Târgul Internațional de Încălțăminte,
Confecții și Accesorii
Ediția a XII-a
10-13 martie 2015 | caro hotel
București

Agenda Next Season XII
martie 2015
Perioada de desfășurare:
10-13 martie 2015 | locație: Hotel Caro, București
10 martie
09.30 – Welcome coffee
17.00 – WORKSHOP NAȚIONAL
Prezentare proiecte de cercetare de interes pentru industria încălțămintei:
1. Dr. Ing. Albu Lumința, Director INCDTP-ICPI București:
“INDECO – Alianța industrială pentru reducerea consumului energetic și al emisiilor de CO2”, având ca parteneri
români INCDTP-ICPI, Asociația Sfera-Factor, APPBR, SC Procomod Shoes Srl, SC Pielorex SA
2. Drd. Ing. Petcu Daniel: FP7-SME-2013-3,
“DEMOULTRAGRIP – Implementare instrumente de proiectare a tălpilor înalt aderente”
3. Drd. Ing. Petcu Daniel, PN 09 10 01 07,
“Proiectarea asistată de calculator a calapoadelor și tălpilor pentru încălțămintea terapeutică”,
4. Designer Traian Foiasi, PN 09 10 04 13,
“Original și standard, expresiv-inexpresiv în designul din industria de încălțăminte“
18.30 – Cocktail
11 martie
10.00 – Coffee break
10.30 – Discuții B2B asigurate în urma înregistrării expozanților pe site-ul www.nextseason.ro în zona de brokeraj
18.00 – Next Season après business -degustare de vin și discuții libere
12 martie
10.00 – Coffee break
10.30 – Discuții B2B asigurate în urma înregistrării expozanților pe site-ul www.nextseason.ro în zona de brokeraj
17.00 – Masă rotundă cu expozanții și organizatorii pentru analiza activității din primele trei zile de târg, discuții
libere, propuneri pentru următoarea ediție, etc.
Degustare de vinuri
13 martie
10.00 – Completare și returnare formular feedback Târg Next Season, discuții între organizatori și expozanți pe
baza acestor formulare

Peter Mocnik
SC Alpina-Siro S.R.L
Str. I.C. Brătianu nr. 24
551003 Mediaș, jud. Sibiu
T: +40 269 844 810
F: +40 269 806 414
E: peter.mocnik@alpina.si

SC COM IMPEX DALIN SRL , o firmă
tânără și dinamică, reprezintă un mic atelier
de marochinărie, înființat în 1992, care s-a
specializat în producerea de genți și poșete
din piele destinate în special femeilor dar nu
numai.
Firma este cunoscută prin brandurile proprii
Anna Fellini și Marocco, cel mai cunoscut
fiind Anna Fellini, simbol al eleganței,
versatilității și a creativității.
Gențile și poșetele noastre sunt produse
integral manual fiecare detaliu fiind tratat cu
multă atenție.
După mai multe participări la târguri și
expoziții internaționale am ajuns să fim în
permanent contact cu tendințele modei astfel
încât să fim capabili să venim în întâmpinarea
celor mai exigente cerințe din partea clienților
noștri.
Calitatea României de membră a U.E. ne
conferă un avantaj în ce privește colaborarea
cu clienții internaționali: costuri mici legate
de producție și livrare, termene de livrare
mici, etc.

SC COM IMPEX DALIN SRL
545300, Reghin, Jud. Mureș
Str. Apalinei nr. 120, Romania
Tel/Fax 0265/306 250 ; 306 251
office@poseta.ro
www.poseta.ro - pentru comenzi online
www.annafellini.ro

Înființată în București România în anul 2009 SC ARION
SHOES SRL este o firmă care își defașoară activitatea în
domeniul comercial / retail.
SC ARION SHOES SRL reprezintă grupul grecesc DARION
S.A. care produce încălțăminte în propria fabrică din Salonic
încă din anul 1925 iar în 1970 avea să deschidă primul magazin
în centru orașului Salonic.
Succesul obținut prin satisfacerea celor mai exigente cerințe a
determinat compania să continue extinderea business-ului în
tot mai multe țări. Totodată SC ARION SHOES SRL importă
articole de încălțăminte și accesorii de calitate superioară din
Italia și Grecia.
Colecțiile noastre se adreseaza doamnelor și domnilor sub cele
două branduri SHOE ART și KRICKET unde avem plăcerea să
vă prezentăm o gamă largă, atât elegantă cât și sport.
Atenția acordată pentru fiecare detaliu, calapoadele și finisajele
superioare, rafinamentul și calitatea materialelor împreună cu
desing-ul elegant face ca produsul să fie durabil și confortabil,
indeplinind cerințele clienților noștri.
De asemenea, fidelitatea și bucuria clienților noștri, confirmă
calitatea produselor noastre precum și responsabilitatea, grija pe
care o acordăm tendințelor, eleganței pentru a atinge cele mai
înalte standarde.
Vă așteptăm cu interes în magazinele noastre, localizate în cele
mai importante zone de shopping din București unde puteți
alege produsul care vi se potrivește cel mai bine.

