08.10.1990 р.

Виданий наказ по НВО «Система» № 152 про створення на базі науково-дослідного відділу
№ 76 – Львівського обласного Будинку якості, метрології та стандартизації – державного  
підприємства з правами юридичної особи із статусом малого підприємства.

16.10.1990 р.

Рішенням Львівського облвиконкому № 394 зареєстровано мале державне підприємство
«Львів-ЕКСПО», створене НВО «Система».

02.01.1991 р.

Укладений договір на оренду майна та приміщень і надання комунальних послуг між малим
державним підприємством «Львів-ЕКСПО» та НВО «Система»

03.01.1991 р.

Введений в експлуатацію перший комплект виставкового обладнання, що складався з 189
щитів, 40 подіумів та 50 дерев´яних підставок

20.07.1992 р.

21.01.1991 р.

Виставкою «ВАЗ шукає партнерів» в Москві започатковано самостійну виставкову
діяльність підприємства «Львів-ЕКСПО»

Підписано до друку створений спільно з редакцією газети «Галицькі контракти» каталог
«Ділова Львівщина» – перший на Львівщині бізнес-довідник

06.10.1992 р.

Розпочала роботу виставка – семінар з міжнародною участю «ЕкоЕКСПО Львів – 92»,
замовниками якої були Міністерство охорони навколишнього природного середовища,
Мінмашпром України та Український екологічний фонд – перший великий захід,
організований на замовлення органів державного управління

в кількості: стійок – 308, прогонів – 576, панелей – 212, двері розсувні – 2, заглушки
декоративні – 66, тримачі – 20.
Це обладнання було першим у Львові комплектом професійного виставкового обладнання
сучасного типу. В подальшому ЗАТ «Гал-ЕКСПО» постійно здійснювало роботу з розвитку
бази виставкового обладнання і в даний час має комплект обладнання типу SYMA, який
дозволяє забудувати виставкові стенди на площі до 1600 кв.м нетто, включно з
подіумами, вітринами, скляними прилавками та іншими конструктивними і декоративними
елементами

Серія виставок «ВАЗ шукає партнерів», організованих на замовлення ВФ
«АвтоВАЗзапчастина» (м.Тольятті) з метою налагодження кооперації по випуску
автозапчастин, була започаткована 20-27.06.1990 р. виставкою у Львові, яку організував
колектив підприємства ще в складі НВО «Система» спільно з Першим українським
народним підприємством «Пластик». В подальшому, в період з червня по листопад 1991
року виставки цієї серії було також проведено в Челябінську, Іркутську та Воронежі
21.01.1991 р.

Розпочали роботу організовані «Львів-ЕКСПО» спільно з СП «ТЕКОП» курси навчання
роботі на персональних комп’ютерах типу IBM PC
Навчально-просвітницькі заходи різноманітної тематики проводилися «Львів-ЕКСПО»
на протязі 1991-1992 років. Партнерами були СП «ТЕКОП», ЗУНДВЦ «Інтер-Консалт»,
Асоціація «Якість і сертифікація в машинобудуванні», Регіональна асоціація «ЛьвівКонтакт», Львівське обласне об´єднання «Зооветснаб», фірма «IKR-Babolno»(Угорщина),
ДНДІ ПРЕА та інші

11.02.1991 р.

Розпочала свою роботу виставка-презентація копіювальної і телекомунікаційної  техніки
фірми «Minolta» – перша презентація, організована фірмою
В подальшому «Львів-ЕКСПО» («Гал-ЕКСПО») виступало організатором презентацій у
Львові, зокрема, для радянсько-австрійського СП «Інтермікро» (електронна техніка,
1991), фірми «Аscom-Astel» (телефонне обладнання, 1992), фірми «IVECO» (автотехніка,
1993, 1997), СП «Арго трейдінг Лтд» (товари торгових марок «Reebok», «United Colors
of Benetton», »Union Leather», 1994), «Rank Xerox» (офісна техніка, 1994), «RISO»
(копіювальна техніка, 1997), «Avon Cosmetics» (косметичні препарати, 1999), СП «КвазарМікро» (комп’ютерна техніка, 1999)

16.04.1991 р.

20.06.1991 р.

Тематика екології та енергозбереження є постійною складовою усіх заходів, що
проводить Товариство. В наступних роках ця тема знайшла продовження у виставках
БуТЕн, «Опалювальна техніка на твердому паливі», «Опалення», і, врешті, в започаткуванні
самостійної експозиції «Альтернативна енергетика» та форумів «За крок до
енергоощадності»
21.10. 1992 р.

