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Наша задача – быть не самой 
крупной компанией, но самой лучшей. 
Первое должно быть следствием 
второго.”

Mayoral – семейная компания с 
историей. Почти целое столетие 
прошло с того момента, как наш 
дедушка основал производство 
носочно-чулочной продукции в Малаге. 
С течением времени развитие бизнеса 
привело к достижению компанией 
того уровня и положения, которое 
она занимает на рынке сегодня. В 
шестидесятых годах, эпоху управления 
компанией уже третьим поколением 
семьи, началось производство моделей 
детской одежды, продолженное 
четвертым поколением семьи Домингез. 

Сегодня Mayoral – это группа компаний, 
деятельность которых посвящена 
разработке дизайна, производству и 
дистрибуции одежды и обуви для 
детей, осуществляя поставки более 
девяти тысячам клиентов более чем 
семидесяти стран. Разрабатывая 
дизайн наших моделей, мы стараемся 
прийти к идеальному соотношению 
качества изделий, соответствия их 
последним модным тенденциям, 
функциональности и разумному уровню 
цен. Работая с нашими клиентами в 
одной команде,  предлагая им ряд 
необходимых рекламных материалов, 
мы в то же время думаем о конечном 
потребителе продукции и соответствии 
политики продаж современным 
условиям рынка.

Но все приложенные усилия не 
привели бы к желаемому результату 
без слаженной работы большой 
команды руководителей,  управляющей 
штатом сотрудников, насчитывающим 
более тысячи человек различной 
специализации,  деятельность которых 
обеспечивает успешное и бесперебойное 
функционирование компании. Кроме 
того, сотрудники нашего коммерческого 
отдела – эксперты в области ведения 
бизнеса, в связи с чем пользуются у 
наших клиентов неоспоримым доверием, 
продолжая выбранный Mayoral путь 
– ведение бизнеса с постоянными 
партнерами, не поддерживая деловые 
отношения одного дня. 

Нас радует процветание наших клиентов 
и мысль о том, что мы участвуем в этом 
успехе и обретаем новых друзей день 
за днем. Хотите стать одним из них?

Наша ціль полягає не в тому щоб 
бути найбільшою компанією, а в тому 
щоб бути найкращою. Перше має бути 
наслідком другого.”

Майорал – сімейна компанія з 
історією. Майже століття тому наш 
дідусь заснував виробництво 
панчішно-шкарпеткової продукції в 
Малазі. З роками, і за допомогою 
своїх синів, розвиток бізнесу сприяв 
отриманню компанією важливого 
місця в цій сфері виробництва.  В 
шестидесятих роках, епоху правління 
компанією вже третім поколінням 
сім’ї, почалось виготовлення виробів 
дитячого одягу, продовжене четвертим 
поколінням сім’ї Домінгес. 

Сьогодні Майорал це група компаній, 
діяльність яких присвячена дизайну, 
виробництву і дистрибуції одягу і 
взуття для дітей, здійснюючи при 
цьому поставки більш ніж дев’яти 
тисячам клієнтів, в більш ніж сімдесят 
країн світу. Розробляючи дизайн 
наших моделей ми досягли ідеального 
співвідношення якості виробів з 
останніми модними тенденціями, 
функціональності та розумного рівня 
цін. Працюючи з нашими клієнтами 
в одній команді, пропонуючи їм 
необхідні рекламні матеріали, ми в 
той же час думаємо про кінцевого 
споживача продукції і про відповідність 
політики продажу сучасним умовам 
ринку.

Але всі докладені зусилля не 
призвели б до бажаного результату 
без злагодженої роботи великої 
команди керівників, які управляють 
штатом співробітників що налічує 
більше тисячі чоловік різної 
спеціалізації, на освіту яких компанія 
постійно інвестує необхідні кошти. 
Крім того, наші співробітники 
комерційного відділу – експерти в 
області ведення бізнесу, в зв’язку з 
чим користуються  у наших клієнтів 
високим рівнем довіри, продовжуючи 
обраний Майорал шлях – ведення 
бізнесу з постійними партнерами, не 
підтримуючи ділові відносини одного 
дня. 

Нас радує процвітання наших клієнтів і 
думка про те що ми приймаємо участь 
у цьому успіху і знаходимо друзів 
день за днем. Хочете стати одним з них?

Naszym celem nie jest bycie 
największym, lecz najlepszym. Pierwsze 
jest wynikiem drugiego.”

Mayoral jest firmą rodzinną z długą 
historią. Prawie sto lat temu nasz 
dziadek zaczął produkować w 
Maladze pończochy i skarpetki. Na 
przestrzeni lat z pomocą synów 
coraz bardziej rozwijał swoją działal-
ność, aż stworzył liczącą się firmę. W 
latach sześćdziesiątych, z trzecim 
pokoleniem u sterów, rozpoczął 
produkcję ubranek dziecięcych, co 
kontynuujemy pod kierownictwem 
czwartego pokolenia rodziny Domínguez.

Obecnie Mayoral jest grupą firm, 
które nadal zajmują się projektowa-
niem, produkcją i dystrybucją ubranek 
i obuwia dziecięcego, dostarczając je 
do ponad dziewięciu tysięcy klientów 
w ponad siedemdziesięciu krajach na 
całym świecie. Nasze ubranka zapro-
jektowane są, aby łączyć w sobie 
jakość i modę z funkcjonalnością, a 
wszystko to, w rozsądnej cenie. Wraz 
z naszymi klientami, których wspieramy 
kampaniami promującymi wizerunek 
i markę, tworzymy zespół, a zarazem 
myślimy o końcowym odbiorcy produktu 
oraz zorientowaniu na aktualny rynek.

Cały ten wysiłek nie byłby możliwy 
bez pracy dużego zespołu kierownic-
zego, który zarządza ponad tysiącem 
osób na różnych poziomach i specja-
lizacji, w których firma bezustannie 
inwestuje poprzez ciągłe kształce-
nie. Co więcej, nasi handlowcy są 
ekspertami cieszącymi się dużym 
zaufaniem klientów, jako że Mayoral 
działa niezmiennie od lat i stawiając 
na zrównoważony wzrost, nie szuka 
okazjonalnych korzyści biznesowych.

