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Вийшло так, що ми стали єдиними на ринку України виробниками дизайнерського 
ділового одягу, здатними запропонувати не лише якісні речі, але і свого роду 
спосіб життя.
Все тому, що нам відомі проблеми, з якими стикаються жінки з бізнесу при 
підборі гардеробу. Відсутність часу на довгі пошуки по магазинах якісного 
і доречного до ділової обстановки одягу, іноземні бренди, що не сідають на 
фігуру, втома від масових трендів призвели до рішення створити національний 
бренд ділового одягу.
Ми прагнемо, щоб наш бренд допомагав сучасній жінці жити в активному ритмі 
особистого та бізнес життя, і одночасно залишатися індивідуальною, стильною, 
бути упевненою у своїх силах і сьогоднішньому дні.

   З найкращими побажаннями, команда VOGIA.

Дізнавайтеся більше:
https://www.facebook.com/vogiaua/

www.instagram.com/vogia.сom.ua

Скоро на сайті: 
www.vogia.com.ua

Київ, пров. Музейний, 2в, оф. 410
моб.: +380674522142

Vogiafashion@gmail.com
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ЖИЛЕТ

Повсякденний жилет прямого силуету, 
довжиною до коліна та накладними 
карманами. Комплектується широким 
поясом із тканини костюму.

V12ss17

ціна: 2312 грн

V11ss17
КОСТЮМ БРЮЧНИЙ
кавового кольору

ціна: 4625 грн

З костюмної тканини, на підкладці.

кавового кольору
БЮСТЬЕ

V14ss17

ціна: 1000 грн

персикового кольору
З костюмної тканини, на підкладці.

Повсякденний костюм, прямого силуету. Костюм складається з жилета 
довжиною до коліна та укороченими брюками. Брюки з високою посадкою на 
талії, манжетами та застроченими стрілками. Жилет оздоблений кокеткою та 
накладними карманами. Комплектується широким поясом. Варінти застосу-
вання: одягнувши блузу під жилет, костюм можна носити у більш прохолодну 
погоду. Також жилет можна носити окремо від костюму як самостійну сукню.

Повсякденне бюстьє, що оздоблене 
полосами. Застібається на металеву 
молнію у середньому задньому шві.

V7ss17
СУКНЯ
білого кольору

Повсякденна багатошарова сукня приталеного силуєту, 
довжина вище коліна. Сукня, складається з нижньої частини 
сукні (підюпника) та верхньої сукні.

ціна: 3250 грн

З костюмної фактурної тканини, на підкладці.З костюмної тканини, на підкладці.
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СУКНЯ-ТРАНСФОРМЕР

Еластичний фактурный трикотаж, мережево на 
внутрішніх швах.

V1ss17

ціна: 4850 грн

червоного кольору

Повсякденна приталена сукня. Силует прямий. Довжина нижче коліна. 
Сукня декорована металевими блискавками, за допомогою яких можна 
транформувати сукню в костюм, а також створювати цікаві розрізи на 
спідниці і в області талії. Застібка з блискавок размещенна від талії до низу 
спідниці, а також в області талії у бічному шві.  Варіанти використання: 
1. Для роботи - у зібраному виді для;
2. Для вечора - якщо вставку на талії відстебнути;
3. Окремо топ та спідницю з іншими предметами.

V3ss17
СУКНЯ-ТРАНСФОРМЕР
жовтого кольору

Повсякденна приталена сукня футляр з широкими бретелями, 
що знімаються. Варіанти використання: 
1. З бретелями на роботу; 
2. Без бретелей на вечір; 
З. З накидкою з для вечірніх та святкових виходів.

ціна: 5750 грн

Сукня з костюмної тканини, на підкладці. Накидка шиття.
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V5ss17
КОСТЮМ
рубінового кольору

Костюм повсякденний. Укорочені брюки з високою посадкою 
на талії та А-образного силуєту тунікою.

ціна: 3975 грн

З костюмної тканини.

V4ss17
СУКНЯ-ТРАНСФОРМЕР
кавового кольору

Повсякденна приталена сукня футляр з широкими 
бретелями, що знімаються. Варіанти використання: 
1. З бретелями на роботу; 
2. Без бретелей на вечір. Ця сукня доступна для 
замовлення в двох тканинах.

ціна: 2250 грн

Сукня з костюмної тканини, на підкладці. 

ЖАКЕТ

Повсякденний жакет, прямого силуєту.

V13ss17

ціна: 3025 грн

рожевого кольору
З костюмної тканини, на підкладці.
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V6ss17
СУКНЯ
темно-зеленого кольору

ціна: 4200 грн

Тканина нижньої сукні трикотаж маслоу. Тканина верхньої 
сукні костюмна.

Сукня прямого силуєту, довжина асиметрична. Сукня, 
складається з нижньої сукні оливкового кольору виготовленної 
з надлегкого та приємного трикотажу довжиною до коліна та 
верхньої сукні довжиною до щиколодки. Варіанти використаня: 
дві сукні абсолютно самостійні, тому верхню сукню можна 
одягати з брюками.

V8ss17
СУКНЯ
теракотового кольору

Повсякденна двубортна, приталена сукня-жакет, А-образного 
силуєту, довжиною до коліна. Сукня оздоблена металевими 
гудзиками із зображенням левиці.

ціна: 3000 грн

Костюмна тканина, на підкладці.
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СУКНЯ-ТРАНСФОРМЕР

V2ss17

Повсякденна приталена сукня футляр з широкими бретелями, 
що знімаються. Варіанти використання: 
1. З бретелями на роботу; 
2. Без бретелей на вечір; 
З. З накидкою з шифону і поясом для вечірніх та святкових 
виходів.

ціна: 4250 грн

персикового кольору

Сукня з костюмної тканини. Накидка шифон.

V10ss17
КОСТЮМ
теракотового кольору

Повсякденний костюм, приталений, прямого силуєту. Костюм 
складається з блузи з кокеткою та воротником шлейфом та юбки 
довжиною нижче коліна, які оздоблені пліссе.

ціна: 4325 грн

Тканина фактурний трикотаж.
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ЮБКА

V16ss17

ціна: 2225 грн

теракотового кольору
З жакарду, на підткладці.

БЛУЗА

V17ss17

ціна: 850 грн

кавового кольору
З костюмної тканини.
Блуза прямого силуєту із 
елегантно спущеним плечем. 
Застібається на потайну молнія у 
правому боковому шві.

Юбка з посадкою на талії, А-образного силуєту 
довжиною нижче коліна. Юбка має кишені у 
бокових швах. Варіанти використання: Юбка 
може одягатися як у повсякденному ситуаціях, 
так і для вечірніх виходів, змінюючи верх. 

V9ss17
СУКНЯ-ТРАНСФОРМЕР
оливкова з накидкою

ціна: 3475 грн

Тканина нижньої сукні трикотаж маслоу. Тканина 
верхньої сукні легкий штапель.

Сукня приталена, прямого силуєту. Сукня, складається з нижньої 
сукні оливкового кольору виготовленної з надлегкого та приємного 
трикотажу маслоу довжиною до коліна та верхньої сукні, що 
обягається як накидка. Варіанти застосування: дві сукні абсолютно 
самостійні, тому верхню сукню можна одягати з брюками, або 
іншими предметами гардеропу ділової леді.
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