ТзОВ «Гал-ЕКСПО» взяло участь в обладнанні ІІ-ої міжнародної західно-української
виставки-ярмарку «Галицькі контракти – 92»
ТзОВ «Гал-ЕКСПО» було також співорганізатором західноукраїнських виставок-ярмарків
«Галицькі контракти» в 1993-1994 роках, в подальшому ЗАТ «Гал-ЕКСПО» самостійно
проводило західноукраїнські виставки-ярмарки під назвами «Супермаркет-Львів»(1994),
«Галицький форум»(1995-1999) та «Галицькі експозиції»(1996-1998)

17.01.1993 р.

Бізнес-туром для керівників фірми «Pichler & Partner Gdbr» (виробництво взуття,
м.Гейдельберг, Німеччина) започатковано бізнес-тури, як окремий вид діяльності
підприємства.
В подальшому було організовано ще ряд бізнес-турів, зокрема, для концерну «ColgatePalmolive» (збут парфумерно-косметичних товарів), для фірми «IKR-Babolnа» (вирощування
кукурудзи) та інші

24.01.1993 р.

Виставкою «Інтерпродмаш – 93» покладено початок виставкам, що проводяться за річним
планом підприємства
З 1994 року і до даного часу ці виставки відбуваються під назвою «ПродЕКСПО». За своїм
масштабом, кількістю і географією учасників виставки «ПродЕКСПО» тривалий час
були одними з найбільших виставок року у Львові. З них веде свій відлік традиція
проведення в рамках виставок презентацій окремих торгових марок. З 1999 року з
експозиції цих виставок було виділено в окрему виставку «ГалАГРО» тематику, що
стосується агропромислового комплексу. Виставки «ПродЕКСПО» проводилися щорічно
до 2008 року

Виставкою польських фірм «Львів-Контакт – 91», проведеною спільно з СП «Украпол»,  
започатковано багаторічну традицію  співпраці з зарубіжними фірмами в організації
виставок та ділових зустрічей
Партнерами «Львів-ЕКСПО» («Гал-ЕКСПО») у проведенні понад шестидесяти спільних
заходів були фірми: «ДЕПОЛ» (Гданьск, РП), «Андромеда»(Варшава, РП), «Ост-Консалтінг»
(Люблін,РП), «Континент КФТ» (Ніредьхаза, Угорщина), «Покорні Приват агенсі» (Угерські
Брод, Чехія), »PRIMOM INFO Co» (Ніредьхаза, Угорщина), «RONA International»
(Шумперк,Чехія), HID (Шархіда-Золаегерсег, Угорщина), Land’O’Lakes (США), «GERUS»
(Франкфурт, Німеччина), «Technisch-Kommerzielles Buro Dr. Rolf Klimpel» (Берлін, Німеччина)
та багато інших зарубіжних партнерів

25.01.1993 р.

Підписаний Акт про продаж та передачу в оренду з правом викупу основних фондів (згідно
наказу по НВО «Система» № 79 від 19.04.91 р.). Утворено мале орендне підприємство
«Львів-ЕКСПО»

17.02.1993 р.

«Гал-ЕКСПО» виступає організатором презентації з нагоди відкриття першої міжміської
станції 5ESS для СП УТЕЛ

06.04. 1993 р.

Відбулася перша виставка серії «Житло і офіс»

Безоплатної передачі з балансу на баланс майна НВО «Система» підприємству «ЛьвівЕКСПО» не було. Статутний фонд підприємства «Львів-ЕКСПО» утворювався
підприємством «Львів-ЕКСПО» самостійно.
01.10.1991 р.

«Львів-ЕКСПО» виступає співорганізатором виставки чеських та словацьких
підприємств і фірм «Львів – 91», яка по сьогоднішній день залишається найбільшою
проведеною у Львові за часів незалежної України за кількістю іноземних фірм

28.01.1992 р.

Започатковано серію виставок «Ділові зустрічі з Угорщиною», які проводилися в 1992-1993
роках

09.06.1992 р.

Ліквідовано мале орендне підприємство «Львів-ЕКСПО». Зареєстровано і розпочало
діяльність ТзОВ «Гал-ЕКСПО»

11.06.1992 р.

Підписано Акт з фірмою «ЕКСПО-Конста» про передачу ТзОВ «Гал-ЕКСПО» в оренду з
правом викупу комплекту професійного виставкового обладнання типу ISOGON

Підписано договір № 110/15 про співпрацю в організації виставок з Міністерством
машинобудування, ВПК  і  конверсії України (в подальшому  – Мінмашпром, Міністерство
промислової політики)
На той час це був перший договір Міністерства про співпрацю з підприємством
недержавної форми власності

В наступні роки ця виставка стала джерелом появи нових тем виставкової програми.
Спочатку в 1996 р. вона трансформувалася у дві виставки – «Житло» та «Комп´ютер
і офіс», а згодом вже з цих виставок виділилися нові теми – будівництво, зв’язок,
поліграфія. Врешті, з 2000 року було вирішено відмовитися від проведення виставок під
назвою «Житло»
22 .06.1993 р.

