrl@gmail.com
https://www.facebook.com/varkalacosmetics/

Varkala
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Tuka – brand autohton de haine pentru copii în stil minimalist, street fashion și over size.
Din dragoste pentru copii, ne-am propus să producem hăinuțe din stofe naturale, simple și stilate în care copiii să se
simtă confortabil, liberi în mișcare și pe care să le poarte cu
plăcere în toate activitățile lor.
Acordăm atenție detaliilor care vor accentua personalitatea
fiecărui copil, însă fără a utiliza imprimeuri colorate sau personaje din desene animate.
Trăsătura definitorie a hăinuțelor TUKA sunt similitudinile cu
cele mai originale și de actualitate modele pentru adulți.
Ne dorim ca hăinuțele noastre să aducă bucurie atât celor
mici, cât și celor mari, iar părinții să dorească să poarte aceleași haine ca și copiii lor.
La expoziție, micii cumpărători vor avea parte de reduceri la
modelele selectate.
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Our aim is to produce natural, simple and stylish clothes for
children so they feel comfortable, free to move in them in all
their activities.
We pay attention to the details that will accentuate the personality of each child, but without using color prints or cartoon characters.
The defining feature of TUKA clothes is the similarity with the
most original and trendy models for adults.
We want our clothes to bring joy to both the little ones and
the big ones, and we wish the parents would want to wear
the same clothes as their children.
At the exhibition, small buyers will have discounts on selected models.

VARKALA LUX S.R.L.

Varkala Lux este importatorul oficial de uleiuri naturale presate la rece din India. De aproape 5 ani, activează cu succes
pe piața moldovenească, extinzându-și gama produselor și
serviciilor. Sarcina noastră este de a propune clienților noștri
produse naturale și de înaltă calitate, cultivat și recoltat cu
grijă în India însorită. La prelucrarea materiilor prime folosim
metoda de presare la rece. Doar presat la rece, fără adaosuri
chimice și fără încălzire se păstrează proprietățile naturale ale
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TUKA CONCEPT S.R.L.

produsului finit. Este important pentru noi să controlăm întregul proces: de la colectarea semințelor de plante sălbatice, la
prelucrarea lor în ulei și ambalarea produselor finite. Cartea
noastră de vizită este un produs 100% natural și de înaltă calitate! Astăzi suntem încântați să vă prezentăm noua noastră
serie premium de uleiuri de la Varkala: ulei de argan, ulei de
Aloe Vera, ulei de Nim, ulei de Jojoba și ulei de Cumin negru.
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VASDAN-LUM S.R.L.
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Compania VASDAN-LUM activează pe piața industriei textile
din Republica Moldova de mai bine de 14 ani, având ca principal obiectiv satisfacerea totală a cerinţelor clienţilor noştri,
iar calitatea şi siguranţa sunt priorităţi, care ne-au plasat ani la
rând pe primul loc printre firmele cu acest gen de activitate
din țară.
Suntem o companie dinamică, bazează pe stabilitate şi inovație, ce asigură soluții complete şi calitative pentru o gamă
largă de activităţi in domeniu. Datorită seriozității şi valorilor înalte dovedite pe parcursul anilor lucrăm cu companii
şi branduri recunoscute, precum Schmetz, Siliconi, Malkan,
Eagle, Maier, Credo, Durkopp, Juki, Pfaff, Brother etc.
Oferim clienților noştri o gamă variată de produse: mașini de
cusut, generatoare cu aburi, fiare de călcat, mese de călcat,
hârtie şi accesorii pentru sala de croi, consumabile, ace Schmetz, piese și accesorii de cea mai bună calitate, precum și
servicii post-vânzare, ceea vă va permite să fiți mereu în pas
cu tendințele actuale ale industriei textile.
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VASDAN-LUM has been active on the textile industry market
in Moldova for more than 14 years, having as main objective
the satisfaction of our clients’ requirements. Quality and safety are priorities that have ensured us the first place among
the companies with similar activities in the country.
We are a dynamic company, based on stability and innovation, which provides complete and qualitative solutions for
a wide range of activities in the field. Due to the seriousness
and high values, we work with well-known companies and
recognized brands, such as Schmetz, Silicones, Malkan, Eagle, Maier, Credo, Durkopp, Juki, Pfaff, Brother etc.
We offer our customers a wide range of products: sewing
machines, steam generators, irons, ironing boards, paper and accessories for the tailoring room, consumables,
Schmetz needles, top quality parts and accessories, as well
as after-sales services, thus allowing you to keep up with current trends in the textile industry.

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

Cămaşa este o piesă-cheie care completează atât o ţinută casual, cât si una business. Cămaşa Passer înseamnă eleganţă,
confort, personalitate şi stil autentic. Sursa de inspiraţie sunt
persoanele cu un mod de viaţă activ, încrezute în sine, care
preferă confortul rafinat şi au grijă de imaginea lor.
Passer - Definiţia simplă a stilului.
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Republica Moldova, mun. Chișinău
str. Meşterul Manole, 7 (sediul Moldovahidromas)
Tel/fax: (373 22) 47 40 34
Tel : (+373) 22 92 38 12 , (+373) 69 183995
E-mail : vasdanlum.srl@gmail.com

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.

89

str. Valea Trandafirilor 16, bir. 194
Tel.: 079529426
Facebook https://www.facebook.com/weloki.me/
Instagram
https://instagram.com/kidsweloki?igshid=6uy7xqa0ms1v

Compania Weloki a fost fondată în 2015. Produsele noastre
sunt destinate fetelor cu vârstele cuprinse între 0 și 16 ani.
Toate hainele sunt executate exclusiv din țesături naturale,
de înaltă calitate. Ne plac detaliile și le prezentăm în diferite
variante. Produsele noastre sunt unice, făcute cu dragoste și
mult gust!
Vă așteptăm cu drag!

90

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.

Weloki company was founded in 2015. Our products are
made for girls in the age range 0-16 years old, exclusively
from natural, high-quality fabrics. We love the details and
present them in different variations. Our products are unique,
made with love and taste!
We are waiting for you!

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 răspundă 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, regulatoare 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 control 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 medical, diaper, automotive and more! Please take a look at our
selection of Hook & Loop products featuring strong functionality and design.
YKK’s Snap Fastener & Button Division is contributing to the
manufacture of reliable fasteners.
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WELOKI

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
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ZAGORCEA DIANA

Articole din blănuri naturale: nurcă, castor, raton, nutrie, vulpe. Ţara de origine - Grecia.
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Products in natural fur: mink, beaver, raccoon, nutria, fox. Producer - Greece.

str. Albișoara, 4, CC ATRIUM, butic 1007A
tel.: 0 687 999 24
e-mail: md@zeitun.com
facebook: ZeitunMD
instagram: zeitun_md

ZEITUN COSMETICĂ NATURALĂ

Zeitun este o moștenire a marii tradiții estice de îngrijire a pielii care se îmbină cu forme moderne și creează o cosmetică
naturală unică.
Combinația de componente naturale prețioase din Est și realizările avansate ale cosmetologiei moderne a devenit bază
pentru obținerea unor produse de îngrijire excelente care
restaurează și transformă pielea.
În fiecare zi, produsele Zeitun vă oferă o îngrijire eficiență care
vă face frumoasă!
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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

Zeitun is a legacy of the great eastern tradition of beauty care.
which blends with modern forms and creates unique natural
cosmetics.
The combination of precious natural components of the East
and the advanced achievements of cosmetology has become
the basis for the luxurious products for treatments that restore
and transform the skin.
Every day Zeitun gives you high-performance care and delight that make you beautiful!

93

PENTRU NOTIȚE