Cieszymy się widząc, jak powodzi się 
naszym najlepszym klientom myśląc, 
że współpracowaliśmy na rzecz ich 
sukcesu i codziennego zdobywania 
nowych przyjaciół. Chcesz być 
jednym z nich?
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Компания Майораль является 
лидером продаж на рынке детской 
моды на всем Пиренейском 
полуострове и одной из ведущих 
групп в Европе, специализиру-
ющихся на детской одежде.

Майораль состоит из более чем 
десятка компаний, занимающихся 
разработкой, производством, 
маркетингом и сбытом детской 
одеждыв более чем 75-ти странах 
через сеть из 14 зарубежных 
коммерческих компаний, 220 
торговых представителей, 190 
магазинов Майораль и более чем 
10.000 клиентов по всему миру.

Стратегическая цель Майораль 
состоит в том, чтобы продвигать 
дизайн и бренд, отличающиеся
идивидуальностью и собственным 
стилем, с целью предложить на 
рынке лучшее соотношение 
Мода-Качество- Цена.

В данный момент Майораль 
развивает  интернет-торговлю 
на рынках Испании, Португалии, 
Великобритании, Ирландии, 
Италии и Франции.

Компанія Майорал є лідером 
продажу на ринку дитячої моди 
на всьому Піренейському півост-
рові і однією з найбільших груп в 
Європі що спеціалізуються на 
дитячому одязі. 

Майорал складається з більш ніж 
десятка компаній що займаються 
дизайном, виробництвом, марке-
тингом і дистрибуцією дитячого 
одягу в більш ніж 75-ти країнах 
через мережу з 14 зарубіжних 
комерційних компаній, 220 
торгових представників, 190 
магазинів Майорал і більш ніж 
10.000 клієнтів по всьому світу.

Стратегічна ціль Майорал полягає 
у тому щоб просувати свій дизайн 
та марку, що вирізняється 
індивідуальністю і власним стилем, 
з метою запропонувати краще 
співвідношення Моди-Якості-Ціни.

В наш час Майорал розвиває 
інтернет-торгівлю  на ринках 
Іспанії, Португалії, Великобританії, 
Ірландії, Італії та Франції.

Mayoral jest liderem w branży mody 
dziecięcej na Półwyspie Iberyjskim i 
jedną z głównych  wyspecjalizowanych 
grup europejskich.

Grupa Mayoral składa się z ponad 
dziesięciu spółek zajmujących się 
projektowaniem, produkcją, 
sprzedażą i dystrybucją ubranek 
dziecięcych w ponad 75 krajach, 
poprzez sieć 14 filii handlowych 
poza Hiszpanią, 220 agentów 
handlowych, 190 sklepów własnych 
oraz ponad 10.000 klientów na 
świecie.

Strategia Mayoral polega na 
oferowaniu wyjątkowego wzornictwa 
oraz marki z osobowością i własnym 
stylem, w celu zapewnienia 
klientom produktów z najlepszą 
na rynku relacją Moda-Jakość-Cena.

Obecnie Mayoral prowadzi sprzedaż 
internetową w Hiszpanii, Portugalii, 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, we 
Włoszech i we Francji.
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Великое 
проявляется в
сохранении 
малого

Wielkość 
polega na 
dbałości
o szczegóły

Велике 
проявляється 
в піклуванні 
про мале



Наш успех – вопрос 
Принципов

Наш успіх – питання 
принципів

Nasz sukces, tak naprawdę,
to kwestia zasad
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Компания Майораль продолжает 
«заводить друзей» вот уже более 
70 лет. На протяжении всего своего 
существования в «багаже» компании 
сотниисторий, ключевых моментов 
и решений, определивших её основное 
направление... 

Но самое приятное - вспоминать, как 
все начиналось: как скромное предп-
риятие “Domínguez Toledo”, образова-
нное в 1941 году, деятельностью 
которого являлось производство и 
реализация носочночуло чной прод-
укции, превратилось в крупную межд-
ународную компанию, на сегодняшний 
момент являющуюся полноправным 
представителем испанской моды по 
всему миру. 

Решающим моментом в истории 
компании стало образование в 70-х 
годах нового направления под назва-
нием "Майораль Детская Мода», что 
и по сей день является основной сферой 
деятельности компании.  Сегодня  "Майо-
рал" - это многогранный производитель 
модной одежды, способный предложить 
клиентам весь ассортимент товара, 
готовый для продажи конечному 
потребителю (мальчику/девочке).

С самого дня своего основания ком-
пания "Майораль" является семейным 
предприятием, четко следующим 
своим принципам, определившим её 
развитие, полностью ориентированным 
на этику и социальную ответственность.

Майорал продовжує “знаходити 
друзів” вже більше 70 років. 
Протягом всього свого існування в 
“багажі” компанії сотні історій, 
ключових моментів і рішень, які 
визначили її основний напрям…

Цікаво згадати як все починалося: 
як скромна компанія “Домінгес 
Толедо”, що була заснована у 1941 
році, і основною діяльністю якої 
було виробництво  і реалізація 
пачішно-шкарпеткової продукції, 
перетворилась у велику міжнародну 
компанію, на сьогоднішній день 
повноправну представницю іспан-
ської моди по всьому світу. 
 
Пізніше, на початку 70-х років було 
засноване підприємство Майорал 
Мода Інфантіль, що є головуючою 
компанією в групі. Майорал це 
багатогранний виробник модного 
одягу, що може запропонувати 
клієнту (пункту продажу) весь асорти-
мент товару, готового для продажу 
кінцевому споживачу (хлопчику/
дівчинці).
 
З початку свого заснування компанія 
Майорал є сімейною компанією, 
що чітко притримується своїх 
принципів, які визначили її 
розвиток і повністю орієнтовані на 
етику та соціальну відповідальність. 

Kilka lat temu Mayoral obchodził 70. 
rocznicę “wśród przyjaciół”. W 
naszej historii przydarzyło się wiele 
anegdotycznych sytuacji, kluczowych 
momentów, decyzji, które wyznaczyły 
nam kierunek…

Ciekawostką jest to, że na początku 
firma była niedużym producentem i 
dystrybutorem skarpet i rajstop 
(Domínguez Toledo w 1941 r.), a dziś 
jest to duża grupa kapitałowa o 
charakterze międzynarodowym, 
wyznaczająca trendy i godnie 
reprezentująca modę hiszpańską na 
całym świecie.