Відкрилася перша виставка «фірмової» серії «Гал-ЕКСПО» (згодом – «Галицькі
експозиції»)
Цю виставку було організовано спільно з Мінмашпромом України під гаслом «Конверсія».
На ній вперше презентували свої пропозиції у Львові такі гіганти української індустрії
як ВО «Південний машинобудівний завод», концерн «Азовмаш», «АвтоЗАЗ», УкрНДІ
авіаційних технологій та ряд інших

липень 1993 р.

03.10.1993 р.
16.11.1993 р.

11.12.1993 р.

08.04.1994 р.

19.04.1994 р.

17.05.1994 р.

04.10.1994 р.

08.12.1994 р.
14.12.1994 р.

02.03.1995 р.

Перший досвід в організації виставок за кордоном  – підготовка і демонстрація експозиції
Львівщини на виставці «Схід-Захід» в м.Ніредьхаза (Угорщина)
В наступні роки ЗАТ «Гал-ЕКСПО» виступало організатором експозицій українських
підприємств і організацій на виставках в Польщі (Познань, Кєльце, Пшемисль), Угорщині
(Ніредьхаза, Золаегерсег), Німеччині (Франкфурт-на-Майні), Італії (Парма)
ТзОВ «Гал-ЕКСПО» виступило організатором розділу «Машинобудування» на виставці
«Продукція промислових підприємств України» в Національному Виставковому Центрі
в Києві
Відкрилася перша міжнародна виставка «ГалМЕД – 93»
Виставки «ГалМЕД» традиційно вирізняються широкою участю зарубіжних фірм. Крім
того, саме виставки «ГалМЕД» визначили традицію проведення супутніх наукових заходів.
Від першої виставки став традиційним семінар «Нові методики і технології в
стоматології». Його проведення в значній мірі стало визначальною рисою виставок
«ГалМЕД» і заклало основу довготривалої плідної співпраці з фірмою «ММ». З 2003 року
ця частина експозиції була виділена в самостійну виставку, яка отримала назву «ДенталУкраїна»
В співпраці з Асоціацією спортивного танцю України  «Гал-ЕКСПО» допомагає в організації
і оформленні Міжнародних змагань з спортивного танцю
ЗАТ «Гал-ЕКСПО» і в подальшому неодноразово допомагало в проведенні визначних
спортивних змагань, серед яких можна також виділити Чемпіонат світу серед молоді
в спортивних танцях (1995), Кубок Європи з боксу (1999), Чемпіонат України з боксу
(2001), Чемпіонат Європи з боксу серед кадетів (2002), ряд інших змагань
АТ «Гал-ЕКСПО» допомагає в проведенні Міжнародного ярмарку «Міст – 94» в м.Луцьк,
організованого фірмою «Едам-Світ»
ЗАТ «Гал-ЕКСПО» в наступні роки також брало участь в підготовці і проведенні виставок
українських колег у Львові, Харкові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому
Підписано договір і проведено першу спільну виставку з польським партнером – фірмою
«VOYTEX» (Варшава).
З цього дня і до травня 2002 року у співпраці з фірмою «VOYTEX» було проведено
45 виставкових заходів різної тематики. В цих виставках взяли участь 754 польські
та інші зарубіжні фірми. Сумарна площа індивідуальних та колективних стендів склала
понад 5000 кв.м. Свої пропозиції на цих виставках представляли загалом 1205 офіційних
учасників виставок, залучених фірмою «VOYTEX».
Відкрилася перша міжнародна виставка – ярмарок «Стиль – 94», в рамках якої
започатковано проведення демонстрації колекцій одягу та концертних акцій
Покази моделей проводили найбільші львівські підприємства – «Весна», «Маяк»,
«Спецстиль», «Власта», «НТОН», «Галвестмода», модельєри О.Караванська, О.Давида,
Р.Полякова. Серед учасників шоу-програм різних років – Будинок моделей одягу «ГалМода»,
модерн-балет О.Лань «Акверіус», джаз-група «Брати блюзу», «Пікардійська терція»,
«Океан Ельзи», дует «Фантом», Руслана, Оксана Пекун. Традиційним елементом виставок
останніх років стали покази моделей одягу «Pret-a-porter», а також колекцій молодих
львівських модельєрів. З 1999 року в рамках виставок «Стиль» проводяться також
конкурси і покази перукарського мистецтва.
Виставкою в Луганську започатковано серію виставок «Україна-Схід-Захід», головна мета
яких –  налагодження співпраці підприємств західних та східних областей України в нових
економічних умовах.
Такі виставки за участю представників названих областей, фірм з Польщі, Чехії та
Угорщини відбулися в 1994-1995 рр. також в Харкові, Донецьку, Запоріжжі.
Перереєстровано ЗАТ «Гал-ЕКСПО» як правонаступник ТзОВ «Гал-ЕКСПО»
Виставкою «Супермаркет Львів – 94» започатковано проведення традиційних Галицьких
передріздвяних  ярмарків
В наступні роки Галицькі передріздвяні ярмарки відбуваються під назвою «Різдвяна
скарбниця». Ці ярмарки стали не лише місцем, де львів’яни мають змогу за найкращими
цінами придбати подарунки для рідних та близьких і продукти до святкового столу,
але й місцем здійснення широкомасштабних благодійних акцій. На ярмарках «Різдвяна
скарбниця» подарунки від підприємств та організацій Львівщини до дня Святого Миколая
отримували діти зі шкіл-інтернатів, багатодітні родини, діти, які потребують
лікування.
Вийшов з друку підготовлений ЗАТ «Гал-ЕКСПО» каталог виробників товарів та послуг
«Діловий партнер–95» – перший галузево систематизований каталог підприємств та
організацій Львівської області

