
 

CHILDREN'S FASHION FAIR 2020 ОСІНЬ. ПОСТ - РЕЛІЗ 

9-11 вересня у виставковому центрі «АККО Інтернешнл» пройшла міжнародна виставка дитячої 

моди Children’s Fashion Fair 2020. Вже більше 20-ти років поспіль це є головна бізнесова подія 

дитячої фешн-індустрії. 

Саме з цієї виставки зазвичай розпочинається найактивніший бізнес -сезон у сфері дитячої моди. 
І цей рік — не виключення. Виставку відвідало чимало спеціалістів дитячої фешн-індустрії –  у 

пошуках нових колекцій, продуктивного спілкування, швидких та вигідних угод. 

На стендах учасників було представлене розмаїття товарів на кожен вік — від новонароджених 

до тинейджерів. І на кожну нагоду — від повсякденного одягу до шкільного та святкового, від 

колготок і шкарпеток до головних уборів… 

Приємно, що до нас змогли долучитися не тільки українські виробники і дистрибьютори, але й 

іноземні компанії - з Італії, Польщі, Туреччини. На цьогорічній Children’s Fashion Fair можна було 
наживо побачити і детально роздивитися продукцію понад 70 українських та іноземних брендів. З 

останніх найкраще представлені турецькі (A-Yugi, Cichlid, Mackays, Ugur Şapka, Arti, Breeze, Joi 

Kids, Lovetti, Verscon і багато інших); італійські (To be Too, Gaialuna, Street Gang, Brums, Mek, 
Pompea тощо); польські (Young Reporter, Sly, Wojcik, Giamo), а також китайські бренди (Levin 

Force, Garstuk, BKG Kids, Caslon тощо). 

Звичайно, найбільшою популярністю користувалася продукція осінньо-зимового сезону – верхній 

одяг, головні убори, взуття на морозну та вологу погоду. 

 

У центрі уваги, як і завжди, — верхній одяг до наступного сезону від таких популярних брендів як 

Traveler, Arti-Mix Style, Denny-Kids, MTM, Le Kris та інших. Є й такі, що вперше беруть участь у 

виставці: Color Dreams, Nordland, Teplee Net, Wellajur. 

Найкращі моделі з нових колекцій верхнього одягу демонструвалися на манекенах у шоу-румі, 
який ми, до речі, скомбінували зі стильною, по-осінньому теплою фотозоною, де охоче 

фотографувалися відвідувачі і навіть учасники виставки. 

 



Сasual стиль – одяг, що підходить для кожного дня, також завжди у тренді. Проте було 

представлене і святкове вбрання, особливо для дівчаток. Ну звісно ж, адже не встигнеш 

оглянутися - і Новий рік! 

 

Не забули учасники і про колготки із шкарпетками – і тепло, і красиво. 

 

Як організатори, ми дуже намагалися зробити захід безпечним. Щодня проводилася дезінфекція 

всіх поверхонь та підлоги, чітко контролювалася температура персоналу, учасників, відвідувачів. 
Звичайно – у вільному доступі антисептики для рук, а також постійні нагадування правил безпеки 

поводження. 

Було багато вагань, предосторог, побоювань, коливань щодо проведення виставки. Зараз всі ми 

перебуваємо у новій реальності , багато що змінилося в умовах та підходах , але не дивлячись 
на всі труднощі, ми вирішили не стояти на місці, а рухатися вперед - до нових звершень та 

перемог. Разом з вами. Щиро дякуємо всім учасникам та відвідувачам нашого бізнес заходу за 

підтримку та довіру, це дорого вартує. 

Незважаючи на вимушені обмеження, ми сподіваємося, що виставка пройшла ефективно для 

кожного і принесе щедрі плоди. 

Головне рухатися, а не стояти на місці, навіть у складний час в світовому просторі! Ми з Вами це 

довели. Наступна наша зустріч - березень 2021 - головна подія ринку дитячих товарів BABY 
EXPO. 

Ви можете переглянути список учасників  Children’s Fashion Fair 2020 або скачати pdf-каталог 
за посиланням. 

 

https://baby-fashion.ua/exhibitors_list/

