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УПАКОВКА
• Для харчових продуктів
• Для косметичних засобів
• Для пластикових карток
• Для техніки
• Для ювелірних виробів
• Для одягу та текстилю

ШОУ-БОКСИ

Професійне виробництво 
картонного паковання 

та поліграфії

ПОЛІГРАФІЯ
• Картонні бирки
• Папки
• Буклети
• Каталоги
• Стікери
• Інструкції

КОНВЕРТИ

ОБРОБКА
• UV-лакування
• Глітерний лак
• Тиснення фольгою
• Конгревне тиснення
• Персоналізація

ДРУК НА ПАПЕРІ 
ТІШ’Ю ТА СТРІЧКАХ

ТОВ «АТТОЛІС»
Україна, м. Дніпро, 
вул. Лісопаркова 1

+380 97 790 90 00
info@attolis.ua
www.attolis.ua
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ГО «Клуб пакувальників»

Україна, 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 4-А

+38 067 390 3808

e-mail: club-pack@ukr.net

www.upakjour.com.ua

Члени журі:

Халайджі В.В., 
к.т.н., директор 

ІАЦ «Упаковка»

Кулик Н.В., 
к.х.н., доцент 

Національного 

університету 

харчових технологій

«Українська зірка упаковки»
«Абрис Принт» ТОВ, підрозділ виробництва упаковки 

PRО100BOX

«АТТОЛІС» ТОВ

«Вераллія Україна» ПАТ

«Ветропак Гостомельський Склозавод» ПрАТ

«Виробничо-поліграфічний комплекс «Весна» ТОВ

«Виробничо-торговельна компанія «Полімерцентр» ТОВ

GORACIO Branding Agency ТМ

«Деметра Одис» ТОВ

«Жида чівський целюлозно-паперовий комбінат» ПАТ

«Інтегра-груп» ПП

«Каскад» ТОВ

«Компанія «Юнівест Маркетинг» ТОВ

Креативне дизайнерське агентство Pushka.Agency

«Леонікс» ТОВ

Pack Group

«Паперовий Еко Світ» ПП

«Пебегс» ТОВ

«Прем’єр Груп» ТзОВ

Хоменко Марія Олександрівна, дизайнер

«Українська етикетка»
Брендингове агентство «JDesign»

«Технології сучасного дизайну» ТОВ

Підприємства, фірми та ВНЗ, 
які брали участь у конкурсах

2022
«Упаковка 
майбутнього»

Дніпровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара

Київська державна 

академія декоративно-

прикладного мистецтва 

і дизайну 

імені Михайла Бойчука

Київський національний 

університет культури 

і мистецтв

Національна академія 

образотворчого 

мистецтва і архітектури

Харківська державна 

академія дизайну 

і мистецтв

Харківський 

національний університет 

радіоелектроніки

Черкаський державний 

технологічний 

університет

Голова журі:

Кривошей В.М.,  к.х.н., почесний президент ГО «Клуб пакувальників»

Слабий В.Г., 
голова УКРПЕК

Туржанська О., 
представник в Україні компанії 

Windm ller & H lscher

Крауя І., 
керівник асоціації Латвії

Ткачик С., 
професор, президент польської Палати упаковки
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРИЗ 
«УКРАЇНСЬКА ЗІРКА КРЕАТИВУ» / UKRAINIAN CREATIVE STAR
конкурсу на кращу упаковку «Українська зірка упаковки»

Мета – підвищити увагу до креативності упаковки.

Умови: участь беруть учасники конкурсу на кращу упаковку «Україн-

ська зірка упаковки», які повинні зробити позначку на позиції «Спе-

ціальний приз «Українська Зірка Креативу» / Ukrainian Creative Star».

Критерії оцінювання. Кожен учасник повинен в описі упаковки ви-

значити:

 незвичне (креативне) зображення упаковки в напрямі її кон-

струкції, графічних зображень, використаних матеріалів, засобів 

користування продукцією тощо;

 оригінальність логотипу, торгової марки, шрифтів, написів;

 взаємодію дизайну упаковки з продукцією в напрямі її пізнаван-

ня, зручності її використання.

Порядок оцінювання. Журі конкурсу голосуванням визначає пере-

можця в позиції «Спеціальний приз «Українська Зірка Креативу» / 

Ukrainian Creative Star».

Нагорода. Переможець нагороджується спеціальним призом «Укра-

їнська Зірка Креативу» (Ukrainian Creative Star) на церемонії нагоро-

дження переможців конкурсу «Українська зірка упаковки».

Оргкомітет конкурсу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРИЗ 
«УКРАЇНСЬКА ЕКОЗІРКА» / UKRAINIAN ECOSTAR
конкурсу на кращу упаковку «Українська зірка упаковки»

Мета – підвищити увагу до екологічності упаковки та її безпечно-
сті для здоров’я людини.

Умови: участь беруть учасники конкурсу на кращу упаковку «Україн-

ська зірка упаковки», які повинні зробити позначку на позиції «Спеці-

альний приз «Українська ЕкоЗірка» / Ukrainian EcoStar».

Критерії оцінювання. Кожен учасник повинен в описі упаковки по-

значити:

 вагу упаковки відносно маси упакованої продукції в порівнянні з 

аналогічною продукцією;

 безпечність матеріалу упаковки, допоміжних пакувальних захо-

дів, фарб та інших складових (із підтвердженням відповідними 

сертифікатами);

 наявність позначок для роздільного збирання, сортування та ути-

лізації (навести приклади);

 можливість повторного використання, переробки на вторинну си-

ровину, компостування (навести приклади).

Порядок оцінювання. Журі конкурсу голосуванням визначає три 

упаковки – претенденти для визначення переможця в позиції «Спеці-

альний приз «Українська ЕкоЗірка» / Ukrainian EcoStar».

Переможець визначається членами (працівниками) УКРПЕК на своєму 

засіданні.

Нагорода. Переможець нагороджується спеціальним призом «Україн-

ська ЕкоЗірка» / Ukrainian EcoStar на церемонії нагородження пере-

можців конкурсу  «Українська зірка упаковки».