Później, na początku lat 70., powstaje 
Mayoral Moda Infantil, obecnie trzon 
grupy. Mayoral jest dziś kompletnym 
producentem mody, będącym w stanie 
zaoferować klientowi (punktowi 
sprzedaży) każdego rodzaju dopra-
cowany produkt, gotowy do przeds-
tawienia odbiorcy końcowemu 
(dziecku).

Mayoral od początku jest własnością 
rodziny, co bezpośrednio wpływa na 
zarządzanie firmą zgodnie z zasada-
mi zorientowanymi na etykę i 
odpowiedzialność społeczną.

Девиз компании "Станем 
друзьями"является значимой 
частью филос офии компании 
Майораль", указывая на высокую 
социальную ответственность 
перед потреби телями и осно-
вывая свой успех на качестве 
продукции и передовых модных 
тенденциях.

Девіз “знаходити друзів” є і 
залишається основною частиною 
філософії компанії Майорал, визна-
чаючи шлях компанії що основує 
свій успіх на дотриманні якості 
продукції і передових модних 
тенденціях.

Slogan „making friends” był i 
jest podstawą filozofii Mayoral – 
wyznacznikiem drogi firmy, która 
opiera swój sukces na jakości i 
modzie w najlepszym wydaniu.

Майораль В 2017
Майорал в 2017
Mayoral w 2017



Основные показатели
Основні показники
Kluczowe liczby



1. 200
Cотрудников

Cпівробітників в групі
Pracowników w grupie

10.000
Mагазинов наших клиентов по всему миру

Kлієнтів у світі
Klientów na świecie

200
Cобственных магазинов mayoral

собственные магазины и франчайзинг 
власних магазинів і по франшизі

Sklepy własne i franczyzowe

30
Миллионов единиц, проданных в год

Мільйонів виробів проданих за рік 
Milionów sztuk sprzedanych ubranek

360
Прогнозований об‘єм торгівельного 
обороту у 2017 році – 360 мільйонів €

Мільйонів євро грошовий обіг
компанії передбачений в 2017 

Milionów euro,  zaplanowany obród na 2017 r

14
Филиала
філіалів 

Filii

3.000
Разработанных новых моделей в г
Pозроблених нових моделей в рік

Zaprojektowanych modeli rocznie

75

Коммерческие Представительства 
Более, Чем В

Комерційне представництво в більш ніж 
Przedstawicielstwo handlowe w ponad

Cтранах   
  
Countries
Krajach
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Путь
Розвиток в часі
Droga

1966

1973

1988

1996

1997

2002
Руководство компанией Рафаэлем 
Домингес де Гор.

Керівництво Рафаеля Домінгеса 
де Гора

Kierownictwo obejmuje Rafael 
Domínguez de Gor.

Wielki krok: od drobnego producenta 
odzieży do dystrybutora mody.

Великий стрибок: від виробника 
речей до фешн-дистриб’ютора. 

Большой скачок: от свободного 
производства до fashion-дистр-
ибьютора.

Майораль становится крупнейшим 
производителем детской одежды 
Испании.

Майорал стає найбільшим виро-
бником дитячого одягу Іспанії. 

Mayoral staje się największym 
producentem ubranek dziecię-
cych w Hiszpanii.

Открытие первых магазинов 
розничной сети Майораль.

Відкриття перших магазинів 
роздрібної мережі Майорал. 

Otwarcie pierwszego punktu 
sprzedaży sieci sklepów własnych 
Mayoral.

Udział po raz pierwszy w międzyna-
rodowych targach mody Pitti Imma-
gine Bimbo (Florencja, Włochy).

Перша участь у міжнародній 
виставці Pitti Immagine Bimbo 
(Флоренція, Італія).

Первое участие в международной 
выставке детской моды Pitti Imma-
gine Bimbo (Флоренция, Италия).

Перенос административной части 
площадью более 50 000 м2 в Ла 
Оротава.

Перенесення адміністративної 
частини площею більш ніж 50 000 
м2 за адресою вул. Ла  Оротава.

Mayoral przenosi się do nowej 
siedziby przy ulicy Orotava o 
powierzchni 50.000 m2.

2004

2007

Mayoral prezentuje nowe logo 
firmowe.

Майорал оновлює корпоративний 
символ компанії, замінивши 
логотип на новий, з більш 
сучасною графікою. 

Mayoral обновляет корпоративный 
символ компании, заменяя логотип 
на новый, с более актуальной 
графикой.

Kierownictwo obejmuje Rafael Do-
mínguez de la Maza, trzecie pokolenie.

Керівництво Мануеля Домінгеса 
де ла Маса, з третього покоління. 

Руководство компании Мануэлем 
Домингес де ла Меса, третье 
поколение.

1992

Wielkie wejście Mayoral na rynki 
zagraniczne.

Запуск виробництва Майорал 
для зарубіжних ринків. 

Запуск производства для 
зарубежных рынков.
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2013

2014

2015

Присутствие бренда более чем 
в 70ти странах.

Мэра запускает интернет-магазин 
в Испании и Португалии.

Присутність бренду в більш ніж 
70 країнах. 

Крім того, Майорал запускає 
інтернет-магазини в Іспанії та 
Португалії.

Obecność w ponad 70 krajach.

Mayoral uruchamia sklep internetowy 
w Hiszpanii i Portugalii.

Открытие интернет-магазина в 
Великобритании и Ирландии.

Открытие 12го представительства 
компании в Китае.

Відкриття інтернет-магазинів у 
Великобританії та Ірландії. 

Відкриття 12-го представництва 
компанії в Китаї.

Sklep internetowy zaczyna działać 
również na rynku brytyjskim i 
irlandzkim. 

W Chinach otwiera się dwunasta 
filia handlowa.

Начало действия филиала в Румынии.

Запуск телевизионной рекламной 
кампании – скольких друзей ты 
завел сегодня?

Відкриття філіала в Румунії. 

Запуск телевізійної кампанії – Скільки 
друзів ти знайшов сьогодні? 

Pierwsze kroki filii w Rumunii.

Rozpoczęcie nowej kampanii telewi-
zyjnej „Poznałeś dziś nowych przyjaciół?”

2010

Powstaje marka Mayoral Newborn 
dedykowana niemowlakom.