20.06.1995 р.

При активній участі ЗАТ «Гал-ЕКСПО» вперше в Україні запроваджено регіональну торгову
марку «Львівська марка», якій присвячено окремий розділ в рамках виставки
«Гал-ЕКСПО-95»
На деякий час ідея регіональної торгової марки була забута, але її можна вважати
прообразом сучасного бренду «Зроблено у Львові», який було запроваджено у 2008 році
при проведенні виставок «Львівський товаровиробник»

02.04.1996 р.

Вперше проведено міжнародну виставку серії «Комп´ютер і офіс»
Ці виставки започатковано спільно з СП «International Data Systems». Від самого початку
кожну з виставок супроводжує широка програма семінарів, у підготовці яких традиційно
брала участь кафедра «Інформаційні системи та мережі» Національного університету
«Львівська політехніка». З 1995 року в рамках виставок відбуваються фінальні тури
та нагородження переможців Галицького турніру юних інформатиків. Традиційним
форматом виставки були Інтернет-кафе та майданчик комп’ютерних ігор. З 2000 по
2003 рр. ця виставка проводилася спільно з виставкою «Сучасний зв’язок», а в 2004-2005
рр. у вигляді більш широкої акції під назвою «Форум сучасних технологій»

19.04.1996 р.

Виставкою живопису головного художника ЗАТ «Гал-ЕКСПО» Ігоря Колісника до 40-річчя
митця започатковано серію художніх виставок в приміщенні Будинку якості, метрології та
стандартизації, спонсором яких виступило ЗАТ «Гал-ЕКСПО»
Протягом 1996-1997 років також відбулися: виставка творів К.Євтюхіна (живопис),
виставка живопису викладачів кафедри монументального живопису Академії мистецтв
(М.Андрущенко, Л.Медвідь, В.Патик, Л.Звіринський, М.Шимчук), виставка живопису Зоряни
Гарбар, виставка творів з приватної колекції Володимира Гусара. У 2006 році наступну
ювілейну виставку І.Колісника було організовано у Львівському Палаці мистецтв

23.04.1996 р.

Вперше проведено міжнародну виставку – ярмарок серії «БудЕКСПО»
Виставки «Буд-ЕКСПО» у Львові – це, насамперед, виставки матеріалів та технологій
зовнішнього та внутрішнього оздоблення приміщень. На виставках традиційно
відбуваються численні презентації нових матеріалів та технологій. Починаючи з 2004
року ці виставки проводяться двічі на рік в рамках весняного та осіннього Будівельних
форумів

13.06.1996 р.

ЗАТ «Гал-ЕКСПО» виступило співзасновником Львівської обласної асоціації малого і
середнього підприємництва

18.06.1996 р.

Рішенням Міністерства господарської співпраці з закордоном Республіки Польща участь
польських фірм у виставці «Галицькі експозиції-96» отримала статус Національної
польської виставки
Такий же статус мали польські експозиції на виставках «Галицькі Експозиції» в 1997
та 1998 роках. Найбільш значною була виставка 1997 року, в якій взяли участь 42
польських підприємства. В наступних роках участь польських фірм у ряді виставок
ЗАТ «Гал-ЕКСПО», хоча й не мала статусу національної польської виставки, але входила
до переліку виставок, які підтримуються Міністерством економіки РП. У 2000-2002
роках такий статус отримували виставки «ПродЕКСПО», «ГалМЕД» та «Стиль».

18.09.1996 р.

