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Doroshenko
ENTREPRENEUR
The main company's activity is
the realization of candle products
and their components.
Enterpreneur Doroshenko is the
biggest producer of church candles
in Ukraine, exporting candles in
countries such as the USA, Russia,
Moldova, Belarus, Estonia and France.
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Founded in 1995, by the young
businesspersons Konstantin Tarasenko and Alexander Doroshenko, the
company began to develop rapidly
and today has gained the trust of
thousands customers.
We are ready to work with each
client individually, selecting for you
the necessary characteristics of a product and its packaging.
We can produce any amount of
orders within the shortest possible
period of time, offering our customers the high quality of products that
can satisfy wishes of the most
demanding customers.
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Działalność międzynarodowa
(International activities)
Doroshenko Entrepreneur znana już nie
tylko na Ukrainie ale i za granicą,
eksportująć świece do takich krajów jak
USA, Polska, Francja, Mołdowa, Estenia i
Białoruś.
Nasze partnerzy w regionie Morza
Baltyckiego, firma «Soppy-Plus», już się
pokazali z najlepszej strony, oferująć
produkty wysokiej jakości, a także
cenowo są poza konkurencją w Europie.
O czym świadczy otrzymane w 2013 ta
2014 roku, nagrode z wyróżnieniem na
jednych z nawiększych Targów Sakralnych
w Polsce, dla firm «Doroshenko», a także
«Soppy-Plus».

Nowadays «Doroshenko» company is
known far beyond Ukraine, despite of
entering to an international level a couple
of years ago, we are already exporting
candles to such countries as the USA,
Russia, Belarus, Moldova and France.
.
Our partners in the Baltic region, the
company «Soppy-Plus», already well
established by offering quality products at
the lowest prices in Europe.
This allowed us to win top places by companies «Doroshenko» and
«Soppy-plus» at the largest church exhibitions in Poland 2013 - 2016.

Doroshenko
ENTREPRENEUR

3

Została przyjęta decyzja przez Zarząd
firmy, o otwarciu filii w Polsce, gdzie już aktywnie współpracujemy z klientami z całej
Europy, którzy są zadowoleni z pierwszych
dostaw.
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Dla naszych partnerów stworzyliśmy
stabilne warunki współpracy. Korzystająć z
usług wiodących firm transportowych,
osiągnęliśmy minimalne koszty transportu.

Then company heads decided to
open a branch in Poland, where we have
already begun actively engage with
customers all over Europe who were satisfied with first deliveries.
For our foreign partners we
primarily created a stable system of delivery orders. Using the services of the leading freight transport, we have achieved
the minimum amount of time for delivery
of goods.
We have also developed customized products, packaging and advertising
content to satisfy all the needs of our partners and customers.

Opracowalismy
indywidualne
rodzaje naszych produktów, opakowanie a
także kontent reklamowy, tak aby zadowolić
wszystkich naszych klientów i partnerów.
Do promowania produktów, nasz IT
otdział opracował kilka partnerskich stron
internetowych: www.soppy.ee – dla naszych z
Estonii i www.dcandles. eu – dla pratnerów z
Polski.

Naszym celem jest pozyskiwania
nowych partnerów oraz budowa dużej
międzynarodowej sieci sprzedaży nie tylko w
Europie ale i na sałym świecie.
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To promote products, our IT
department has developed several partnerships websites: www.soppy.ee — for
partners
from
Estonia
and
www.dcandles.eu — for partners from
Poland. These sites designed for advertising and distribution of information about
products by Internet.
Our plan is to search for partners
and build a large international net of sales
not only in Europe but also throughout
the world as a whole.