Запуск бренду Майорал Ньюборн, 
присвячений одягу і аксесуарам 
для новонароджених. 

Запуск бренда Майораль Ньюборн, 
посвященного одежде и аксессуа-
рам для новорожденных.

2011
Новые возможности: Открытие  
автоматизированного склада 
для распределения заказов.

Майораль готовится к запуску 
новой линии обуви.

Нове устаткування: автоматизо-
ваний склад для класифікації 
замовлень. 

Майорал готує запуск нової лінії 
взуття. 

Nowe zaplecze logistyczne: automa-
tyczny magazyn do klasyfikacji 
zamówień.

Mayoral przygotowuje wypuszc-
zenie nowej linii produktu - kolekcji 
obuwia.

2016
Открытие филиала в Казахстане.

Мы участвуем более, чем в 50 выста-
вках детской моды по всему миру 

400.000 подписчиков на Facebook 
и более 1.000.000 просмотров 
наших видео. 

Відкриття офісу в Казахстані.

Ми взяли участь у понад 50 
міжнародних дитячих ярмарках.

400 000 шанувальників на Facebook 
і більше 1 000 000 посилань на 
наші Модні Ролики.

Otwarcie filii w Kazachstanie.
.
Uczestniczymy w ponad 50 między-
narodowych targach mody dziecięcej.

400.000 fanów na Facebooku i ponad 
1.000.000 wyświetleń naszych 
Fashion Films.

Майораль В 2017
Майорал в 2017
Mayoral w 2017



16

5.700 m2
Almacén automático

Warehouse
Magazzino automatico

50.000 m2
Oficinas centrales

Headcuarters
Uffici centrali

20.000 m2
Almacén logistico

Logistics
Magazzino logistico
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Наш центральный офис расположен 
в Испании, городе Малага. 
Служебные помещения разделены 
на два здания: основное площадью 
более 50.000 кв. м, вмещающее в 
себя центральные офисы, терри-
тория которых была недавно 
увеличена на 4000 кв. м путем 
создания соседних помещений,  и 
логистический склад, а также подсо-
бные помещения площадью 20.000 
кв. м, предназначенные исключи-
тельно для логистических целей.

Строительство инфраструктуры было 
завершено в 2012 г. созданием 
“автоматизированного склада для 
распределения заказов”. Он распо-
лагается в трех соседних с 
центральным офисом складских 
помещениях площадью 5.700 кв. 
м и высотой 20 метров. 

Новое оборудование позволило 
удвоить фактические возможности 
и проводить систематизацию 40 
миллионов единиц в год, подготовку 
1.600 заказов в день и 15.000 наиме-
нований в сезон.            

Использование технологий нового 
поколения, основанных на разумном 
хранении, создает условия для 
автоматического контроля места 
расположения каждой коробки, 
достигая 95%-ного уровня  занятости 
верхних полок, в то же время поддер-
живая плотность потока поставок.   

В конце 2013 года Mayoral приобрел 
участок земли общей площадью 
155.000 кв. м, ранее принадлежа-
вший  компании  Intelhorce -  истори-
ческой текстильной малагской 
фабрике, для создания резервной 
площади в поддержку планируемого 
расширения  марки. На этом участке 
располагается основное промыш-
ленное здание – элегантная и 
монументальная постройка высокой 
архитектурной важности.

Наш центральний офіс розташований 
в Малазі, Іспанії. Службові примі-
щення розділені на дві будівлі: 
основна з площею 50.000 м2 де знахо-
дяться центральні офіси, територія 
яких недавно була збільшена на 
4000 м2, а також логістичний 
склад та підсобні приміщення 
площею 20.000 м2 призначені 
виключно для логістичних цілей.
 
Будівництво інфраструктури було 
завершено у 2012 р. створенням 
“автоматизованого складу для 
розподілення замовлень”.  Він 
знаходиться у трьох сусідніх з 
центральним офісом складських 
приміщеннях площею 5.700 м2 і 
висотою 20 метрів.
 
Нове обладнання дозволило збіль-
шити вдвічі фактичні потужності і 
проводити систематизацію 40 
мільйонів одиниць в рік, підготовку 
1.600 замовлень в день і 15.000 
найменувань в сезон. 
 
Використання технологій нового 
покоління, що базуються на 
розумному зберіганні, створює 
умови для автоматичного контролю 
місця розташування кожної коробки, 
досягаючи 95%-го рівня зайнятості 
верхніх полиць, в той же час підтри-
муючи щільність потоку поставок. 

Наприкінці 2013р. Майорал придбав 
частку землі площею 155.000 м2, 
що раніше належала компанії 
Інтелхорс – історичній текстильній 
фабриці Малаги, для створення 
резервної площі на підтримку 
спланованого розширення марки. 
На цій території знаходиться 
промислове приміщення – елеган-
тна та монументальна будівля 
важливого архітектурного значення.

Nasza główna siedziba mieści się w 
Maladze, w Hiszpanii. Obiekt dzieli 
się na dwa budynki: główny o 
powierzchni ponad 50.000 m2, 
gdzie mieszczą się biura centrali, 
ostatnio rozbudowane o doda-
tkowe 4.000 m2 powierzchni, 
części magazynu logistycznego 
oraz pomocniczej, o powierzchni 
20.000 m2, przeznaczonej wyłącz-
nie do celów logistycznych.

Ta duża infrastruktura w 2012 r. 
została uzupełniona o „automatyczny 
magazyn do klasyfikacji zamówień”. 
Mieści się w trzech halach przyle-
gających do siedziby głównej, o 
powierzchni 5.700 m2 i wysokości 20 m. 

Nowe urządzenia podwoiły 
dotychczasową wydajność. Obec-
nie klasyfikuje się 40 milionów 
ubranek rocznie, dziennie przygo-
towuje 1.600 zamówień, a w 
trakcie sezonu pracuje na 15.000 
referencji katalogowych.

Wykorzystanie technologii najnowszej 
generacji opartej na inteligentnym 
magazynowaniu pozwala automa-
tycznie kontrolować lokalizację 
każdego kartonu, przy zajęciu 
ponad  95% półek magazynowych 
i utrzymaniu zdolności przepływu.