Tel: 0766090815
Fix: 021 667 22 32 / Fax: 021 667 22 30
Mail: rom_office@yahoo.com
web: https://www.facebook.com/shoeartromaniaa?fref=ts

LORI COMIMPEX

LORI COMIMPEX is one of the most important footwear manufacturer from
ROMANIA, starting the first production in 1992. Besides the collaboration with the
world famous brands such as SALOMON, ROSSIGNOL, SCARPA, ROXA, we are
present with our own brands ASOLO SHOES, LORI ORIGINAL and ARTIGIANI
VENETI on the market of ITALY, GERMANY, FRANCE, AUSTRIA and ROMANIA.
Our mission is to create stylish products that enchance your daily life using the latest
technology and the best materials giving you the best report price/quality.

S.C. LORI COMIMPEX S.R.L.
310239 ARAD, Str. Bicaz nr. 1-5
Tel:+40 257278754
Fax:+40 257278866

www.eldemas.com
E-mail: comenzi@eldemas.com
Tel.: (0040)7227 5555

Since 1993, Feeling brand, operates on the market through five stores
“Feeling” and is present in some important shoe stores in Romania.
We sell quality shoes, leather, produced in China.

Distributor: Feeling Prodimpex
Contact: Claudiu Antonie
Tel. 0040.721224768
Email: claudiuantonie@gmail.com

We have a long experience in manufacturing footwear in 1921, is a
continuous process of modernization of technological lines, in order to
obtain high quality products at international standards, the products are
destined for export as well as domestic market. We have a qualified staff of
technicians with experience, able to execute any type of footwear.

Daniel Mena +4 0720653186
modelleriafilty@yahoo.com

GP & COMPANY S.A., one of the leaders from the Romanian
footwear market, offers under the trademark “GUBAN” a wide range
of women leather footwear, 70% handmade, with an exquisite design
and exceptional quality.

SC GP & COMPANY SA
Blv. Eroilor de la Tisa no.30-40, 300562 Timisoara, Romania
Tel.: 0040256-224041, 0040 256 224 040
Fax: 0040 256 224 036 / Mobile: 0040 755 012 896
E-mail: guban@guban.ro
Web site: www.guban.ro

Înființat în 2014, Infinni este un brand de lux conceput
pentru femeia contemporană, puternică și independentă.
Gențile lucrate manual sunt proiectate în serie limitată în
atelierul din București, iar elementul definitoriu este calitatea.
Studiul amănunțit al pieței de profil, în ceea ce privește
tendințele, târgurile de profil din străinătate, procurarea de
piele naturală de cea mai bună calitate, cu texturi și culori
variate totul pentru o linie specială de creație.
Atelierul nostru are o producție continuă, onorăm la timp
comenzile și reușim să producem 200 sute de genți lunar și ce
este foarte important la fiecare două zile avem un model nou.
Pentru a ne deosebi de ceilalți producători am dorit sa
reînviem tehnicile marochinăriei clasice, iar in colecțiile
nostre se pot remarca mânere cusute manual, împletituri,
lanțuri cu șnur de piele, genți pictate cu precizie sau piele
matlasată.
Infinni este un brand de lux cu tehnici de creație românească
dar cu materiale 100% din piele, de înaltă calitate aduse din
colțurile lumii fashion.
Noi aducem geanta la rang de instrument al frumuseții,
dorim să transmitem puterea feminină în fiecare geantă,
unicitate și eleganță și putem să realizăm chiar geanta la care
fiecare a visat. Cum? Orice persoană vine cu idei, cu modelul
dorit iar noi transformăm visul în realitate!

Site: http://infinni.ro/
Persoana contact:Roxana Costea
Telefon:0761.748.048
Adresa mail: office@infinni.ro

Dermatex was established in
1991, its scope of business being
wholesale trade, and imports and
exports of footwear. The company
started the wholesale trade as
late as in the mid-1995. Until
then, foreign trade had been the
company´s major business activity.
The company offers a wide range
of ladies´, men´s, children´s
and sporte footwear purchased
from both domestic and foreign
suppliers. The company plans to
extend the range of shoes supplied
by domestic manufacturers. As
a footwear dealer the company
covers the whole territory of the
Czech Republic and takes part
in all major exhibitions where
sale contracts are concluded.
The greatest number of orders is
secured through the agency of the
company´s trade representatives
and at contracting exhibitions.
http://www.deskaelibera.eu/