Зареєстровано поліграфічне підприємство ЗАТ «Світ друку», створене ЗАТ «Гал-ЕКСПО»
спільно з ТзОВ «еК.К.Ко»
Спеціалізацією цього підприємства стало виготовлення картонної упаковки. Вироби
ЗАТ «Світ друку» отримували нагороди престижних конкурсів у 1999 та 2000 роках.
На сьогодні підприємство співпрацює в основному з виробниками дитячих ігор. Водночас
протягом всього часу існування ЗАТ «Світ друку» являється ексклюзивним партнером
з виготовлення рекламно-сувенірної продукції (буклетів, запрошень, плакатів, каталогів)
виставок ЗАТ «Гал-ЕКСПО»

23.08.1996 р.

ЗАТ «Гал-ЕКСПО» здійснило організацію експозиції Львівщини на ювілейній виставці
«Україна –   п´ять років незалежності» (Київ, Палац спорту). Експозицію відвідали
президент України Л.Д.Кучма, інші керівники держави
В подальшому ЗАТ «Гал-ЕКСПО» організовувало експозиції Львівської області на виставці
«Україна. Погляд у ХХІ століття», присвяченій щорічним зборам Ради Керуючих
ЄБРР(1998), експозицію «Народне мистецтво Львівщини» та виставку харчової
промисловості під час проведення творчого звіту Львівщини в Палаці «Україна» в м.Києві
(2001), на Міждержавній виставці-ярмарку промислових технологій, засобів виробництва,
товарів та послуг країн СНД в Києві(2003), в рамках загальнодержавних виставкових
акцій «Барвиста Україна» (2004,2005,2007,2009,2010-2013), оформлювало експозиції
Львівщини на міжнародних виставках «Агро» в Чубинському (2001,2002)

05.09.1996 р.
20.09.1996 р.

18.12.1996 р.

09.04.1997 р.

24.09.1997 р.

24.09.1998 р.
16.10.1998 р.
16.02.1999 р.

23.03.1999 р.

ЗАТ «Гал-ЕКСПО» прийнято до лав Українського Союзу промисловців і підприємців.
В тому ж місяці Товариство входить до складу регіонального відділення УСПП
– ОПОЛ (Об’єднання підприємницьких організацій Львівщини)
Одночасно з проведенням   виставки-ярмарку «Форум видавців України» вперше
відбулася міжнародна виставка «Світ друку – 96»
Проведення поліграфічної виставки у Львові зумовлено давніми традиціями друкарства
на Галицькій землі, виробничою, науковою та навчальною базою поліграфічної
промисловості на Львівщині. Учасниками виставок «Світ друку» були найвідоміші світові
виробники обладнання – «Heidelberg», «RISO», «Ryobi», ряд інших. Свої можливості і нові
розробки представляли на стендах і в ході супутніх заходів фахівці УкрНДІПП та Львівської
академії друкарства. В 1998 році цю виставку було проведено спільно з виставкою
«Комп’ютер і офіс», що дало змогу в комплексі розглянути питання дизайну, додрукарської
підготовки і виробництва. В подальшому ця виставка втратила свою актуальність і
з 2004 року не проводиться, однак ЗАТ «Гал-ЕКСПО» залишилось постійним партнером
проведення Форумів видавців у Львові в частині технічного обладнання експозиції. З
2012 р. додався «Форум видавців-дітям». В 2014 р. «Галицькі експозиції»® проголошено
офіційним виставковим партнером Форумів видавців.
Зареєстровано дочірнє підприємство транспортно-туристичне агентство
«Гал-ЕКСПОТУР», яке спеціалізувалося в продажі міжнародних авіаквитків
ТТА «Гал-ЕКСПОТУР» було першим в Західній Україні сертифікованим членом Міжнародної
асоціації авіатранспорту ІАТА та Транспортної клірингової палати Росії (ТКП). На засадах
прямих договорів агентство працювало з багатьма авіаперевізниками, в числі яких такі
світові «гранди», як British Airways, Air France, KLM, Lufthanza, Аерофлот, авіакомпанії
наших сусідів – LOT та Malev, практично всі українські авіакомпанії та більш ніж 100
авіакомпаній СНД. З 1998 року агентство здійснювало продаж автобусних перевезень по
Європі транспортом ряду відомих компаній, які працюють в регіоні. ТТА «Гал-ЕКСПОТУР»
здійснювало програми ділового туризму (організацію участі у виставках за кордоном
та у виставках програми ЗАТ «Гал-ЕКСПО» у Львові), тури і відпочинок в Україні та за
кордоном. ТТА «Гал-ЕКСПОТУР» було нагороджено спеціальним дипломом конкурсу
«Обличчя міста-2000» в номінації «Європейський рівень послуг». В 2009 році агентство
припинило свою діяльність.
ЗАТ «Гал-ЕКСПО» виступило співзасновником Виставкової Федерації України
Сьогодні ВФУ – активна громадська організація, яка об’єднує більшість значних
організаторів виставок в Україні. ЗАТ «Гал-ЕКСПО» бере активну участь в діяльності
ВФУ. Довший час президент ЗАТ «Гал-ЕКСПО» О.В.Шеховцов обіймав посаду віцепрезидента ВФУ, відповідального за виставкову політику в регіонах
Започатковано проведення міжнародних виставок – ярмарків «ТурЕКСПО»
(на виставці вперше  створена комплексна експозиція «Львівщина туристична»)
Ці виставки завжди фокусували увагу на туристичних можливостях Карпатського
регіону, не забуваючи про представлення туристичного потенціалу інших країн. Зокрема,
тут вперше перед львів’янами демонстрували свої можливості туристичні фірми з таких
країн, як ОАЕ, ПАР, Індонезія. З 2006 року ці виставки проводяться в новому, більш
розширеному форматі (див. далі).
В числі перших п’яти виставкових фірм України ЗАТ «Гал-ЕКСПО» отримало
сертифікат виставково-ярмаркової діяльності підприємства Виставкової Федерації
України
Вперше в Україні спільно з Львівським Палацом мистецтв організовано і проведено
виставку творів мейл-арту, в якій взяли участь митці з 33 країн світу
Вперше проведено виставку-ярмарок серії «Гал-АГРО»
Актуальність появи цієї теми в програмі виставок ЗАТ «Гал-ЕКСПО» зумовлена,
зокрема, тими перетвореннями, що відбуваються в агропромисловому комплексі.
Активним співорганізатором виставок «Гал-АГРО» виступало Агентство з розвитку
агробізнесу та маркетингу Центру приватизації та аграрної реформи. В рамках виставок
не лише було представлено сучасні технології і обладнання для сільського господарства,
але й розглянуто в ході семінарів за участю зарубіжних спеціалістів особливості їх
застосування в умовах сімейних та фермерських господарств. Виставки «Гал-АГРО»
відбувалися у 1999 – 2002 рр.
Вперше проведено міжнародну виставку серії «Сучасний зв´язок»
Ідеєю цієї серії виставок стало представлення нових засобів електронного зв´язку,
комунікаційних технологій, розвиток яких зумовлений активним використанням
можливостей Інтернету. На виставці 2000 року вперше у Львові надзвичайно широко
були представлені пропозиції в сфері мобільного зв’язку, презентації своїх можливостей
провели найпотужніші українські оператори мобільного зв´язку – УМЗ та «Київстар
ДжіЕсЕм». Виставки «Сучасний зв’язок» відбувалися у 1999 – 2005 рр..