Оргкомітет конкурсу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСИ
«УКРАЇНСЬКА ЗІРКА УПАКОВКИ»
«УКРАЇНСЬКА ЕТИКЕТКА» 

МЕТА КОНКУРСІВ
Конкурси проводяться з метою підтримки розвитку пакувальної індустрії України. 

Участь у конкурсах забезпечить підвищення якості продукції вітчизняних виробників, 

розвиток сучасного дизайну в Україні, популяризацію кращих зразків вітчизняної упа-

ковки.

Участь у конкурсах — це можливість просування продукції українських пакувальників 

на вітчизняному та закордонних ринках, участь у міжнародних конкурсах, зокрема в 

конкурсі WPO «WORLD STAR AWARD».

УМОВИ КОНКУРСІВ
Учасниками можуть бути розробники або виробники пакувальної продукції — підпри-

ємства та фірми, дизайнери, рекламні агенції, які розташовані на території України.

Усі зразки, представлені на конкурси, повинні бути впроваджені у виробництво (дослід-

ні зразки не приймаються).

До заявки на участь у конкурсі додається опис зразка українською мовою до 100 слів 

із зазначенням особливостей матеріалу, конструкції, дизайну, технології виготовлення, 

економічності та безпечності, можливості утилізації та інших особливостей, зазначених 

нижче.

Кількість зразків від одного учасника не обмежена.

Якщо учасник не є власником зразка упаковки або етикетки, він повинен отримати зго-

ду власника на участь у конкурсі.

Зразки упаковки або етикетки, зображення та опис упаковки або етикетки (цифрові 

носії інформації) не повертаються.

ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання зразків упаковки, представлених на конкурс, проводиться журі, яке звертає 

увагу на особливості матеріалу, конструкції, дизайну упаковки або етикетки, технології 

їх виготовлення, зручності в користуванні, економічності та безпечності, можливості 

утилізації.

Оцінювання зразків відбувається в три етапи.

Перший етап. Зразки надаються членам журі для розгляду під порядковим номером над-

ходження до організаторів без позначення їх виробника. Під час розгляду зразка зачиту-

ється опис упаковки або етикетки. Оцінювання здійснюється простим голосуванням. До 

другого етапу потрапляють зразки, які набрали 50 % голосів присутніх членів журі.

Другий етап. Зразки, які потрапили до другого етапу, проходять більш детальне обгово-

рення з оцінюванням їх за визначеними вище критеріями. До третього етапу потрапля-

ють зразки, які отримали більше, ніж 50 % голосів присутніх членів журі.

Третій етап. Відповідно до кількості нагород, визначених організаторами, журі остаточ-

ним голосуванням визначає переможців, які набрали найбільшу кількість голосів (не 

менше, ніж 50 %) присутніх членів журі.

Кожен член журі заповнює персональну картку голосування, яку підписує після закін-

чення роботи журі. За результатами роботи журі складається протокол засідання журі, 

який підписується всіма членами журі. Картки членів журі та протокол зберігаються в 

Клубі пакувальників протягом 5 років.

НАГОРОДИ КОНКУРСІВ
Переможці конкурсів нагороджуються пам’ятними призами. Переможцям надається 

право представляти Україну в Міжнародному конкурсі WPO «WORLD STAR».

Зразки упаковки – учасники конкурсів із позначенням їх виробника та контактною ін-

формацією публікуються в каталозі конкурсу. Зразки-переможці позначаються спеці-

альним знаком.

Нагороди вручаються на церемонії-шоу на виставці «Пак Експо».

Інформація про конкурс, його учасників та переможців розповсюджується в  ЗМІ.

Оргкомітет конкурсу
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Коробка для чаю в пакетах 
для ТОВ «Ліктрави®»

Картонна коробка для серії трав’яних напоїв яскравих смаків містить 

20 пакетів-саше в індивідуальному дизайні.

Дизайном передбачено дві лицьові сторони коробки, що додає їй 

привабливості та дозволяє створювати нестандартні викладки на 

торговій полиці. Сама коробка має доволі просту конструкцію: прямо-

кутник з однією зоною склеювання. Для зручного використання пе-

редбачено зону перфорації. Для того, щоб дістати саше, не потрібно 

розкривати коробку повністю, можна охайно брати їх через віконце. 

Упаковка екологічна та безпечна: коробку виготовлено з картону для 

харчових продуктів, вона придатна до переробки.

GORACIO Branding Agency ТМ
61120, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 77, кв. 381

+ 38 097 416 9730

+ 38 099 942 0465

design@goracio.com.ua

Серія упаковок для шоколаду
Dark Chocolate (70 %, 85 %)

Упаковка для натурального чорного шоколаду (70 % какао-про-

дукту) та чорного шоколаду екстра (85 % какао-продукту) виго-

товлена з фінського картону, з тисненням золотою фольгою та 

конгревом, що надає особливого шарму упаковці. Навіть найви-

могливіші гурмани не зможуть встояти перед вишуканою тексту-

рою, шляхетним смаком і елегантним ароматом, який є найкращим 

втіленням преміального шоколаду.

ТзОВ «Прем’єр Груп»
79035, м. Львів, вул. Пасічна, 162

+38 032 295 9601

+38 050 371 4481

premier@mail.lviv.ua

Упаковка для 
харчових продуктів

УКРАЇНСЬКА ЗІРКА УПАКОВКИ
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Упаковка з вмістом rPET
Лоток виготовлено з rPET заради збереження природного середо-

вища. Його виробництво дає змогу ще більше замкнути цикл сиро-

вини. Плівки для виробництва такої упаковки виготовлені із 100%-ї 

вторинної сировини та на 100 % придатні до переробки. Матеріал 

походить із пластівців ПЕТФ-пляшок, які були знезаражені у вежі 

SSP. Дезактивація призначена для видалення шкідливих для людини 

летких речовин. Завдяки цьому упаковка з rPET може контактувати з 

харчовими продуктами.

Переваги лотка з rPET:

• не змінює сенсорні властивості продуктів, що зберігаються 

в ньому;

• стійкий до зовнішніх факторів і чудово захищає вміст 

від УФ-випромінювання;

• стійкий до короткочасного підвищення температури, 

наприклад, під час стерилізації;

• маркується ідентично до первинного ПЕТФ.