Lista towarów
(Goods’ list)

Standardowe świece
(standard candles)

Parafinowe (Paraffin)
Woskowe (Beeswax)
Świece w opakowaniach (Candles in packaging)

Inne produkty
(other candles)

Świece z wosku pszczelego (Honeycomb candles)
Świece weselne (Wedding candles)
Świece paschalne (Easter candles)
Specialne świece kościelne (Special church candles)
Duże świece LED (White LED candles)

Sakralne

(church supplies)
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Standardowe parafinowe
świece (standard paraffin candles)
Parafinowe świece
6

wykonane z parafinu wysokej
jakości. Pomimo tego że świece
tego rodzaju są bardzo popularne
w koścjołach, wielu producentów
zaniedbuje jakość tych produktów.
Zakupując świece u nas, możecie być pewni jakości, ponieważ,
nasze świece nie są wędzone, ani
nie mają zanieczyszczeń. Natomiast, odporne wysokiej temperatury latem, a co najważniejsze
spełniają wszystkie ekologiczne
normy UE.
Waga paczki: 1 kg
Material: 100% parafina

Church candles
are made of high quality paraffin.
Despite the fact that this type of
candle is one of the most popular
for churches, many manufacturers
neglect the quality of the product.
Buying candles with us, you can
be sure of the quality, because our
candles are not smoked, do not
have impurities, resistant to high
summer temperatures, and what
the most important - they are
meet all the EU eco standards.
Weight stack: 1 kg
Material: 100% paraffin
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Świece №

Ilość, sztuk

Н, мм

(Candle №)

(In pack, pcs.)

№5

10

360

20

№ 10

20

360

15

№ 20

50

300

9,5

№ 30

75

275

7,8

№ 40

100

265

7,0

№ 60

150

205

6,5

№ 80

200

185

6,0

№ 100

250

160

5,8

№ 120

300

145

5,5

№ 140

350

145

5,2

мм

Standardowe woskowe
świece (standard beeswax candles)
Świece woskowe mają
niepowtarzalny miodowy zapach.
Są wykonane w 100% z naturalnego wosku specialną tehchnologią, zrezygnowaliśmy z dodawania syntetycznych substancji zapachowych i barwników aby osiągnać najwyszą możliwą jakość.
Waga paczki: 1 kg
Material: 100% pszczelego

wosku

Świece №

Ilość, sztuk

Н, мм

(Candle №)

(In pack, pcs.)

№5

10

360

20

№ 10

20

360

15

№ 20

50

300

9,5

№ 30

75

275

7,8

№ 40

100

265

7,0

№ 60

150

205

6,5

№ 80

200

185

6,0

№ 100

250

160

5,8

№ 120

300

145

5,5

№ 140

350

145

5,2

мм

Our beeswax church candles have a unique honey flavor.
They are made from 100% natural
beeswax.
Using natural ingredients, we
managed to avoid the addition of
synthetic fragrances and dyes.
That's why you can be assured of
products' quality and environmental friendliness.
Weight stack: 1 kg
Material: 100% beeswax
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Świece w unikalnych
opakowaniach (candles in packaging)
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Już znane dla naszych drogich klientów świece, są prezentowane w
wyjątkowych opakowaniach, woskowe
lub parafinowe a do tego różnych
rozmiarów. To czyni je bardzo
atrakcyjnym produktem dla klientów
indywidualnych. Teraz możemy użyć ich
jako prezent a tez jako produkt do
codziennego użytku.
Użytkowanie świec jeszcze nigdy nie
było tak proste i wygodne! Teraz mogą
posłużyć jako wyjątkowy prezent dla
bliskich. A znajdujacy się w opakowaniu
regulowany świecznik, sprawia iż uzycie
jest bardzo proste.

Świecznik uniwersalny
Wystarczy ścisnąć świecznik z obu
stron, tak aby otwór dopasował do
danegu rozmiaru świecy.
Dzięki
regulowanemu
świeczniku,
możemy ich używać na płaskich
powierzchniach.

The candles shown before are presented in separate packaging in two
specimens – paraffin and wax. There are
candles of three different diameters in the
packaging.
This makes the candles a very attractive commodity for retail buyers. Now the
candles can be used as souvenirs and
products for everyday use. In addition,
they can be used as original present for
family and friends.

Universal candlestick
Because of the regulated candlestick,
the use of candles is so simple and
convenient. The regulated candlestick
allows using them on different level. Press
the candlestick on both sides until the
hole will not be suitable for a present
candle size.