07.05.1999 р.

ЗАТ «Гал-ЕКСПО» взяло участь в обладнанні прес-центру Шостої зустрічі президентів
країн Центральної Європи

15.06.1999 р.

Вперше проведено міжнародну виставку серії «Світ упаковки»
Розвиток української промисловості, поява на ринку більшої кількості товарів вітчизняного
виробництва зумовили підвищений інтерес до питань упаковки. Підготовку цих виставок
ЗАТ «»Гал-ЕКСПО» здійснює в тісній співпраці з Клубом пакувальників України та
журналом «Упаковка». Вже на першій виставці відбулися семінари з питань технологій
упаковки, конкурс на кращу упаковку по різним її видам. З 2000 року спільно з Клубом
пакувальників України проводилася більш широка акція з пропаганди кращих взірців
вітчизняної упаковки під загальною назвою – «Пакувальний тиждень у Львові». Пізніше
ці виставки зосередили увагу на упаковці для харчових продуктів і в 2004-2008 рр.
проводилися спільно з виставками «ПродЕКСПО»

02.08.1999 р.

За дорученням Львівської облдержадміністрації організовано експозицію Львівщини
на виставці «Україна – крок у нове тисячоліття» на честь восьмої річниці незалежності
(Київ, НВЦ)
Цю експозицію було відзначено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

19.10.1999 р.

Р о з п о ч а л а с в о ю р о б о т у в и с т а в к а « Б у Т Е н » ( Б у д і в н и ц т в о . Те п л о .
Енергозбереження»)
Поява цієї нової серії виставок в програмі ЗАТ «Гал-ЕКСПО» зумовлена тією увагою,
яка приділяється сьогодні проблемам паливно-енергетичного комплексу та питанням
застосування енергозберігаючих технологій в усіх сферах виробництва. В супутніх
заходах виставки взяли участь спеціалісти інженерних служб міста і області, науковціспеціалісти з проблем енергозбереження. Друга виставка цієї серії відбулася в 2000 році
за сприяння Державного комітету України з енергозбереження
Виставки «БуТЕн» проводилися до 2002 року. В подальшому, починаючи з 2007 р., ця
тематика знайшла своє нове втілення у виставках опалювальних технологій

29.12.1999 р.