ТОВ «Леонікс»
79008, м. Львів, вул. Довбуша, 7-А/5

+38 067 983 4655

i.karpenko@leonix.com.ua

info@leonix.com.ua

Фірмова упаковка для авокадо
Коробка виготовлена з двошарового мікрогофрокартону. З обох бо-

ків мікрогофрокартон каширований аркушами картону з офсетним 

друком. На зовнішньому боці коробки – матова ламінація. 

Конструкція коробки у вигляді самозбірної шкатулки є зручним варіан-

том для економії місця при її зберіганні. Зберігається вона в плоскому 

вигляді та легко збирається замовником без застосування клею. 

Всередині коробки є вкладиш, вироблений із мікрогофрокатону, ка-

шированого картоном з офсетним друком. У вкладиші висічено шість 

круглих отворів для фіксації продукції (шість штук авокадо) під час 

транспортування.

ТОВ «АТТОЛІС»
49124, м. Дніпро, вул. Лісопаркова, 1

+38 097 790 9000

+38 067 718 2382

info@attolis.ua

nev@attolis.ua

СПЕЦІАЛЬНА НАГОРОДА
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Серія упаковок для кави Hariss On
Hariss On відмовився від довгих назв кави та замінив їх на числа від 

1 до 10. Це покращило роботу з пакoванням працівникам складу, 

менеджерам з логістики, а клієнтам полегшило запам’ятовування 

купажу. 

Дизайн упаковки простий, спрямований на швидке сприйняття та 

запам’ятовування бренду, до того ж із спрощеною технологію ви-

робництва. Він має дві основи: цифрову систему назв та унікальне 

поєднання кольорів палітри. Палітра бренду має чотири кольори та 

металізовану текстуру матеріалу паковання – п’ятий, головний колір 

бренду. Використання текстури дало змогу мінімізувати кількість 

фарб на пакованні до двох. Один колір використовується на різних 

пакованнях із різною пропорцією, що спрощує виробництво таких 

паковань. Це зменшило витрати на фарбу.

Креативне дизайнерське агентство PUSHKA.AGENCY
02068, м. Київ, вул. Вербицького, 4, кв. 6

+38 067 812 4929

pushka.agency.design@gmail.com

Упаковка для макаронних виробів 
«Соєва локшина» ТМ «Сто пудів»

У дизайні використано високоякісне зображення готової страви та 

тиснення золотом окремих елементів упаковки, що надає їй вигляд 

продукту преміального сегменту.

У конструкції упаковки застосовано «оглядове віконце», через яке 

споживач може оцінити якість і привабливість продукту. Упаковку 

виконано з екологічно безпечного целюлозного картону, придатного 

до подальшої переробки.

Дизайнер:  Хоменко Марія Олександрівна
61157, м. Харків, вул. Вагонна, 1

+38 098 402 4318

homenko7777@gmail.com

Замовник: ТОВ «ПРОДЕНЕРГО»

Виробник: ТОВ «ПАК ІМПЕКС»



14

Серія ексклюзивних упаковок
 для чаю RENA ROSH

Ексклюзивну картонну упаковку зроблено на замовлення Міжна-

родної корпорації RENA ROSH для ізраїльського виробництва кави 

та чаю.

Використано друк на металізованому картоні УФ-фарбами, лак soft-

touch, вибірковий шовкотрафаретний лак, конгревне тиснення, ви-

бірковий мікроембосинг, висікання, склеювання. Завданням було 

зробити ексклюзивне пакування з максимальним захистом від під-

робки.

Для додаткового захисту в упаковці є надрукована картка на голо-

графічному картоні, що має свій індивідуальний код із літер та цифр.

ТОВ «ВПК «ВЕСНА»
49021, м. Дніпро, вул. Саранська, 93

+ 38 056 790 0282

vesnadnepr@gmail.com

Банка із ПЕТФ місткістю 1,3 л 
із різними кришками

Банка з ПЕТФ об’ємом у 1,3 л має  діаметр горловини 110 мм, круглу 

форму та малу вагу (60 г). Вона зручна у користуванні та компактна 

при транспортуванні. Банка укомплектована трьома зручними криш-

ками різних конструкцій: 

із відкидною зовнішньою ручкою, що закривається, та поролоновою 

вкладкою для щільного прилягання;

із глибокою внутрішньою ручкою для рідких продуктів;

гладка з герметичною прокладкою.

Можливість повторного використання та комплектація різнофункціо-

нальними кришками надає великих переваг серед інших подібних 

банок.

ТОВ «Деметра Одис»
65085, м. Одеса, вул. Просьолкова, 10-А

+ 38 098 747 9588

demetraodis@gmail.com

СПЕЦІАЛЬНА НАГОРОДА
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Коробка для локшини яєчної 
(сімейна) ТМ GOLDENDRAGON 

ТОВ «Куховар»
Коробка для локшини швидкого приготування (250 г) ство-

рена для молодих та активних родин, які бажають отрима-

ти зручну знайому домашню страву швидко та без зайвого 

клопоту. 

Конструкція і дизайн коробки цілком підтримують суть са-

мого продукту. Лицьова частина упаковки демонструє якість 

та властивості продукту. За допомогою висіченого віконця 

покупець бачить, що купує, на власні очі. Дизайн є техноло-

гічним: його елементи не тільки створюють емоційний на-

стрій, а й детально розповідають, що містить коробка та як 

цей продукт найкраще вживати.

Коробка є екологічною та безпечною. Вона цільнокрійна, 

не клеєна, виготовлена з картону для харчових продуктів, 

зсередини має тонкий захисний полімерний шар, що сприяє 

кращому зберіганню їжі та запобігає контакту її з картоном. 

Бокс придатний до переробки, що також є трендом сучасно-

го життя.

GORACIO Branding Agency ТМ
61120, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 77, кв. 381

+ 38 097 416 9730

+ 38 099 942 0465

design@goracio.com.ua
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Пляшка для газованих 
винних напоїв Gem

ТМ Gem цьогоріч вийшла на ринок із новинкою – серією слабо-

газованих винних напоїв, що вражають уяву ефектним дизайном 

пляшки. 