Pod koniec 2013 r. Mayoral nabył 
tereny o powierzchni 155.000 m2 
należące do firmy Intelhorce, dawnej 
fabryki tekstylnej w Maladze, 
traktując je jako potencjalną 
rezerwę gruntów w przypadku 
ekspansji marki w przyszłości. Na 
terenach tych mieści się główny 
budynek przemysłowy o eleganc-
kiej i monumentalnej konstrukcji, 
który dla miasta jest cennym 
obiektem architektonicznym.

Наш центр 
деятельности

Nasze centrum 
operacyjne

Наш центр
діяльності

Майораль В 2017
Майорал в 2017
Mayoral w 2017
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Экспортную сеть Майораль обра-
зуют компании с собственным 
персоналом, которые продают 
коллекции через коммерческих 
представителей. 

В настоящее время имеется 14
филиалов, включая главный офис 
в Испании, в: Италии, Португалии, 
Греции, Мексике, Франции, Польше, 
России, Турции, Украине, США, 
Китае и Колумбии. 

Не менее важной для Майораль 
является сеть независимых торго-
вых представителей, которые 
работают в более чем 75 странах, 
охватывая всю Европу, Ближний 
Восток, север Африки и Канаду. 
В настоящее время около 75% от 
консолидированных продаж 
приходится на продажи вне 
территории Испании. 

В 2017 году ожидается продол-
жение роста продаж и укрепление 
результатов прошлого года

Експортна мережа Майорал 
складається з компаній з власним 
персоналом, які продають колекції 
через комерційних представників. 
  
В даний час є 14 філіалів, з 
головним офісом в Іспанії, в таких 
країнах як: Італія, Португалія, Греція, 
Мексика, Франція, Польща, Росія, 
Туреччина, Україна, США, Китай і 
Колумбія.
 
Також дуже важливою є мережа 
незалежних торгових агентів, які 
працюють в більш ніж 75 країнах, 
охоплюючи всю Європу, Близький 
Схід, Центральну Азію, північ 
Африки і Канаду. В наш час 
близько 75% від консолідованих 
продажів припадає на продажі 
поза територією Іспанії. 

У 2017 році очікується продов-
ження швидких темпів зростання, 
а також укріплення продажів 
минулого року.

Zagraniczna sieć handlowa Mayoral 
składa się z firm z własnym perso-
nelem, które dystrybuują kolekcje 
poprzez agentów handlowych.

Centralę firmy w Hiszpanii uzupełnia 
obecnie 14 filii handlowych: 
Włochy, Portugalia, Grecja, Meksyk, 
Francja, Polska, Rosja, Turcja, Ukraina, 
Stany Zjednoczone, Chiny i Kolumbia.

Równie istotna dla Mayoral jest 
sieć niezależnych agentów hand-
lowych, którzy działają w kolejnych 
75 krajach w Europie, na Bliskim 
Wschodzie, w Azji Centralnej, Afryce 
Północnej i w Kanadzie. Obecnie 
około 77% sprzedaży Mayoral 
pochodzi z rynków zagranicznych.

Nasze plany na 2017 rok to utrzy-
manie stabilnego rytmu wzrostu i 
wzmocnienie sprzedaży z ubiegłe-
go roku.

Мы находимся 
на стадии роста

Jesteśmy na 
etapie rozwoju
etapie wzrostu

Ми знаходимось 
на стадії
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Коллекции 
Колекції
Kolekcje

Доля участия Майораль в мире 
моды для новорожденных 
продложает расти год за годом. 
Наша цель – предоставить 
полный и конкурентоспособный 
ассортимент, удовлетворяющий 
как постоянных клиентов, так и 
будущих мам. 

Дополняется коллекция такими 
аксессуарами для ухода за 
детьми, как: потребности, 
покрывала, пледы, подушки, 
карманы на кроватку, и т.д.

Майорал рік за роком зміцнює 
свої позиції у світі моди для 
новонароджених. Наша ціль 
полягає у тому щоб представити 
повний і конкурентоспроможний 
асортимент, який би задовольняв 
як постійних клієнтів, так і 
майбутніх мам.

Колекція також доповнюється 
такими аксесуарами для догляду 
за дітьми як: сумки, пелюшки, 
сумки для пляшечок, нагрудні 
фартухи…

Mayoral ugruntował swoją pozycję 
w świecie ubranek dla noworodków, 
tworząc obszerną i powiększaną z 
sezonu na sezon kolekcję. Celem 
Mayoral jest zaoferowanie szerokiej 
gamy kompletnych i konkurencyjn-
ych produktów, które spełniałyby 
oczekiwania stałych klientów oraz 
przyszłych mam.

Uzupełnienie tej kolekcji stanowią 
różnorodne akcesoria z wyprawki dla 
dziecka: torby, przewijaki, pokrowce 
na butelki, śliniaczki i inne…

Recién nacido NewbornNewborn
0-12 Месяцев
 

0-12 Місяці
 

0-12 Miesięcy
 



Коллекция, предназначенная для 
самых маленьких, от 3 до 24Месяца, 
выдержана в мягких тонахи 
ориентирована на комфорт 
иудобство.

Колекція призначена для самих 
маленьких, від 3 до 24 місяців, 
витримана у м’яких тонах і 
орієнтована на зручність та 
комфорт.

Kolekcja stworzona dla najmniejszych 
dzieci, od 3 do 24 miesiące, o 
delikatnej kolorystyce, przyjemna 
i komfortowa.

22

Бэби BabyБейбі
6-36 Месяца
 

6-36 Місяці 6-36 Miesiące
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Коллекции 
Колекції
Kolekcje

Для детей от 2 до 9 лет разработана 
красочная и удобнаяколлекция, 
в которой одеждаотличается 
предоставляемой ребенку свободой 
движения.

Для дітей від 2 до 9 років 
розроблена яскрава і зручна 
колекція, в якій одяг відрізняється 
свободою руху, що надається 
дитині.

Dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat 
stworzono komfortową i wesołą 
kolekcję ubranek zapewniających 
swobodę ruchu.

Мини MiniМіні
2-9 Лет
 

2-9 Років
 

2-9 Lat
 



Для девочек от 8 до 16 лет, 
наиболее требовательной кате-
гории покупателей, каждый сезон 
мы представляем коллекцию, 
вдохновленную самыми актуальн-
ыми тенденциями моды. Новые 
ткани, формы и цвета служат 
основой для создания уникальных 
образов, которые будут уместны 
для любого события: в школе, на 
семейном торжестве или встрече 
с друзьями.