Зареєстровано знаки для товарів та послуг «Гал-ЕКСПО», «Gal-EXPO», «Діловий
партнер», «Галицькі експозиції»

2000 р.

З цього року всі виставки ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® відбуваються під зареєстрованою
торговою маркою «Галицькі експозиції»®

травень 2000р.

На виставці «Деревообробка» вперше працював консультаційний пункт Західноукраїнського Комерційного Банку (нині – «Кредобанк»)
В подальшому в багатьох виставках «Галицькі експозиції»® було передбачено участь
банківських установ, що дозволяло учасникам отримувати оперативну інформацію про
можливості фінансування інвестицій. З «Кредобанком» було встановлено тісні
партнерські зв’язки. В 2002-2003 та 2006 рр. Товариство забезпечувало комплексне
рекламне забезпечення участі банку у виставках, в свою чергу, Банк організовував роботу
на виставках Центру сприяння залученню інвестицій та розвитку малого і середнього
бізнесу

липень 2000 р.

За значний внесок у розвиток економіки Львівського регіону та за досягнення в
організації виставкових заходів в Україні і за кордоном ЗАТ «Гал-ЕКСПО» ®
нагороджено Почесним дипломом ТПП України

16.09.2000 р.

В рамках виставки «Стиль» відбувся Конкурс модельєрів «Pret-a-porter» «Крок нового
тисячоліття»

12.10.2000 р.

При активній участі АТ «Гал-ЕКСПО»® у Львові проводиться семінар з питань
регіональної виставкової політики в Україні та перше виїзне засідання Правління
Виставкової федерації України
За участю численних колег з України та Польщі ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® відзначило своє
10-річчя

16.11.2000 р.

На виставці «ГалМЕД» вперше проведено акцію «Мистецтво проти СНІДу»

13-16.03.2001 р.

В рамках виставок «БудЕКСПО-2001» та «БуТЕн-2001» проведена нарада представників
Західного регіону з питань енергозбереження в будівництві, житловокомунальному господарстві, паливно-енергетичному ком¬плексі та в бюджетній сфері,
підготовлена Держкоменергозбереження України спільно з ЛОДА та рядом
регіональних організацій

26.04.2001 р.

