
 ZAPROSZENIE  

Dni mody tunezyjskiej w Polsce 

Pod patronatem Ambasady Republiki Tunezyjskiej 

Okazja do nawiązania współpracy firm polskich z firmami tunezyjskimi z branży tekstylnej 

i prêt à porter  

Poniedziałek 26 marca 2018, Hotel InterContinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49 

(sala Grand Symphony, 3. Piętro) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunezyjska branża odzieżowo-tekstylna w liczbach: 

✓ Ponad 1700 firm (zatrudniających 10 i więcej 

pracowników) i prawie 200.000 miejsc pracy 

✓ 83 % firm sprzedaje na eksport całą swoją produkcję 

✓ Ponad 900 firm należy w całości lub w części do 

inwestorów zagranicznych 

✓ Druga co do wielkości eksportu branża przemysłowa w 

Tunezji (19% całego eksportu) 

✓ 95 % tunezyjskiego eksportu trafia do Europy, głównie 

do Francji, Włoch, Niemiec, Belgii , Holandii i Hiszpanii 

Tunezja - to jeden z najważniejszych aktorów na światowej scenie 

odzieżowo-tekstylnej dzięki bogatej tradycji i ponad trzydziestoletniemu 

doświadczeniu na różnych rynkach 
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Firmy tunezyjskie obecne na spotkaniach : 

 
 

 
 
 

Jasmine Mode Bacosport Group 
www.jasminemode.com  www.bacosport.com  

Prezentacja firmy 
 

Prezentacja firmy 

  

 
 

 
 
 

Groupe international de 
lingerie 

Gitex SARL 
www.gitex-group.com 

www.gillingerie.com  Video 
Prezentacja firmy 

 
Prezentacja firmy 

 
  

Société  
Jolie Maille 

 
 
 

Jolie Maille Maille Club Export 
www.joliemaille.com  

 Prezentacja firmy 
 

  

  

Denim Authority CRJ 
www.denimauthority.com  www.crj-tunisie.com  

Prezentacja firmy Prezentacja firmy 
 

 

Najważniejsze marki, które ulokowały lub zlecają 

swoją produkcję w Tunezji: 

ABSORBA        CELIO LACOSTE 

ADIDAS DIESEL MARKS & SPENCER 

ARAMANI DIM GAP 

BALMAIN DECATHLON YVES SAINT LAURENT 

BARBARA LA REDOUTE ZARA 

BENETTON SARA LEE NEXT 

BURBERRY SIMONE PERELE RALPH LAUREN 

CACHAREL VAN LAACK TIMBERLAND 

CAMAIEU HUGO BOSS WONDERBRA 

 

Najważniejsze atuty firm tunezyjskich 

✓ Godni zaufania i efektywni dostawcy 

✓ Wykwalifikowana i dyspozycyjna siła robocza 

✓ Poszanowanie zasad społecznych I środowiska 

naturalnego 

✓ Konkurencyjne koszty produkcji 

✓ Krótkie i dotrzymywane terminy dostaw  

✓ Elastyczna organizacja produkcji 

KONTAKT 

W celu zgłoszenia swojego udziału, proszę wypełnić formularz 

Lub proszę o kontakt z Panią Joanną Sapetą 

tel.+48 12 631 12 89  

mail: jsapeta@valians-international.com 

 

http://www.jasminemode.com/
http://www.bacosport.com/
https://valians-international.com/wp-content/uploads/2018/01/JM-A-Partner-of-Choice.pdf
https://valians-international.com/wp-content/uploads/2018/02/PRÉSENTATION_commerciale-Groupe-anglais-MAJ-february-2017.pdf
http://www.gitex-group.com/
http://www.gillingerie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N2uQuO0qlKo&feature=youtu.be
https://valians-international.com/wp-content/uploads/2018/01/STE-GIL-Groupe-International-de-Lingerie.pdf
https://valians-international.com/wp-content/uploads/2018/01/Company-profile.pdf
http://www.joliemaille.com/
https://valians-international.com/wp-content/uploads/2018/01/Company-profile-MCE.pdf
http://www.denimauthority.com/
http://www.crj-tunisie.com/
https://valians-international.com/wp-content/uploads/2018/01/company-profile18.jpg
https://valians-international.com/wp-content/uploads/2018/01/presenta1.pdf
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic0fzevbfZAhUFiCwKHSrQD0QQjRx6BAgAEAY&url=https://www.brandsoftheworld.com/logo/tunisia-export-cepex&psig=AOvVaw2EasqNEu96r7nHlRYp4QKV&ust=1519318760475755
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjtxzqPBZ75QwuiVgdsLXW75mBnsH423Aa1JV9d0YsaNmcjQ/viewform?usp=sf_link
mailto:jsapeta@valians-international.com