Для дівчат від 8 до 16 років, 
найбільш вимогливій категорії 
покупців, кожний сезон ми 
представляємо колекцію натхне-
нну найактуальнішими тенден-
ціями моди. Нові тканини, форми 
і кольори слугують основою для 
створення унікальних образів, які 
стануть в нагоді для кожної 
події: в школі, на сімейному 
святкуванні чи зустрічі друзів.

Dla dziewczynek w wieku od 8 do 
16 lat, które stanowią wyjątkowo 
wymagającą grupę odbiorców, co 
sezon prezentujemy kolekcję zainspi-
rowaną najnowszymi trendami w 
modzie. Wyjątkowe materiały, 
formy i kolory służą projektowaniu 
unikalnych ubranek, aby zawsze 
wyglądać modnie zarówno w szkole, 
na uroczystościach rodzinnych, jak 
i na spotkaniach z przyjaciółkami.

24

Девочки DziewczynkaДівчата
8-16 Лет
 

8-16 Років
 

8-16 Lat
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Этот бренд ориентирован на 
мальчиков в возрасте от 8 до 16
лет. Его дизайн продуман для 
адаптации к индивидуальности 
современной молодежи: искатели-
приключений с сильным 
характером и собственным 
стилем. Nukutavake стремится 
дать ребенку все, что ему нравится, 
путешествуя по всему миру в 
поисках наиболее актуальных 
моделей тканей, форм и цветов.

Нукутаваке – бренд Майорал 
розрахований на хлопців від 8 до 
16 років. Його дизайн розроблений 
для адаптації до індивідуальності 
сучасної молоді: шукачів пригод з 
сильним характером і власним 
стилем. Нукутаваке намагається 
дати дитині все що їй подобається, 
подорожуючи по всьому світу в 
пошуках найбільш актуальних 
моделей тканин, форм і кольорів.

Jest to marka Mayoral skierowana 
do chłopców w wieku 8 – 16 lat. 
Wzornictwo podkreśla osobowość 
dzisiejszej młodzieży: szukającej 
przygód, z charakterem i własnym 
stylem. Projektanci Nukutavake 
czerpią inspiracje z podróży po 
całym świecie w poszukiwaniu 
tkanin, krojów, kolorów i 
najnowszych trendów.

Мальчики ChłopiecНукутаваке
8-16 Лет
 

8-16 Років
 

8-16 Lat
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Как и линия одежды, стильная 
коллекция обуви Майораль 
предлагает широкий выбор 
моделей, созданных с соблюден-
ием последних модных тенденций: 
спортивная обувь, повседневная 
и классическая.

Наша политика продаж имеет 
четкую цель - предложить продукт, 
имеющий высокую конкуренто-
способность как на рынке одежды, 
так и в секторе продаж обуви.
 

Як і лінія одягу, стильна колекція 
взуття Майорал пропонує 
широкий вибір моделей, створених 
з дотриманням останніх модних 
тенденцій: спортивне взуття, 
повсякденне і класичне. 

Наша політика продажу має чітку 
ціль – запропонувати продукт, 
що матиме високу конкурентоспро-
можність як на ринку одягу, так і 
в секторі продажу взуття. 

Podobnie jak ubranka, kolekcja 
obuwia Mayoral wykonana jest 
zgodnie z najnowszymi trendami w 
modzie dziecięcej. Podzielona na 
trzy linie: sport, casual i wyjściową, 
występuje w rozmiarach 20-27, 
26-35 i 31-38.

Naszym celem jest zaprezentowa-
nie szerokiej gamy konkurencyjn-
ych produktów, zarówno w sektor-
ze odzieżowym, jak i obuwniczym.

Обувь ObuwieВзуття 
19-38 Размерный ряд
 

19-38 Розміри
 

19-38 Rozmiary





Магазины Майораль 
Магазини Майорал
Sklepy Mayoral  
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Магазины Майораль 
Магазини Майорал
Sklepy Mayoral  

В 1997 мы запустили сеть собст-
венных магазинов Майораль 
как ответ на необходимость 
предложения всего ассортимента 
коллекции бренда.

В настоящий момент компания 
владеет 190 магазинами Майораль 
(150 из них расположены в Испании 
и 40 зарубежом). Развитие сети 
магазинов имеет постоянный 
характер, каждый год в мире 
открывается 10-15 новых 
магазинов Майораль.

В 1997 році ми відкрили мережу 
власних магазинів Майорал у 
відповідь на необхідність презен-
тувати в одному місці продажу 
вироби Майорал скоординовано 
і в повному асортименті.

В даний час компанія володіє 
190 власними магазинами (150 в 
Іспанії і 40 закордоном). Розвиток 
мережі магазинів має постійний 
характер і кожного року відкрива-
ється 10-15 нових магазинів 
Майорал. 

W 1997 r. Mayoral wprowadził w 
Hiszpanii projekt związany z 
otwarciem własnych sklepów jako 
odpowiedź na potrzebę zaofe-
rowania w jednym punkcie sprzedaży 
całej kolekcji mody Mayoral w 
sposób kompletny i skoordy-
nowany.

Grupa Mayoral posiada obecnie 
190 sklepów firmowych (150 w 
Hiszpanii i 40 za granicą). Rozwój 
sieci sklepów jest stały i wynosi 
około 10-15 sklepów rocznie.

Мы везде 
чувствуем 
себя kак 
дома

W wielu 
miejscach 
czujemy się
jakw domu

Ми 
почуваємось 
скрізь як 
вдома 



Промоушн
Промоушн
Komunikacja
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Промоушн
Промоушн
Komunikacja

Майораль проводит комплексный 
план маркетинга, выделяя ивест-
иции для коммуникационной 
деятельности (реклама, промо-
ушн, сайты, витрины и т.д.), что 
позволяет нам позиционировать 
себя как ведущий бренд на 
рынке, являясь наиболее узнава-
емой компанией по изготовлению 
детской одежды как среди детей, 
так и родителей.

Майорал проводить комплексний 
план маркетингу, виділяючи 
інвестиції для комунікаційної 
діяльності (реклама, промоушн, 
сайти, соціальні мережі, вітрини 
і т.д.) що дозволяє нам позиціону-
вати себе як провідний бренд на 
ринку, будучи найбільш впізнава-
ною компанією по виготовленню 
дитячого одягу як серед батьків, 
так і серед дітей. 