Peter Zoltan +4 0742208680

Peter Zoltan +4 0742208680

Gioseppo is a socially responsible footwear
company, committed to sustainable growth
in all spheres: protection of the environment, wellbeing in the workplace and, as a
consequence, quality in the product.
The brand is our greatest asset, the distinguishing mark that we show to the world. In
Gioseppo we fight to retain our leadership of
the market and we export this asset to more
than 35 countries.
Making fashion is about building emotions
associated with a product, an image, a
brand… a building. We were looking for a
special architecture for a special brand. Our
premises should transmit all the spirit of
Gioseppo. They should reflect our values as
a customer-oriented fashion company that
is interested in the future and concerned
with people. And all in a self-sufficient
building, that generates more energy than it
consumes. http://www.gioseppo.com/

Pikolinos was established in 1984 with a main goal in mind; to develop quality
shoes with unique and original design. This philosophy has inspired the
company to use the highest level of technology to produce a top quality product.
The public has responded and the company enjoys a loyal customer base.
People everywhere turn to Pikolinos for stylish, well-made footwear.
Pikolinos takes pride in offering a carefully selected line of shoes, boots for
women’s, all thoughtfully designed and manufactured to high quality standards.
Men can choose, sport, or elegant constructed of premium materials to
ensure lasting enjoyment. So, if you’re looking for footwear that rises above
the ordinary, join the legions of happy consumers who have discovered the
Pikolinos difference. Become a Pikolinos fan!
http://www.pikolinos.com/
Peter Zoltan +4 0742208680

When your day is as busy as it can be, all you want is a good pair of stylish and
comfortable shoes. Well, with our extensive collection of Marco Tozzi women’s shoes
you can find that perfect pair! If you fancy a break from heels and want to go formal
yet comfortable in a pair of leather flats or ballet slippers, why not pack a pair in your
handbag for the daily commute, which you can slip into for wear around the office or to
do the weekly shopping after work. Or perhaps you enjoy indulging your fashion senses
in a little bohemian chic? Then this range of Marco Tozzi women’s shoes is filled with
Victorian-inspired heeled lace-ups that will give your style that smart and feminine look,
while flattering your figure and pampering your feet all at the same time! Collection of
Marco Tozzi women’s shoes is full of stylish and trendy boots, heels, just waiting to
spice up your casual and formal outfits. With classic designs revamped to contemporary
tastes, each pair of shoes in this gorgeous range combines high end quality with affordable
fashion.
http://www.marcotozzi.com/
Endre Csilag +4 0722896166

s.Oliver shoes has everything you could possible need from a pair of shoes. Boots, laceups, high-heels, trainers and a whole lot more besides await your attention at the Zalando
online store. Created with attention to detail and contemporary aesthetics throughout
the design process, these shoes are so varied in style you will always be satisfied with your
selection of versatile, eye-catching footwear. Crafted with elegance and taste, these boots,
trainers and shoes are made with only the finest natural and man-made fibres, so you can
rely on them to deliver long-lasting protection for your feet. Take a moment to check out
the extensive range of s.Oliver shoes ! This great selection of s.Oliver shoes is so vast, you
are always sure to find a pair of shoes for every occasion!
http://www.soliver-shoes.com/
Peter Zoltan +4 0742208680

Luciano Partelli
Brandul de încălțăminte Luciano Partelli a fost creat in 1935, purtând insigna calității
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Distribuitor exclusiv in România
S.C. AMADEO DEVELOPMENT S.R.L.
Telefon
: 0040
744786055
Distribuitor
exclusiv
in România
E-mail: contact@noelle.ro
S.C. AMADEO DEVELOPMENT S.R.L.

Telefon : 0040 744786055

05284/60
64178/60

S.C.RISU RIEKER S.R.L. | Str.Norbert Pongratz,Nr.16 B | RO-305500 Lugoj
Date contact:
Puia Andrei
(Sud-Est)
Tel: 0740115006

Deak Kalman
(Sud-Vest)
Tel: 0740115005

Avramia Adrian
(Nord-Est)
Tel: 0740115003

Deak Robert
(Nord-Vest)
Tel: 0740115007

fashion by

www.rieker.com

SACCIO
Vă propune nu numai un stil de viață, un trend valabil
pentru toate anotimpurile.
O gama variata de incaltaminte din piele naturala , totul lucrat la standarde
de calitate occidentale, in maniera “hand made”.