Пляшка ємністю 750 мл досконало відтворює естетику бренду з 

«коштовною» назвою. Грані, оформлені у вигляді діаманта, заграють 

зі світлом та ваблять витонченим мерехтінням. Біле скло дозволяє 

повною мірою насолодитися не лише нестандартною формою, а й 

широкою палітрою кольорів, яку мають різні смаки напоїв Gem: від 

ніжно-золотавого до насичено-рубінового. 

Візуальна довершеність дизайну поєднується з ергономічністю: 

пляшка вирізняється нестандартною для винного паковання гвин-

товою кришкою, що надійно захищає напій від контакту з киснем, 

а отже, і від втрати смакових властивостей.

ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»
08290, Київська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2

+38 044 392 4100

+38 067 4079281

reception.gostomel@vetropack.com

olha.saliuk@vetropack.com

Стакан для гарячих напоїв 
Merry Christmas, 350 мл

Двошаровий стакан для гарячих напоїв виготовлено з високоякісної 

сертифікованої сировини.

Стакан створено за унікальною технологією з використанням це-

люлозного картону з довгими волокнами для другого шару, завдяки 

чому довше утримується температура напою та не обпікаються руки 

під час тримання стакану з гарячим напоєм. Технологічний процес 

дозволяє втілити будь-який дизайн замовника. Ми відтворили зо-

ряне небо, підкресливши композицію за допомогою процесу мета-

лізації, індивідуального тиснення та неоднорідної текстури. Стакан 

приємний на дотик і привабливий зовні. Така стильна презентація 

напою є перевагою для кейтерингу та збільшує продаж напоїв у хо-

лодну пору року. Стакан легко утилізувати, він повністю придатний 

до переробки.

ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг»
01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 44-Б

+38 044 494 0903

+38 097 765 7755

office@univest.ua

t.vlasova@univest.ua

Упаковка 
для напоїв
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Cтакан для гарячих напоїв 
Black & Yellow mood, 200 мл

Яким би щільним не був папір, він не здатний утримати гарячу рі-

дину. Водонепроникність нашого посуду досягається ламінуванням 

виробу поліетиленом. При нанесенні фарби на поліетиленову по-

верхню втрачається яскравість. Тому ми розробили нову технологію: 

нанесення відразу кольорового поліетилену ззовні та всередині 

стакана, чим забезпечується точна та насичена передача кольору. 

Візуально такий посуд більш привабливий, адже фарба не спотво-

рює поверхні, виріб відразу виготовляється ідеально рівним, а тому 

приємний на дотик. Двошаровий стакан для гарячих напоїв чудово 

підтримує високу температуру та не піддається деформації, не обпі-

кає руки та зберігає смак напою. Сировина й технологічні процеси 

відповідають найвищим міжнародним стандартам виробництва хар-

чової упаковки. Стакан може бути утилізований та повністю придат-

ний до переробки.

ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг»
01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 44-Б

+38 044 494 0903

+38 097 765 7755

office@univest.ua

t.vlasova@univest.ua

Серія пляшок для крафтової горілки 
NIKITA CORN VODKA

NIKITA CORN VODKA – це сучасна крафтова українська горілка. Ос-

новна відмінність горілки NIKITA – це її склад: 100 % води та куку-

рудзяного спирту. Така чистота підтверджується сертифікатом і, за 

інформацією від сертифікаційних органів України, іншої такої горіл-

ки в Україні немає.

Натуральність, крафт і самобутність – усе це відображено в дизайні 

кожної пляшки із серії. Пляшка для крафтової горілки має округлі 

плечі й пряме струнке тіло. Ця винятково елегантна форма є етало-

ном для горілки, але водночас є сучасною та трендовою. Серію пля-

шок виконано в номіналах 500, 700, 1000 та 1750 мл.

ПАТ «Вераллія Україна»
35313, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, вул. Промислова, 1

+38 0362 69 2104

+38 098 677 8181

sergii.pastushenko@verallia.com

https://ua.verallia.com
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Пляшка для бренді ALIKO
Пляшка для бренді ALIKO поєднує класичну міцність, легкий смак і 

тонкий коньячний аромат. Дизайн відображає достатньо стримана 

колірна гама, увага акцентується на назві бренду та типу продукту. 

Пляшка з преміальної лінійки Selective Line поєднує овальне й круг-

ле в ідеально освоєних пропорціях. Овальна верхня частина пляшки 

з плоскими плечима поступово стає квадратною з масивним скляним 

блоком. Пляшка виконується за технологією extra flint: вона ідеаль-

ного прозорого кольору, що дозволяє максимально ефектно показа-

ти відтінки та характер напою.

ПАТ «Вераллія Україна»
35313, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, вул. Промислова, 1

+38 0362 69 2104

+38 098 677 8181

sergii.pastushenko@verallia.com

https://ua.verallia.com

Фірмова упаковка Mercedes-Benz 
для пляшки вина

Коробку виготовлено з мікрогофрокартону, фарбованого в чорний 

колір у масі. Мікрогофрокартон каширований із зовнішнього боку 

дизайнерським картоном чорного кольору. Напис Mercedes-Benz на-

несено тисненням сріблястою фольгою. Елементи логотипу нанесено 

прозорим УФ-лаком.

Конструкція коробки розроблена індивідуально та передбачає фік-

сацію пляшки вина під час транспортування. У верхній частині ко-

робки зроблено отвори для шнурка.

ТОВ «АТТОЛІС»
49124, м. Дніпро, вул. Лісопаркова, 1

+38 097 790 9000

+38 067 718 2382

info@attolis.ua

nev@attolis.ua
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Стакан для гарячих напоїв 
Happy New Year, 200 мл

Це унікальна для України технологія виробництва одноразових ста-

канів, яка втілює використання індивідуального дизайну, неоднорід-

ного за фактурою тиснення, та покриття лаком. Дизайн передбачає 

фактурні написи й зображення, в тому числі логотипи та бренди. На 

дотик стакан має оксамитову текстуру. Такі вироби доречно вико-

ристовувати для сервірування фуршетів, подачі компліментів від 

шеф-повара, для банкетів і дегустацій. Серед замовників на таку 

продукцію – АЗС, адже гарячі напої, які там купують, потребують 

якісного посуду, приємного на дотик, безпечного й візуально яскра-

вого. Сировина та технологічні процеси відповідають найвищим 

міжнародним стандартам виробництва харчової упаковки. Стакан 

може бути утилізований та придатний до переробки.

ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг»
01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 44-Б

+38 044 494 0903

+38 097 765 7755

office@univest.ua

t.vlasova@univest.ua

Серія пляшок 
для італійських ігристих вин Bolgrad

У 2021 році ТМ Bolgrad потішила шанувальників ігристого новою лі-

нійкою класичних вин, виготовлених та розлитих на території Італії. 

Вишукані напої доповнює елегантне скляне паковання.

Пляшка ємністю 750 мл має нестандартну для ігристих вин форму: 

масивний корпус та чітко окреслені плечі, які плавно переходять у 

класичне довге горло. Контраст повнотілої пляшки та грайливого ха-

рактеру напою інтригує та приковує увагу. Мінімалістичний дизайн 

довершує вишукана деталь – об’ємний логотип бренду, виконаний у 

різних шрифтових варіаціях, над та під етикеткою. Паковання реа-

лізоване у двох кольорах: скло кольору кюве відмінно захищає біле 

вино від негативного впливу УФ-променів, а біле – акцентує ніжний 

пастельний відтінок рожевого брюту.

ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»
08290, Київська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2

+38 044 392 4100

+38 067 407 9281

reception.gostomel@vetropack.com

olha.saliuk@vetropack.com
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Флакон «Фом»
Флакон виготовлено з регенерованого ПЕТФ (rPET) – сировини 

MOPET-CLEAR SSP (Нідерланди). Флакон об’ємом 150 мл можна ви-

готовляти з різним вмістом rPET (25, 50, 100 %), із горловиною між-

народного стандарту DIN 42/410. Флакон комплектується піноутво-

рюючою помпою для рідких косметичних засобів. Він зручний, має 

максимально ефективну площу для індивідуального брендування та 

декорування. 

Його переваги: міцний; легкий; зручний для транспортування; стій-

кий до зовнішніх чинників.

Pack Group
07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Базова, 1

+38 044 303 9088

+38 050 353 0903

a@crystalglass.com.ua

marketing@crystalglass.com.ua

Упаковка для парфумованої води 
для жінок Breezare pour toujours, 50 мл

Упаковка для парфумованої води розроблена на замовлення 

ТМ Breezare. Вона має презентабельний вигляд, міцна, надійно збе-

рігає флакон із парфумами від випадкових пошкоджень та впливів 

різноманітних зовнішніх факторів. Флакон розміщено в зручному та 

надійному ложементі.

Вишукана елегантна упаковка для парфумованої води Breezare 

Pour Toujours виготовлена з крейдованого однобічного картону GC1 

305 г/м2, оформлена офсетним друком 3+0 (Pantone #1925 #872 #877), 

має матову ламінацію, УФ-лак, тиснення золотою фольгою. Вона непе-

ревершена й викликає бажання взяти її до рук.

ТОВ «Абрис Принт», підрозділ виробництва 
упаковки PRO100BOX
03124, м. Київ, б-р В. Гавела, 4, корп. 1 (1-й поверх)

+38 044 228 7540

+38 063 578 0465

zakaz@pro100box.com

v.norets@pro100box.com

Упаковка для 
косметичних та 
фармацевтичних засобів
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Флакон із дозатором для рідкого мила
Флакон для рідкого туалетного крем-мила ТМ KOREAN series by MIO 

beauty ТОВ «ФАБРИКА МИЛОВАРНІ ТРАДИЦІЇ» виготовлено з покрит-

тям soft touch. Він не має етикетки: замість неї застосовано пряме 

тиснення золотою фольгою, растрові об’єкти перенесено на флакон 

за допомогою повноколірного термодруку. Технічний текстовий 

блок виконано за допомогою трафаретного друку по флакону. Крім 

того, флакони кожного SKU пофарбовано в спеціально підібраний 

відтінок, щоб створити у покупця надточне враження. 

Усі застосовані технології через упаковку відтворюють ті ніжність і 

вишуканість, які даруватиме покупцеві мило цієї лінійки, та роблять 

флакон арт-об’єктом для ванної кімнати. 

Загальний вигляд та враження від флакона спонукає до його трива-

лого використання, тим більше, що це передбачено: його можна по-

повнювати, купуючи мило цієї лінійки у дой-паках.

GORACIO Branding Agency ТМ
61120, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 77, кв. 381

+ 38 097 416 9730

+ 38 099 942 0465

design@goracio.com.ua

Флакон Frost
Флакон Frost із ПЕТФ об’ємом 200 мл має горловину міжнародного 

стандарту DIN 24/410, що дозволяє комплектувати його різноманітни-

ми аксесуарами для косметичних засобів. Домішки до ПЕТФ надають 

поверхні флакона ефект заморозки (матовості), що збільшує його ес-

тетичність. Флакон має зручну й максимально ефективну площу для 

індивідуального брендування та декорування. 

Флакон Frost може виготовлятися з різним ступенем матовості та 

комплектуватися великою кількістю аксесуарів. Він міцний, легкий, 

зручний для транспортування, стійкий до зовнішніх впливів.

Pack Group
07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Базова, 1

+38 044 303 9088

+38 050 353 0903

a@crystalglass.com.ua

marketing@crystalglass.com.ua
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Коробка для дитячих засобів 
для купання 

(бомбочок для ванни)
Коробку виготовлено з картону з офсетним друком. Графічні еле-

менти та тексти нанесені тисненням фольгою. Конструкція – ко-

робка-пенал. У кришці зроблено висічку з вставкою полімерних 

віконець. Зображення котиків на полімерній вставці надруковано 

шовкотрафаретом.

ТОВ «АТТОЛІС»
49124, м. Дніпро, вул. Лісопаркова, 1

+38 097 790 9000

+38 067 718 2382

info@attolis.ua

nev@attolis.ua

Коробка для набору 
дитячих косметичних засобів

Коробка виготовлена з картону з офсетним друком. Графічні елемен-

ти на кришці коробки нанесено тисненням фольгою. Коробка зробле-

на висічкою з вставкою полімерного віконця. Зображення котика на 

полімерній вставці надруковано шовкотрафаретом. Конструкція ко-

робки передбачає подвійні стінки та укріплене дно. В коробку вкла-

дається набір із дитячих косметичних засобів.

