


ПРО НАС

ТМ «FRIDAY» - українский lifestyle-бренд європейського рівня.

FRIDAY – це одяг  від дизайнера Катаріни Мартової,  гуртом та в роздріб,  високої  якості,  випущений маленькими серіями,  що
робить його доступним за ціною, і неодмінно оригінальним.

FRIDAY – одяг для офісу та душі!!!

Одяг бренду представлений в монобрендовому магазині в центрі м.Львів. Працює інтернет-магазин.

FRIDAY має  власне  виробництво.  Ми  випускаємо одяг  сезонів:  весна-літо/осінь-зима, а  також  капсульні  колекції.  Основний
асортимент бренду –сукні, спідниці, штани, жакети, блузи, туніки. Розмірна сітка –  S, M, L, XL. 

Ми працюємо з кращими європейськими тканинами. В колекціях використовуються шовкові, жакардові, натуральні і напівнатуральні
тканини.

Для досягнення максимальної якості виробів використовуються останні досягнення в технології пошиву одягу, сучасне обладнання,
якісні тканини, ручна робота кваліфікованих майстрів.

При створенні колекції не дотримуємося кольорів, модних в цьому сезоні, а використовуємо різноманітні кольорові комбінації, які
підійдуть жінкам різних кольоротипів.

FRIDAY  - це команда професіоналів, яка по-справжньому закохана в свою справу. Ми готові  працювати 24 години 7 днів на
тиждень для того, щоб подарувати Вам найприємніші емоції від роботи з нами.





ІСТОРІЯ БРЕНДУ

Еволюція  FRIDAY –  це  історія  успіху.  Успішно  розвиваючись  з  2012  року,  компанія  уже  заслужила  ім»я  завдяки  яскравим
дизайнерським знахідкам і незмінній європейській якості продукції.

Нас надихає світ жіночої краси – з його безмежними іноваціями і відкриттями. В прагненні підкреслити красу і вишуканість жінок ми
створили світ дизайнерських рішень FRIDAY, наповнений  продуманим поєднанням фактур,відтінків і форм.

Ми  культивуємо  жіночність,  яку  виражаємо,  підкреслюємо  за  допомогою  крою,  особливо  суконь. В  колекціях  FRIDAY Ви  не
знайдете безформних суконь та тунік. Тільки все те, що підкреслює красу та індивідуальність.

Красота зовнішня + красота внутрішня, гармонія + самовдосконалення - успіх у всьому = щастя! (Катаріна Мартова)

Розробляючи лінію одягу, ми вибрали для себе головний критерій  –  щоб одяг  був  доступний по ціні  і  відповідав стилю житя
більшості  жінок  України.  Відповідно  було  прийнято  рішення  створити  не  Luxury  сегмент, авторську  лінію  під  ТМ  Катаріна
Мартова, а створити торгову марку FRIDAY – доступний за ціною, практичний одяг.

Ми придумали персонаж Lady FRIDAY – дівчина, яка цінує комфорт і зручність, але прагне виглядати чудово! 

Також ми придумали правила компактного гардеробу на будні і вихідні «Формула 7 днів». В цій формулі відповідь на питання – як
кожен день виглядати по-новому, маючи в гардеробі невелику кількість одягу. 

FRIDAY – це результат поєднання індивідуальності, якості продукції, доступної ціни і роботи професійної команди.



НАШ БРЕНД ПРОПОНУЄ ОДЯГ ЗА ТРЬОМА ЛІНІЯМИ

JOB CASUAL        PARTY-DRESS

ДІЛОВА (НА РОБОТУ,
НАВЧАННЯ, СПІВБЕСІДУ)

ЩОДЕННА (НА КОЖЕН
ДЕНЬ, ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ І Т.Д.)

ВЕЧІРНЯ (НА ВЕЧІРКУ,ПОБАЧЕННЯ,
ДИСКОТЕКУ,

НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ І Т.Д.)                      

     «FRIDAY» – п’ятниця – день тижня, який найяскравіше відображає наш стиль життя і потреби у відповідному одязі. 
     В п’ятницю ми навчаємося, працюємо, але уже будуємо плани на вихідні, готуємося до вечірок, виходів в «світ», подорожей…



ПЕРЕВАГИ РОБОТИ  З КОМПАНІЄЮ

Компанія розуміє, що без взаємної довіри і індивідуального підходу неможлива довготривала співпраця і завжди намагається надати партнерам 
максимально вигідні умови:

