
Weź udział we wcześniej zaaranżowanych 
wirtualnych spotkaniach biznesowych ! 

 
Textile Connect to platforma online, która łączy firmy poszukujące 
producentów, usługodawców i dostawców w szeroko pojętej branży 
tekstylnej, w tym odzieżowej i obuwniczej.  
 
Od 4 do 8 maja 2020 mogą Państwo przeprowadzić wirtualne rozmowy z  
kupującymi. Udział w imprezie jest bezpłatny, ponadto nie muszą Państwo ponosić 
kosztów podróży! 

Zarejestruj się już teraz:  http://textile-connect-2020.b2match.io/ 

Lista kupców, z którymi mogą Państwo umówić się na rozmowę: 

 
 design by björk(Szwecja) Firma poszukuje dostawcy  materiałów do produkcji odzieży 

oraz szwalni szyjącej przy zamówieniach na małą ilość sztuk.  

 

 Esther & Inez AB(Szwecja) Firma poszukuje ekologicznego nadruku na organicznych 
tkaninach. Firma poszukuje również materiałów z recyklingu i szwalni do współpracy.  

 

 Hajk Clothing Sverige AB(Szwecja) Firma poszukuje producentów odzieży i 
zainteresowana jest współpracą w obszarze projektowania, w tym wzorów tkanin. 
Firma również poszukuje dostawcy tkanin. 

 

 Indra Sportswear(Szwecja) Firma poszukuje dostawcy odzieży sportowej dla kobiet. 
Potrzebują wsparcia w zaprojektowaniu i produkcji swojej pierwszej kolekcji.  

 

 Joseppa AB(Szwecja) Firma poszukuje dostawcy wyrobów ze zrównoważonych 
tkanin organicznych (naturalnych włókien) – lnu, wełny, juty, ekobawełny, drzewa 
korkowego itp. Bez dodatku poliestru – preferowane w standardach:  oeko tex/GOTS  

 

 KUST swimwear(Szwecja) Firma poszukuje producenta strojów kąpielowych..  
 
 

 Lisa Söderblom Design(Szwecja) Firma poszukuje partnerów do szycia odzieży 
(sukni wieczorowych, żakietów, spodni, spódnic, koszulek i bluz)  Firma poszukuje 
również dostawcy lnianych tkanin.  
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 Paris & Billy(Szwecja) Firma poszukuje dostawcy organicznej odzieży dziecięcej, dla 
dzieci w wieku 0-5 lat.  Zrównoważony rozwój, ekologia i etyka są dla firmy bardzo 
ważne, 

 

 Sirge AB(Szwecja) Firma poszukuje dostawcy dżerseju, tkanin bawełnianych, 
zamków, lamówek itp. Preferowane produkty z certyfikatem Oeko tex lub GOTS. 
Ważne jest aby były to materiały nietoksyczne, ponieważ produkty są przeznaczone 
dla dzieci.  

 

 Swedish Mini Design(Szwecja) Firma poszukuje fabryki, która może szyć ubrania z 
dżerseju i bardzo wytrzymałych tkanin.  

 

 TEKONF AB(Szwecja) Firma poszukuje podwykonawcy do szycia namiotów.  
 

 Vanagand enterprises AB(Szwecja) Firma poszukuje producentów garniturów oraz 
dostawców innowacyjnych tkanin do odzieży biznesowej.  

 

 Vesge(Szwecja) Firma poszukuje usług szycia męskich t-shirt’ów, bluz z kapturem, 
koszul, szortów i spodni. Firma szuka również dostawcy tkanin, usług nadruku i haftu.  

 

 Wilma & Morris(Szwecja) Firma poszukuje producentów czapek z daszkiem z 
materiałów wodoodpornych i wiatroszczelnych. 

 

 Catwalk Riga(Łotwa) Firma poszukuje projektantów do współpacy oraz nowe 
produkty modowe..  

 

 Guntina.com ltd(Łotwa) Firma poszukuje tkanin w jasnych kolorach (niebieski, 
fioletowy, zielony, czerwony), w szczególności tkanin naturalnych, jak len, wełna, 
bawełna, w tym koronki. Firma poszukuje również usług nadruku cyfrowego.  

 

 FDNM Fashion District NM (Holandia) Firma poszukuje producentów odzieży i 
dostawców tkanin.  

 

 Linea G(Dania) Firma poszukuje współpracy z dostawcą usług szycia, pakowania, 
etykietowania.  

 

 Fauna i Rättvik AB(Szwecja)  Firma poszukuje dostawcy pasków narzędziowych 
m.in. dla rzemieślników. Dostawca powinien mieć doświadczenie w szyciu z takich 
materiałów, jak skóra, nowoczesnych tkanin hi-tech, takich jak siateczka 3D, laminat, 
kompozyt itp.  

 
Organizatorzy imprezy: 
 

 
 

Oficjalny partner imprezy (woj. zachodniopomorskie): 
 

 

 
Więcej informacji: 
Katarzyna Męcińska-Komorek 
k.mecinska@zsrg.szczecin.pl 
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