Mayoral realizuje spójny plan 
marketingowy inwestując w kampa-
nie informacyjne (reklama, 
promocja, strona internetowa, 
sieci społecznościowe, projekt 
witryn sklepowych), co pozwoliło 
marce stać się liderem w branży, 
będąc przy tym firmą dziecięcą 
cenioną zarówno przez mamy, jak i 
przez dzieci.

Информация 
о лидере 
всегда на 
слуху

Wielki 
lider 
nadchodzi

Інформація 
про лідера 
завжди на 
слуху

Таким образом, Майораль, 
следуя своему девизу “Станем 
друзьями”, занял прочные 
позиции на мировом рынке.

Таким чином Майорал 
досяг впізнаваності на ринку 
моди та здобув хорошу славу 
як про організацію, так і про 
продукт що пропонує, перетво-
рюючи свій девіз “Знаходити 
друзів” у філософію компанії. 

W ten sposób Mayoral 
ugruntował swoją pozycję na 
rynku i zyskał pozytywną opinię 
na temat samej firmy jak i 
oferowanego produktu, a slogan 
“Mayoral making friends” stał 
się nieodłącznym elementem 
filozofii firmy.



Социльная Ответственность
Соціальна відповідальність
Odpowiedzialność społeczna
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Социльная Ответственность
Соціальна відповідальність
Odpowiedzialność społeczna

Майораль требует от своих 
поставщиков соответствия стандар-
там законодательства о создании 
безопасной для здоровья 
продукции.

Мы следуем UNE-EN 71-1: 2011 
(в отношении важности механи-
ческих процессов), разработанному 
в рамках UNE-EN 14682: 2007 
(для физической безопасности),  
выполняем все требования этих 
руководств по технике, а также 
дизайну и производству детской 
одежды BS 7907:2007.

Что касается безопасности 
химического состава изделий, 
мы проводим анализ нашей 
продукции в соответствии с 
нормами Поставления Европей-
ского Союза REACH, Китайского 
стандарта GB и Закона CPSC США.

Майорал вимагає від своїх 
постачальників відповідності 
стандартам законодавства щодо 
безпеки створюваної продукції 
для здоров’я. 

Ми притримуємось положень 
UNE-EN 71-1:2011 (щодо механі-
чних процесів), розробленого в 
рамках UNE-EN 14682:2007 (щодо 
фізичної безпеки), та дотримує-
мось всіх вимог і правил користу-
вання технікою, а також вимог 
щодо дизайну і виробництва 
дитячого одягу BS 7907:2007.

Що стосується безпеки хімічного 
складу виробів, ми проводимо 
аналізи нашої продукції у 
відповідності до норм Постанови 
Європейського Союзу REACH, 
Китайського стандарту GB та 
Закону США CPSC.

Mayoral wymaga od swoich 
poddostawców spełnienia standar-
dów legislacyjnych właściwych 
zdrowiu i bezpieczeństwu w 
produkcie.

Postępujemy zgodnie z normą 
UNE-EN 71-1:2011 (w zakresie 
dotyczącym właściwości mecha-
nicznych), projektujemy zgodnie z 
normą UNE-EN 14682:2007 (w 
zakresie fizycznego bezpieczeństwa), 
uzupełniając jednocześnie wymogi 
techniczne przewodnikami dobrych 
praktyk oraz projektowania i 
produkcji odzieży dziecięcej BS 
7907:2007.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo 
chemiczne, poddajemy analizie 
nasze ubranka zgodnie z wymoga-
mi rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady REACH, 
chińskiego standardu GB i 
amerykańskiej ustawy CPSC.

Качество   Jakość   Якість   

Мы измеряем успех 
Ответственностью,которую 
Можем на себя взять

Ми вимірюємо успіх 
відповідальністю, яку 
можемо на себе взяти 

Nasz sukces mierzymy
odpowiedzialnością, jaką
jesteśmy stanie wziąć na siebie
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Компания Майораль работает, 
основываясь на законных инте-
ресах прибыльности, роста и 
конкурентоспособности,одновр
еменно внедряя политику,  осно
ванную на четырех основных 
постулатах:

Компанія Майорал працює 
базуючись на законних інтересах 
прибутковості, розвитку і конкурен-
тоспроможності, одночасно 
впроваджуючи політику засновану 
на чотирьох основних постулатах:

Mayoral prowadzi swoją działalność 
godząc naturalny interes rentow-
ności, wzrostu i konkurencyjności 
z polityką opartą na czterech 
fundamentalnych filarach:

Обязательства перед обществом в рамках программы участия в общественных 
благотворительных организациях.

Зобов’язання перед суспільством в рамках програми участі в суспільних 
благочинних організаціях. 

Zobowiązanie względem społeczeństwa, poprzez działania mające na celu wspieranie 
organizacji non-Profit.

Обязательства перед окружающей средой на основе сбалансированной 
политики, которая заботится об окружающей среде за счет сокращения 
выбросов и отходов.

Зобов’язання перед навколишнім середовищем за допомогою збалансованої 
політики, що дотримується піклування про навколишнє середовище за рахунок 
зменшення відходів та шкідливих викидів в повітря.

Zobowiązanie względem środowiska naturalnego, poprzez prowadzenie polityki zrów-
noważonego rozwoju z poszanowaniem otoczenia, ograniczając emisję substancji 
szkodliwych oraz odpadów.

Обязательства перед работниками компании, предоставляя достойные, 
стабильные и качественные условия труда, которые определяют их потенциал и 
дают возможность внутреннего продвижения по службе. 

Зобов’язання перед нашими працівниками компанії - надавати достойні, 
стабільні і якісні умови праці, які б визначали їх потенціал і давали можливість 
внутрішнього просування по службі. 

Zobowiązanie względem własnych pracowników, aby oferować im pracę uczciwą, 
stabilną, z możliwością wykazania się i rozwoju wewnątrz 
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Responsabilidad social
Social responsibility
Responsabilità sociale

Обязательства перед поставщиками, соблюдая кодекс поведения, который 
гарантирует достойные условия труда. Кодекс поведения является 
обязательным для поставщиков, и устанавливается перед началом торговых 
отношений.