 ІндивідуальнИй підхід (персональний менеджер);
 Лояльна і гнучка система нижок (знижки на попереднє замовлення, знижки від об»єму, знижки постійним клієнтам);
 Гуртовим покупцям – гуртова ціна;
 Швидке і уважне обслуговування з врахуванням специфіки роботи і потреб кожного клієнта;
 Допомога в формуванні заказу;
 Викуповувати розмірними рядами не потрібно – дає можливість оптимізувати Ваші затрати і не створювати склади непроданих речей;
 Резервування товару по заказу;
 Швидке відвантаження;
 Відтермінування платежу після 4-х сезонів роботи;
 Інформація про нові надходження;
 Постійне поновлення товару, власний склад і шоу-рум;
 Регулярно проводимо fashion-зйомки колекцій;
 Можливість додаткового виробництва хітів в короткі терміни;
 Адаптація асортименту під регіон, швидке і гнучке реагування на попит населення;
 Дробшипінг – можливість відправки заказу по Україіні напряму Вашим покупцям;
 Українська торгова марка, ціна в гривні – захист від курсових коливань, економія грошей і часу на розмитнення;
 Ви будете заробляти, реалізовуючи бренд, іміджу якого приділяється пильна увага;
 Наша роздрібна політика єдина для всіх, хто хоче купити одяг ТМ FRIDAY гуртом;
 Дизайнерське походження і лімітований випуск, Ви можете бути єдиними у Вашому регіоні;
 Авторська методика лекал, при якій забезпечується ідеальна посадка виробів по фігурі



ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

«Мода – це, мабуть, єдина наука, якій жінка не підкорюється» Альбер Гіон

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ – жінки від 22 до 55 років

ТОВАРНА ГРУПА – сукні, штани, спідниці, блузи, жакети, туніки…

Жінка  FRIDAY – це образ сучасної, витонченої і стильної, вишуканої і сексуальної жінки - жінки для якої її зовнішній вигляд, це
значима частина її  життя. Вона шукає, експериментує, захоплюється, бажає. Вона ретельно підбирає нову сукню, для чергової
яскравої події. На кожен день купує декілька, щоб вибрати те, яке буде відповідати її настрою.

Кажна сезонна колекція в магазин розробляється за принципом «Твій гардероб». Клієнтка може купити все, із чого складається 
гардероб сучасної жінки, де обов»язково є одяг по сезону для любого випадку і party-dress.

Чіткий модельний ряд складений відповідно до традиційних капсул гардеробу. Ми продумуємо всі колекції за принципом кубика 
Рубика - моделі одягу поєднуються між собою. Клієнтка з легкістю може комбінувати одяг різних ліній марки «FRIDAY» і 
створювати нові варіанти свого образу. Це повний гардероб для сучасної жінки, яка відпочиває, працює. подорожує…

Справжні леді обирають життя в стилі Friday

 Ми знаємо, що хоче бачити в своєму гардеробі сучасна жінка FRIDAY – одяг must have для любого випадку.





УМОВИ СПІВПРАЦІ

Ми пропонуємо дві форми співпраці:

 Гуртова закупка із наявного на складі. Ви можете вибирати в любому асортименті і в любих розмірах. Мінімальна партія
заказу – від 5000 грн.

 Попередній заказ - дозволяє Вам заказати потрібні моделі, в потрібному розмірі і в потрібній кількості. В залежності від партії
термін виконання до 30 днів. Мінімальна партія для попереднього закау – від 25000 грн. Мінімум при заказі – не менше 2-х
виробів одного виду. Заявка обробляється в той же день. Предоплата при заказі 30%, решта перед отриманням товару.

Кожна із форм спіпраці має свої переваги і особливості. Умови роботи ми готові обговорити з Вами.

Для того щоб отримати прайс, інформацію при систему знижок, оформити заказ, необхідно зв»язатися з менеджерами компанії за
телефоном 

+ 38(098) 25 55 100; + 38(050) 25 55 100; по скайпу friday_office чи зробити запит на електронну скриньку: hello@friday.ua 



ПОСТАВКА ТОВАРУ І ОПЛАТА

ОПЛАТА

Ми пропонуємо наступні види оплати:

-готівковим, безготівковим перерахуванням на картковий чи розрахунковий рахунок

- грошовим переводом

- приват 24

- готівкою кур’єру при отриманні товару у відділенні видачі товару

ДОСТАВКА

Доставка  по  Україні  здійснюється  будь-якою транспортною компанією  зручною для  Вас.  Оплата  послуг  транспортної  компанії
здійснюється за рахунок покупця

ПОВЕРНЕННЯ І ОБМІН

Повернення і обмін товару від покупця приймається за наявності виробничого браку, чи невідповідності виробу раніше зробленому 
заказу. Повернення приймається протягом 14 календарних днів з моменту отримання продукції при умові збереження товарного 
вигляду продукції і цілісності етикетки та упаковки



FRIDAY – ВИСОКА ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ ЗА УКРАЇНСЬКОЮ ЦІНОЮ!!!

ЧАС ЗАРОБЛЯТИ З FRIDAY
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