Świecznik nadaje się do różnych
rodzajów świec

Podkreśl swoją indywidualność
Postaraliśmy się, żeby nasi klienci mogli
zwiększyć
sowje
zainteresowanie
naszymi produktami. Możecie umieścić
na opakowaniu swoją indywidualą
ilustrację lub zdjęcie. Dla naszych stałych
klientów jesteśmy w stanie stworzyć
indywidualny unikalny design na całą
produkcję.

Candlestick can be used with
different sized candles

1

2

Show your individuality
We allows our customers to create
personal package design. As well, there is
possibility to place your own picture and
photograph.
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Inne produkty (other candles)
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Świece z wosku
pszczelego
Świece wykonane są z 100% naturalnego pszczelego wosku. Obecnie nie pojawiło się tak ekologicznych świec.

Świece weselne
Ręcznie robione woskowe świece
weselne, robione przez naszych
najlepszych specialistów mają
nasamowity wygląd.

Honeycomb candles
Candles are made of 100% natural beeswax without any handling.
These candles are perfect for decoration and for everyday use. More
environmentally friendly candles
have not come up!

Wedding candles
Handmade wedding candles will
be an unforgettable wedding table
decoration. These carved candles
are made entirely by hand by our
craftsmen and have a unique
design.
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Świece paschalne
Parafinowe paschalne świece o
niepowtarzalnym dyzajnie. Opracowaliśmy specjalną konstrukcje
świec na Wielkanoc, przedstawione w postaci znanych tradycji, nie wymagają specjalnych
podparć, a czas spalania takich
świec wynosi ok. 64 godzin.
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Specialne kościelne
świece
Nasza wytwórnia także produkuje świece większych rozmiarów
– deacon candles (50x1000mm) i
bishop candles (17x550mm) robione z wosku lub parafiny.
(Gromnica i Paschalna).

Easter candles
We have developed a special
design candles for the Easter holidays all presented in the form of
the familiar and favorite treats.
Doesn’t require the use of special
stands and has a record time of
burning - about 64 hours.

Special church candles
Our company also produces a
large size candles – deacon
candles (50x1000mm) and the
bishop candles (17x550mm) are
made of beeswax or paraffin.
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Duże świece LED
(white LED candles)
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Parafina jest dość prosta w
obsłudze i jednocześnie uniwersalnym materiałem.
Świece mogą stać się nie tylko
narzędziem
lub
sposobem
oświetlenia i tworzeniem miłej
atmosfery, a również elementem
wystroju. Razem z tym, świece
występują nie tylko do tradycyjnych upodobań, ale także
efektownym dodatkiem do hightech dyzajnu.
Tak więc, stosująć najnowsze
osiągnięcia
technologiczne,
(np.LED, diody) zwykła i wszystkim znana świeca może zostać
pięknym nowoczesnym dodatkiem do wystroju.
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Paraffin is fairly simple to use
and at the same time versatile
material.
Candle can become not just a
tool or a method of lighting create
a particular mood, but also part of
the decor. With that, the presence
of candles can point not only to
the traditional tastes of devotion,
but also be a spectacular addition
to the high-tech design.
Thus, using the latest technological innovations, for example,
LED diodes, a simple, familiar to all
candle can be refined modern
decoration. We are always trying
to find a new word in candle manufacturing.
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Sakralne (church supplies)
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Doroshenko Entrepreneur jest producentem równiż oryginalnych świeczników. Wszystkie nasze świeczniki ręcznej roboty. Służą nie
tylko dla użycia w kościołach, ale również do
uzycia domowego lub jako prezent. Jesteśmy
na etapie produkcji nowych modelej. Robimy
świeczniki na zamówienia, od Was nasze
drodzę klienci, tylko prosimy poinformować
czego oczekujecie.

Duże dębowe świeczniki
Standardowy świecznik na wysokość
1 metr I szerokość 400mm/400mm.
Wykonane z litego dębu, górna
płaszczyzna
jest
wykonana
z
polerowanego mosiądzu. Powierzchnia
drewna jest pokryta farbą poliuretanową,
co zapewnia długotrwałą ochronę.
Świecznik wykonany pod 49 świec o
średnicy od 6 mm do 6,5 mm. Posiada
skrzynki dla świec, a takrze pojemniczek
który zamyka się na zamek dla pieniędzy.
Wygląd lub kolor możemy zmienić na
Wasze zamówienie.