Marinela Lin
+4 0745034768
+4 0745156156

STIL ŞI ELEGANŢĂ LA ÎNDEMÂNA TA...
Poșeta s-a transformat în timp din simplu spațiu de depozitare a obiectelor personale într-un accesoriu de modă.
Poșetele noastre sunt atent confecționate din piele naturală (bovină), în atelierele proprii de o echipă cu
experiență în domeniul producției de marochinărie.
Pielea și accesoriile sunt importate din Italia, completând “rețeta” calității produselor noastre.
Poșetele sunt produse într-o gamă largă de modele și culori, ideale pentru diferite evenimente, astfel încercăm
să cuprindem toate gusturile clienților noștri.
STYLE AND ELEGANCE AT YOUR FINGERTIPS ...
The handbag has been transformed over time from simple storage space of personal belongings
into a fashion accessory.
Our handbags are carefully made from natural leather (bovine), in own workshops by a team with experience
in the production of leather goods.
Skin and accessories are imported from Italy, completing the “recipe” the quality of our products.
Clutch handbags are produced in a wide range of designs and colours, ideal for various events, so we try
to summarize all the tastes of our customers.

www.posete-serviete.ro
Sabin Birta +4 0755142639
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www.pjshoes.ro

Brandul ProAlex a fost conceput în anul 1992 din
dragoste pentru pantofi.
Produsele atelierului sunt realizate exclusiv din
piele naturala si se adreseaza atat doamnelor cat si
domnilor fiind un simbol al calitatii si creativitatii.
Productia companiei este realizata manual in
atelierul din Bucuresti si se compune din produse
realizate in serii limitate si produse personalizate,
unice, realizate la cererea clientilor in sistem de
comanda.
Prin experienta de peste 2 decenii, cu ajutorul
personalului calificat si mai ales prin respectul
pentru clientii nostri, ne straduim să facem din
fiecare persoană care ne alege produsele un client
fericit.
Obiectivul nostru central este satisfactia clientilor,
de aceea calitatea ,creativitatea si profesionalismul
sunt principiile pe care le imbratisam.
Venim in intampinarea nevoilor clientilor nostri
prin posibilitatea de a realiza manual pantofi in
sistem serie, la comanda, unicat, confectionati
special pe masura, gustul, în culorile si stilul
propriu.

Site: www.proalex.ro
FB: facebook.com/pantofi.pro.alex
Pantofi Cu Stil Pro Alex
Atelier: Str. Viitotului nr 116 sector 2 Bucuresti
Magazin si Showroom: Str. Viitorului nr. 123,
Sector 2, Bucuresti
Tel:/Fax 021-210.53.41
Tel 0721.706.427, 0725 414 308
E-mail alexandra@proalex.ro

TERRAROM

Distribuit in Romania de
S.C. TERRAROM s.r.l
Botosani, str. Unirii nr. 7
tel. 0742.138.549
0742.138.539
e-mail: paulcjcr@gmail.com

Waldlaufer - este o marca germana recunoscuta ca lider, pe piata de pantofi de confort.
Fabrica de pantofi Lugina a fost fondata in 1960, si este prezenta cu produsele ei pe piata
europeana, americana, australiana, israeliana, si nu numai.
Prin gamele Waldlaufer Dynamic (pantofi comozi stil sport), Waldlaufer Ortho Tritt
(pentru picioare sensibile, se adapteaza la forma piciorului), si
Waldlaufer Standard (pantofi confortabili de ocazie) veti gasi pantofii potriviti pentru
orice ocazie si orice stil de imbracaminte, pentru femei si barbati.
Modelele sunt fabricate din piele de calitate inalta, cu captuseala din piele si material bioactiv ce absoarbe umiditatea, branturi detasabile, calapod confortabil, latimi de la G la M.

Peter Zoltan +4 0742208680

CANDRANI INDUSTRY REPRESENTS THE CONTINUATION OF 20 YEARS EXPERIENCE
IN LEATHER PROCESSING AND FOOTWEAR PRODUCTION.
OVER THE YEARS WE SUPPLIED FOOWEAR TO THE INNER MARKET AND ALSO EXPORTED
FOOTWEAR AND MADE LOHN TO IMPORTANT EUROPEAN COMPANIES SUCH AS
LUMBERJACK, ANTONINI AND MONTE ROSA.
THESE DAYS WE ARE PRODUCING FOR NERO GIARDINI AND ASOLO .
OUR LEATHER IS NOW TANNED IN ITALY,
WHICH ACCOUNTS FOR THE GOOD QUALITY OF OUR PRODUCTS.

SC CANDRANI INDUSTRY SRL
POPA SAVU ST., NO. 67, FLOOR 3, DISTRICT 1, BUCHAREST, ROMANIA
PHONE NUMBER: +40721208033, +40722371200
www.candrani.ro office@candrani.ro

ABSOLUT PRACTIC
Încălțămintea ta preferată OLDCOM

www.oldcom.ro
email: office@oldcom.ro
Tel RO: 0730438055
Tel MD: 0037369120650
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