ТОВ «АТТОЛІС»
49124, м. Дніпро, вул. Лісопаркова, 1

+38 097 790 9000

+38 067 718 2382

info@attolis.ua

nev@attolis.ua
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Упаковка для пакування набору 
з 11 фокусів Mental Box

Весь реквізит під рукою у мага – зручна якісна короб-

ка Mental Box для набору з 11 фокусів компанії Magic Five. 

Коробка виготовлена з мікрогофрокартону, кашируваного 

крейдованим папером 200 г/м2. Вона є міцною при своїй неве-

ликій вазі й товщині матеріалу. Для брендування застосовано 

офсетний друк 4+0 CMYK, матову ламінацію.

Всередині коробки є ложемент-стенд, призначений для надій-

ної фіксації дрібних деталей та захисту їх від зовнішніх по-

шкоджень. Такий ложемент також збільшує міцність упаковки, 

що є додатковим захистом під час зберігання й транспорту-

вання товару такого типу.

Ложемент легко виймається з коробки для зручного доступу 

до фокусного реквізиту.

ТОВ «Абрис Принт», підрозділ виробництва 
упаковки PRO100BOX
03124, м. Київ, б-р В. Гавела, 4, корп. 1 (1-й поверх)

+38 044 228 7540

+38 063 578 0465

zakaz@pro100box.com

v.norets@pro100box.com

Упаковка для 
промислових 
товарів
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Сувенірна коробка Royal
Коробка Royal є преміальною упаковкою для тихоокеанської ікри. 

Коробка виконана в глибокому синьому кольорі, має вставку бронзо-

вого відтінку. Тиснення логотипу золотою фольгою й друк лаком на 

кришці підкреслюють її благородність.

Після відкривання коробки відразу притягує погляд ложемент, при-

значений для двох баночок ікри. Під ними є відділення для акуму-

лятора холоду, який підтримує температуру ікри під час транспор-

тування. На внутрішній стороні кришки розташовано ложемент для 

двох ложечок і ключа для відкривання банки. Конструктив короб-

ки-книги додає зручності в її використанні. Коробка Royal є втілен-

ням розкоші та стриманості водночас.

ПП «Інтегра-груп»
65074, м. Одеса, а/с 77

+38 097 629 3180

+38 063 860 1680

info@intpack.com.ua

bandura@tablichka.com.ua

Серія паперових пакетів із ручкою
Паперові пакети виготовлено з натурального целюлозного паперу 

або паперу з переробленої макулатури, саме тому вони безпечні для 

людини й довкілля. Їх можна зустріти, купуючи форму рідного фут-

больного клубу, отримуючи доставку з улюбленого суші-ресторану 

або виходячи з придбаними в салоні краси засобами для догляду. 

Виробництво пакетів здійснюється на автоматичному інноваційно-

му обладнанні, яке дозволяє виробляти пакети унікальних розмірів. 

Логотип компанії друкується автоматично в процесі виробництва 

пакета. Pучки будь-якого кольору додають унікальності та зручності 

при його використанні.

ТОВ «Пебегс»
61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 24-А, оф. 1

+38 066 756 6205

y.novoselov17@gmail.com

Сувенірна 
упаковка



25

Сувенірна коробка «Скарбниця»
Сувенірну коробку виконано у витриманому стилі з якісних матеріа-

лів, що підкреслює її преміальність. Подарункова упаковка призна-

чена для ефектної презентації та продажу осетрової ікри.

Конструктив коробки продумано до найменших деталей: завдяки 

декільком спеціально розробленим ложементам всередині можна 

розмістити охолоджувач, ложечки для ікри та саму баночку з ікрою. 

Мінімалістичний дизайн та гармонійне поєднання кольорів акцентує 

увагу на наповненні.

Використані матеріали додають упаковці солідності, а магнітна 

кнопка-замок повторює дизайн баночки з ікрою. В комплексі з на-

повненням коробка створює ідеальну композицію краси, стилю та 

вишуканості.

ПП «Інтегра-груп»
65074, м. Одеса, а/с 77

+38 097 629 3180

+38 063 860 1680

info@intpack.com.ua

bandura@tablichka.com.ua

Упаковка для подарунків «Дід Мороз»
Для подарунків або цукерок на новорічні та різдвяні свята тради-

ційно підбирають барвисту й привабливу упаковку: вона першою 

впадає в око і задає тон презенту. Подарунки у сумці – це новий 

тренд у світі солодких подарунків. Сумка виготовлена з целюлоз-

ного картону з повноколірним друком і ламінуванням. Вишуканий 

кольоровий дизайн оздоблений голограмною фольгою з обох боків 

сумки, що створює святковий настрій і додає до буденності яскравих 

фарб. Упаковка оздоблена з обох боків текстильними шнурками із 

сріблястими вставками, що додатково прикрашає виріб. Сумка ви-

тримує вагу подарунка до 1,3 кг.

ТОВ «Каскад»
49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52-А

+38 056 785 7984

+38 067 633 2848

office@kaskadltd.com.ua
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Тубус «Сніговик»
Упаковка-тубус у вигляді сніговика для новорічних подарунків виго-

товлена у формі циліндра. Корпус тубуса виготовлено за допомогою 

технології спіральної навивки. Зовні він обклеєний крейдованим па-

пером з повноколірним друком. Оригінальна трирівнева конструкція 

з барвистим дизайном слугуватиме приємним сюрпризом для при-

вітання з новорічними святами. Відмінною особливістю є викори-

стання екологічних матеріалів. Вага тубуса розрахована до 1000 г 

цукерок або солодощів.

ТОВ «Каскад»
49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52-А

+38 056 785 7984

+38 067 633 2848

office@kaskadltd.com.ua

Упаковка для подарункових 
горілчаних наборів «4 сезони»

Упаковку створено та виготовлено на замовлення найкрупнішого ви-

робника алкогольних напоїв у Казахстані, компанії «СевТорг».

Завданням було зробити яскраву нестандартну упаковку для набору 

з горілки і двох чарок, таку, щоб «горіла» своїм кольором на полиці.