Майораль присоединился к инициативе ETI - ведущего альянса компаний, 
профсоюзов и НПО, что способствует уважению прав трудящихся по всему миру.

Майораль также подписала Договор о подписанный безопасности в Бангладеш, 
подписанный более 170 швейных корпораций из 20 стран в Европе, Северной 
Америке, Азии и Австралии; двумя всемирными профсоюзами, IndustriALL и UNI; 
и при поддержке основных НПО, работающих в области защиты прав 
трудящихся. Соглашение охватывает более 1,700 заводов.

Зобов’язання перед постачальниками - дотримуватись кодексу поведінки, який 
гарантує достойні умови праці. Кодекс поведінки є обов’язковим для постачальників 
і встановлюється перед початком торгових відносин.

Майорал приєднався до Етичної Торгової Ініціативи – провідного альянсу компаній, 
профспілок і неурядових організацій, що сприяє дотриманню прав працівників по 
всьому світу.

Майорал також підписала Договір про запобігання пожежам і безпеку приміщень в 
Бангладеші (TheAccordonFire and Building Safety in Bangladesh), підписаний також 170 
швейними корпораціями та міжнародними промисловими профспілками IndustriALL 
та UNI, за підтримки основних неурядових організацій, що працюють в сфері захисту 
прав працівників. Цей Договір поширюється на більш ніж 1700 фабрик.

Zobowiązanie względem dostawców, aby przestrzegali kodeksu postępowania gwarantu-
jącego godne warunki pracy. Zaakceptowanie tego warunku leży w obowiązku każdego 
dostawcy i stanowi o nawiązaniu relacji handlowej.

Mayoral należy do organizacji Ethical Trading Initiative (Inicjatywa Etycznego Handlu), 
porozumienia Firm, Organizacji Związkowych i organizacji pozarządowych, która działa na 
rzecz poprawy warunków pracy osób zajmujących się produkcją dóbr konsumpcyjnych na 
całym świecie.

Mayoral podpisał również porozumienie o zapobieganiu pożarom i bezpieczeństwie budy-
nków w Bangladeszu (The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh), które zastało 
podpisane przez 170 dużych międzynarodowych marek odzieżowych i  Międzynarodowe 
Federacje Związkowe Przemysłowe (IndustriALL) i Usługowe (UNI Global Union), wspiera-
ne przez najważniejsze organizacje pozarządowe zajmujące się obroną praw pracowników. 
Porozumienie to obejmuje ponad 1.700 fabryk odzieżowych.



Филиалы
Філіали 
Filie
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Филиалы
Філіали 
Filie

ITALY
Mayoral Italia, SRLU
Via Benedetto Croce, 68
Scala C 4º’ Piano
00142 Roma
T +39 06  54602831

TURKEY
Mayoral Tekstil tic. Ltd. şti. 
Valikonağı Cad. Akkavak Sk. 
Halil bey Apt. No: 19/37   34363 
Teşvikiye / İstanbul
T +90 212 347 9990

ROMANIA
Mayoral RO
Calea 13 Septembrie 162, 
et. 3, stanga
050729 Bucuresti, Sector 5  
T +40 731 636 213

SPAIN HEADQUARTERS
Mayoral Moda Infantil SAU
La Orotava, 118
29006 Málaga
T +34 952 045204

KAZAKHSTAN
Mayoral Kazakhstan LLP
7 Al Farabi Ave., BC "Nurly Tau", 
5A, of. 297
050059 Almaty
T +77273110244

UKRAINE
Mayoral Ukraine ltd.
13, M. Pymonenka Street
Forum Business Center Office 6A/36
04050 Kyiv
T +38 044 537 40 42

UNITED STATES OF AMERICA
Mayoral USA Inc.
20803 Biscayne Blvd. Suite 402
Miami Florida 33180 
T +1 305 7794305

MEXICO
Moda Infantil Mayoral, SA de CV
Av. Insurgentes Sur, 1377 Piso 6
Colonia Insurgentes Mixcoac
03920 México DF
T +52 55 56114041

CHINA
Nº 1365
Kang Qiao Road East
Building 28 Pudong
Shanghai, 201315
T +86 21 58352852

COLOMBIA
Moda Infantil Mayoral SAS
Calle 94 A, nº11 A-32, of. 203
Bogotá D.C. 
T +00571-3002972

POLAND
Mayoral Polska sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80 Lok.156 
00-195 Warsaw
T +48 22 8650032

FRANCE
Mayoral France SAS
Bureaux 5/7 Rue Saint Augustin
75002 Paris 
T +33 1 40204499

PORTUGAL
Mayoral Portugal, Moda Infantil SA
Rua Henrique Galvão, 48/58  
4445-125 Alfena
T +351 229 680165

GREECE
Mayoral Hellas MEPE
Leof. Alexandras 128, 6th Floor
Athens 114 71
T +30 210 6985467

RUSSIA
OOO Mayoral
Lesnaya str. 43, Office 100 
127055 Moscow
T +7 499 973 2652





El papel utilizado en este catálogo ha sido fabricado a partir de 
madera procedente de plantaciones que garantizan una explotación 
de los recursos sostenible con el medio ambiente. 

The paper in this catalogue has been made using wood from 
sustainable and well managed forests.

La carta utilizzata in questo catalogo è stata fabbricata con il legno 
proveniente da piantagioni che garantiscono uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse ambientali. 

Todos los derechos reservados. Los contenidos de esta publicación 
no podrán ser reproducidos ni comunicados públicamente en 
forma alguna sin la previa autorización por escrito de Mayoral 
Moda Infantil S.A.U.

All rights reserved. Contents of this publication can not be 
reproduced, distributed nor communicated publicly in any form 
without the written authorization of Mayoral Moda Infantil S.A.U.

Riservatezza di tutti i diritti. I contenuti di questa pubblicazione non 
potranno in forma alcuna essere riprodotti né comunicati pubblica-
mente senza previa autorizzazione scritta da parte di Mayoral Moda 
Infantil S.A.U 



Cекрет нашего успеха в 2017 году – это то, что мы Уже думаем о 2018

Секрет нашого успіху в 2017 році – це те що ми вже думаємо про 2018

Tajemnica naszych wyników z 2017 polega na tym, że już myślimy o 2018