Big oak candleholder
Such candleholder is made from solid
oak and polished brass for top. The
wooden surface is treated with polyurethane paint-and-lacquer materials to
provide a long time usage and easy
product care. Fixed candleholder sizes:
400 mm/400 mm, height: 1000 mm.
Candleholder is made for 49 candles with
diameter from 6 mm till 6,5 mm. There are
two boxes for candles and alms-box with
built-in lock. Candleholder’s shape and
colour can be changed on the customer's
request.
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Doroshenko Entrepreneur designs and
makes unique candleholders. All of our
candleholders are handcrafted designs.
Some of them are only for church uses,
some make a beautiful and unique gift for
any occasion. We are continually adding
new designs and custom designs are
welcome. Just let us know what you have
in your mind.

Świecznik mały
Mogą byc wykonane zarówno jak
w klasycznym tak I w nowoczesnym
stylu.
Do
wykonania
tych
świeczników
wykorzystujemy:
gruszę, jesion, klon, orzech, buk.
Uchwyty na świece wykonane są z
miedzi I mogą miec różną średnice I
kształt.
Elementy
drewniane
stonowane I pokryte ekologicznym
materialem: olej, tonowanie I szelak.
Swieczniki mogą mieć różny kształt I
tło, a także ozdobione w różny
sposób. Rysunki są recznie robione.
Wysokość: od 115 mm do 135 mm
Średnica: od 50 mm do 65 mm.

Small candleholder
Candleholders can be made both
in classic and contemporary design.
Such materials as pear tree, ash tree,
maple tree, nutwood, beech are
used for handcrafted candleholders.
The holder for candle is made of
brass, can have any diameter and
shape you would prefer. Wooden
parts of candleholder are toned and
covered with green materials such
as oil and alcoholic coat, shellac.
Candleholders can be of various
forms, in different colours and have
different drawings on the front. All
drawings are applied by acrylic
paints and can be various.
On the photos candleholders
are of following sizes:
Height: from 115 mm till 135 mm
Diameter: from 50 mm till 65 mm

Kropidła
Ręcznie robione I wykonane w
trzech rozmiarach: 230 mm, 400 mm,
570 mm. Materiłe używane: buk, sizal,
dekoratywne elementy wykonane z
mosiądzu. Zabiezpieczone lakierem
poliuretanowym. Po użyciu należy się
wysuczyć kropidło, aby utrzymać go
w dobrym stanie.

Do olejów świętych
Ręczna robota, na długość 180 mm.
Używane materiale: heban, jesion,
grusza, akacja. Do drewnianej osnowy
montowany jest elemnt z mosiądzu.
Pędzel wykonany jest z naturalnego
materialu.

Aspergilla
It is handcrafted in three sizes:
230 mm, 400 mm, 570 mm height.
Beech, sisal, decorative elements
from brass are used for making
aspergilla. Finally, ready-made
aspergillum is applied with polyurethane lacquer. After sprinkling holy
water, an aspergillum have to be
drip-dried to maintain and extend
the life of the product.

Anointing brushes
It is handcrafted and can be 180
mm long. Several materials can be
used – ebonite, ash tree, pear tree,
acacia. Some brass elements are
fastened to the top and bottom of
wooden handle. Brush is made of
natural fiber
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Doroshenko Entrepreneur

ORI Plus Sp. z o.o.

Address

Adres

Ukraine, Dnepropetrovsk 49033,
Inzhenernaya str., 1/61

Polska, Warszawa 02-797, al. Aleja
Komisji Edukacji Narodowej 36/112B

Doroshenko Andrii

Zymborovskyi Vadym

Telephone, Viber

Telefon, Viber

+38 093 616 59 48

+48 880 287 436

Skype

Skype

kookobarra-requiem

live:zimbor.v

E-mail

E-mail

dcandles1995@gmail.com

dcandles1995@gmail.com

www.dcandles.com.ua
www.dcandles.eu