Було використано друк на металізованому слім-картоні пантонами, 

лак софт-тач, конгревне тиснення, суцільний мікроембосинг з уні-

кальним малюнком, друк на обороті пантоном, висікання, склеювання.

ТОВ «ВПК «ВЕСНА»
49021, м. Дніпро, вул. Саранська, 93

+ 38 056 790 0282

vesnadnepr@gmail.com

СПЕЦІАЛЬНА НАГОРОДА
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Транспортна 
упаковка

Мішок паперовий 
багатошаровий із ручкою

Даний мішок є багатошаровим, із шарами паперу та полімерної плів-

ки. На його дні є спеціальна ручка, яка додає зручності в перенесен-

ні мішка з продукцією. Папір та плівка придатні до утилізації та пе-

реробки. Матеріали, використані у виробництві мішка, є екологічно 

безпечними та не шкодять здоров’ю людини.

ПП «Паперовий Еко Світ»
77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Заводська, 2

+38 034 727 0216

+38 050 338 8403

Olena.Vayda@segezha.com.ua

Andriy.Maksymets@segezha.com.ua

Полімерний ящик з ізотермічним 
контейнером (термобокс № 6433)

Термобокс є повноцінним рішенням для доставки продуктів, коли не-

обхідно зберегти температуру продуктів протягом певного часу. Він 

широко використовується для транспортування лікарських препара-

тів, охолоджених і теплих продуктів харчування, риби та морепродук-

тів, охолоджених напоїв і напівфабрикатів без порушення їх темпера-

турного режиму. Надійно ізолює від попадання світла, вологи, тепла 

або холоду. Має можливість пломбування й дозвіл на контакт із хар-

човими продуктами. Найбільшу ефективність має при використанні з 

акумуляторами холоду та сухим льодом.

ТОВ «ВТК «Полімерцентр»
04080, м. Київ, вул. Тульчинська, 6

+38 044 468 3459

+38 093 100 4038

office@polymercenter.com.ua
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Серія самозбірних лотків та «пінеток»
із гофрокартону

 для ягід та плодоовочевої продукції
Лоток та «пінетки» призначені для збирання й зберігання ягід та 

плодоовочевої продукції, її транспортування та викладення товару 

на полицях. 

Лотки виготовляються з тришарового або п’ятишарового гофрокар-

тону, а «пінетки» – із тришарового, на 100 % з екологічної вторси-

ровини. Конструкція лотків та їх габаритні розміри (575х387х95; 

575х387х108 мм) дозволяють витримувати необхідні навантажен-

ня й встановлювати в гофролоток «пінетки» розміром 154х144х87; 

250х144х87; 144х106х87 мм із фасованою продукцією.

Особливістю конструкції гофролотка є посилені бічні кути скоше-

ної форми, які призначені для зручного перенесення лотка, а також 

забезпечують жорсткість форми гофролотка в штабелі. Конструкція 

«пінетки» у формі трапеції зручна для насипання продукції та ви-

гідного представлення на полицях супермаркетів. Різновид розмірів 

«пінетки» дає змогу фасувати продукцію різної ваги. Гофролоток 

та «пінетки» після використання придатні до утилізації як вторинна 

сировина (макулатура).

ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий 
комбінат»
81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4

+38 03239 24 077

+38 067 611 1288

secretar@zhkpaper.com

vesta1centr@gmail.com

УКРАЇНСЬКА ЕТИКЕТКА

Етикетка для вина 
Blanc de Blancs Extra Brut 

ТМ Prince Trubetskoi Winery
Етикетка для вина Blanc de Blancs Extra Brut ТМ Prince Trubetskoi 

Winery виконана в класичному стилi на темному тлі. Вона має уні-

кальну, приємну на дотик рельєфну поверхню. Етикетка надрукована 

на перламутровому високоглянцевому самоклейному папері. Дизайн 

етикетки доповнений поліграфічними ефектами: трафаретним лаку-

ванням, що дозволило зробити рельєф на поверхні, та гарячим тис-

ненням золотом, яким було виділено назву вина та герб виробника. 

Етикетка має респектабельний та елегантний вигляд, її ексклюзив-

не поліграфічне рішення закарбовує тактильність етикетки в пам’яті 

споживачів.

ТОВ «Технології сучасного дизайну»
02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203

+38 050 248 5005

+38 066 182 1466

info@tcd.kiev.ua

matat@greentrade.com.ua
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Етикетка на пляшку вина 
ТМ Gevelli від Lionidzis Zvari

Етикетка на пляшку вина ТМ Gevelli від Lionidzis Zvari була розробле-

на для грузинського вина, призначеного на зовнішній ринок. Кон-

цептуальним елементом дизайну стало зображення одуда – птаха, 

який є символом Ізраїлю, країни-експортера. Етикетку надруковано 

на самоклейному винному матеріалі, доповнено гарячим тисненням 

сріблом і трафаретним лакуванням. Темна етикетка з такими полі-

графічними ефектами на темній пляшці вина має гармонійний та 

оригінальний вигляд. 

Завдяки дизайну, побудованому на контрасті іміджів, кольорів і фак-

тур, етикетка буквально притягує погляд.

ТОВ «Технології сучасного дизайну»
02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203

+38 050 248 5005

+38 066 182 1466

info@tcd.kiev.ua

matat@greentrade.com.ua

Етикетка для крафтового пива 
ТМ Pinta

Сучасний мінімалістичний дизайн привертає увагу за рахунок ори-

гінального персонажа та комбінації яскравих кольорів. Створений 

контраст заворожує, адже хочеться зрозуміти, в чому ідея цього ди-

зайну та як вона пов’язана з крафтовим пивом.

Створюючи дизайн, уся наша команда працювала над ідеєю. Ми хоті-

ли створити етикетку креативну, але з історією, тому проаналізували 

«поціновувачів» крафтового пива й причини покупки. Виявилося, що 

більшість цільової аудиторії купує пиво, щоб розслабитися, хтось – щоб 

провести час з друзями, а хтось – щоб зняти стрес або заспокоїтися піс-

ля невдалого дня. Останній факт ми використали для своєї ідеї. 

Часто алкоголь використовується для того, щоб «забутися», відволік-

тися від проблем та переживань, а іноді навіть для зняття симптомів 

нервових захворювань. Нервові захворювання часто лікуються за 

допомогою гіпнозу. Тому якоюсь мірою пиво – це гіпноз, який допо-

магає нам розслабитися й забути про проблеми.

Головними героями виступають тварини, одягнені в діловий костюм. 

Цей образ дуже близький споживачам, адже кожен працює і має певні 

проблеми в житті й на роботі. Дизайн етикетки наче говорить: «Усе, що 

відбувається, – нормально. Випий пива, і тобі стане трохи краще». 

Яскраві кольори та оригінальний образ обов’язково запам’ятаються, 

а етикетка гарантовано виділиться на полиці серед конкурентів.

Брендингове агентство «JDesign»
40000, м. Суми, вул. Кооперативна, 19, оф. 305

+ 38 095 737 9433

market.jdesign@gmail.com
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I місце

II місце

III місце

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Полюхович Марія

Керівник: Шостя В.К.

Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв

Графська Лілія

Керівник: Ганоцька О.В.

Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара

Ромашко Анна

Керівник: Храмцов М.І.

Серія паковань для кухонних предметів ТМ «Помічник» 
(горіхокол, тертка, прес для часнику)

Упаковка для серії дитячого 
шоколаду «Brenton»

Упаковка для косметики 
«LIFE»

УПАКОВКА МАЙБУТНЬОГО Номінація «Упаковка»



31

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Паковання для електрокип’ятильника 
ТМ «100 °С»

Закалюкін Михайло

Керівник: Шостя В.К.

Серія паковань полотен для 
електролобзика ТМ «Залізна 
майстерність»

Прокопчук Аліна

Керівник: Шостя В.К.

Серія паковань для 
сонцезахисних окулярів 
ТМ «Сонцезір»

Умарова Маліка

Керівник: Шостя В.К.

Паковання для 
вимірювальної рулетки 
ТМ «7 разів»

Портнова Аліна

Керівник: Шостя В.К.

Паковання для 
навісного замка 
ТМ «СТОРОЖ»

Чубашева Софія

Керівник: Шостя В.К.

Серія подарункових паковань 
для косметичної продукції 
ТМ «Гарнієр»

Стратієнко Валентина 

Керівник: Божко Т.О.

Серія паковань та етикеток для чаю ТМ «RED BUSH»

Лугова Марина 

Керівник: Божко Т.О.

Київський національний університет культури і мистецтв
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Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Серія упаковок для 
корму для котів та 
собак «Dog & Cat»

Артеменко Ганна

Керівник: Храмцов М.І.

Серія новорічних упаковок 
для шоколаду

Ялова Дар’я

Керівник: Храмцов М.І.

Серія упаковок для чаю «Gong Fu Cha»

Ялова Дар’я 

Керівник: Храмцов М.І.

Паковання для товарів жіночої 
інтимної гігієни «ЦИКЛ»

Марченко Анастасія

Керівник: Пилипенко О.В.

Серія паковань для матеріалів 
для каліграфії «Реnink»

Цьорик Уляна

Керівник: Пилипенко О.В.

Серія паковань 
для кремів для 
обличчя «КаМа»

Стрюцька Ольга

Керівник: 

Пилипенко О.В.

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
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Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Черкаський державний технологічний університетХарківський національний університет 
радіоелектроніки

Пакувальний комплекс для дитячої продукції ТМ «Мі-Го»

Глушко Марія 

Керівник: Ганоцька О.В.

Упаковка для ТМ «TEA CHO»

Філь Поліна 

Керівник: Литвинюк Л.К.

Упаковка «Теплі обійми»

Крихтіна Катерина

Керівник: Луговський О.Ф.

Cерія паковань для дитячого шоколаду 
«Space Heroes»

Глюза Марія 

Керівник: Бокарєва Ю.С.

Упаковка 
«Припудрити носик»

Іваній Лілія

Керівник: Луговський О.Ф.
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Номінація «Етикетка»

I місце

II місце

III місце

Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара

Сарафанова Даяна 

Керівник: Бурчак Є.О.

Національна академія образотворчого мистецтва 
і архітектури

Полюхович Марія 

Керівник: Шостя В.К.

Національна академія 
образотворчого мистецтва 
і архітектури

Умарова Маліка

Керівник: Шостя В.К.

Серія етикеток для засобів гігієни 
(шампунь, гель, крем)

Серія етикеток для олії ТМ «Сила сонця» 
(лляна, конопляна, гарбузова)

Серія етикеток для сардин 
ТМ «Морський бенкет»
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Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара

Серія етикеток для масок для обличчя

Дерев’янко Вікторія 

Керівник: Бурчак Є.О.

Національна академія образотворчого 
мистецтва і архітектури

Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв

Серія етикеток для напоїв ТМ «НАПАД»

Шматко Олександра 

Керівник: Литвинюк Л.К.

Серія етикеток для українського старовинного 
безалкогольного напою Сирівець 
ТМ «Культ здоров’я»

Закалюкін Михайло

Керівник: Шостя В.К.



36

Серія етикеток 
для горілки 
ТМ «NO NAME»

Лавриненко Іван 

Керівник: Божко Т.О.

Серія етикеток для вина 
ТМ «КОЛО_РА»

Іванова Марина

Керівник: Божко Т.О.

Серія етикеток для пива 
ТМ «Магічний еліксир»

Бухарська Анастасія 

Керівник: Божко Т.О.

Серія етикеток для кави 
ТМ «DAVIDOFF»

Каченюк Анастасія 

Керівник: Божко Т.О.

Серія етикеток для арахісової пасти ТМ «ОПТІМА»

Дворнік Валентина 

Керівник: Божко Т.О.

Серія етикеток для соків 
ТМ «Мольфа»

Носкова Анастасія 

Керівник: Божко Т.О.

Київський національний університет культури і мистецтв
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ЗАПРОШУЄМО
до участі у XXV
Всеукраїнських
к о н к у р с а х  





Ми створюємо найкращі рішення
для Вашого ідеального продукту

www.flexores.com

Компанія «Флексорес» – український лідер 
з виробництва високоякісних фарб для флексо-, ротодруку 
та постачальник поліграфічних матеріалів та сировини!