В рамках виставок «Комп’ютер і офіс-2001» та «Сучасний зв’язок-2001» проведено
тематичний день «Інформатизація освіти». В програмі дня презентація та обговорення
«Цільової комплексної програми інформатизації освітньої галузі Львівщини» на 2001
– 2005 р., круглий стіл, присвячений проблемам дистанційного навчання.
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На міському конкурсі Львова «Обличчя міста» ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® вибороло одну з
основних номінацій – «За доброчесність в бізнесі»
На виставці «Деревообробка» фахівцями Українського центру вивчення громадської
думки «Соціоінформ» вперше було проведено соціологічне опитування з метою
визначити напрямок інтересів відвідувачів та їх оцінку локального ринку та його
представлення на виставці
Організовано експозицію Мінагрополітики України на виставці «Polagra-Food» в
Познані (РП)
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® виступило генеральним упорядником «Інвестиційного ярмарку –  
2001» в рамках Економічного форуму з питань прикордонного співробітництва
– першого великомасштабного ярмарку інвестиційних проектів в Україні.
Програмою «Viva Millenium» започатковано проведення шоу-програм в рамках
виставок «Стиль» спільно з Львівським держ авним коледжем легкої
промисловості
Ці програми в подальшому з 2006 р. проводилися на виставках «Стиль» під назвою «Made
in Ukraine», а з 2012 р. «Битва модельєрів», як фінальне представлення однойменного
конкурсу
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®, як офіційний представник ТМ «Росинка», проводило рекламні
акції цієї торгової марки на Львівщині
В рамках Х-ї виставки «ПродЕКСПО-2002» відбувся круглий стіл Західноукраїнського
об’єднання фермерів
В рамках виставок «Комп’ютер і офіс-2002» та «Сучасний зв’язок-2002» спільно з
фірмою «Назгул» проведено фестиваль комп’ютерних ігор
Здійснено обладнання міжнародної виставки «Корозія-2002»
В наступні роки включно до 2010 р. забудову цих виставок традиційно здійснює
ЗАТ «Гал-ЕКСПО» ®
В рамках «Інвестиційного ярмарку» проведено засідання секції «Міжнародна
виставкова діяльність», де ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® представило огляд «Виставки в
регіонах: особливості, проблеми, перспективи». За сприяння Головного управління
економіки ЛОДА підготовлено і видано найбільший за всі роки каталог інвестиційних
пропозицій Львівщини
5 жовтня Другий «Інвестиційний ярмарок» серед інших представників урядових та
бізнесових кіл відвідали Прем’єр-Міністр України А.Кінахом та міністр економіки та з
питань європейської інтеграції О.Шлапак. На ярмарку, зокрема, було представлено
проект нафтопровідної системи «Одеса-Броди»
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® взяло участь у першій всеукраїнській виставці «Виставковий
бізнес-2003. Підсумок десятиріччя»
Спільно з ТзОВ «Аміпринт» (Київ) проведено перший семінар для фірми Intel
в Західному регіоні України
Створено варіант бази даних виставок в форматі Інтернету.
З цього моменту менеджери відділу виставок отримали інструмент для використання як
в офісі, так і в місцях проведення виставок. Було автоматизовано оформлення заявочних
документів експонентів та формування текстової частини каталогів виставок.
Вперше здійснено обладнання «Ярмарку кар’єри»
В наступні роки ЗАТ «Гал-ЕКСПО» ® неодноразово брало участь в організації та
оформленні заходів з профорієнтації та працевлаштування спільно з Львівськими
обласним та міським центрами зайнятості, НУ «Львівська політехніка», організацією
AIESEC. В останні роки цей захід носить назву «День професійного самовизначення»
В рамках 3-го Інвестиційного ярмарку пройшло засідання Першого українського Форуму
партнерств, в роботі якого взяли участь представники програм TACIS і PHARE, програм
Європейського союзу, Польсько-американсько-української ініціативи співпраці
(PAUCI), інших міжнародних програм і організацій з США, Німеччини, Бельгії, Великої
Британії, Австрії, Шотландії, Польщі.
Започатковано виставку «Дентал-Україна»
Ця виставка, яка стала розвитком стоматологічної експозиції виставок «ГалМЕД»,
була і залишається першою презентаційною виставкою дентальних технологій та
обладнання в Україні. Серед її учасників – світові гранди, такі як KaVo, Vita, Morita, 3M
Espe, ряд інших. Виставки традиційно супроводжує насичена наукова програма. На цих
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виставках була вперше запроваджена система реєстрації відвідувачів. Постійним
партнером ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® в проведенні цих виставок є ТзОВ ІнСпе. Виставки
відбуваються за підтримки Асоціації стоматологів України та Асоціації стоматологів
Львівщини.
В рамках виставки «БудЕКСПО» проведено семінар «Сучасні технології для малого
та середнього бізнесу» спільно з представниками фірми Intel
Вперше проведено виставку «Буд-ЕКСПО-осінь»
Розподіл виставки «БудЕКСПО» на весняну та осінню був зумовлений як зростанням
кількості учасників,так і їх потребою представляти різні пропозиції на ринку в залежності
від пори року. В наступні роки ця ідея повністю була підтверджена практикою проведення
двох виставок «БудЕКСПО» протягом року
Обладнано перший львівський музичний форум «Патефон»
На жаль, проведення виставок такої тематики у Львові не знайшло продовження
На «Інвестиційному ярмарку –2005» вперше започатковано інформаційну біржу
«Назустріч інвестору»
Почесними гостями ярмарку були тодішній Президент України В.Ющенко, а також
зарубіжні дипломати – члени Міжнародного трейд-клубу в Україні.
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® взяло участь у третій міжнародній виставці «Виставковий бізнес –
2006: Від кількості до якості»
Фірмовий стиль та атрибутика сувенірно-рекламної продукції Товариства відзначені
Почесними грамотами Виставкової Федерації України за друге місце в конкурсах
поліграфічної і рекламно-сувенірної продукції виставок
В рамках проведення виставок «ПродЕКСПО» та «Світ упаковки» було організовано
нагородження підприємств фіналістів регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу
якості продукції«100 кращих товарів України -2005», яке провів на виставці Львівський
регіональний Державний центр стандартизації, метрології та сертифікації.
«За вагомий внесок у розвиток інфраструктури виставкової діяльності в Україні.
За успішний розвиток виставкової діяльності у Західному регіоні України. За
сприяння розвитку ділових зв’язків із зарубіжними виставковими компаніями та
організаціями. За високий рівень професіоналізму в організації та проведенні
виставкових заходів» ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® нагороджено грамотами Виставкової
Федерації України
Виставка «ГалМЕД» отримала нову назву «ГалМЕД:здоров’я та довголіття»
Було вирішено спеціалізувати виставку в тематиці профілактики та пропаганди
здорового способу життя. В рамках виставки «ГалМЕД:здоров’я та довголіття»
започатковано проведення науково-практичних конференцій з питань сімейної та
нетрадиційної медицини за підтримки однойменного комітету МОЗ України. В
подальшому виставки «ГалМЕД» усі супутні конференційні заходи постійно входять
до реєстру медичних виставок та реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науковопрактичних конференцій Міністерства охорони здоров’я України
Започатковано спеціалізовану виставку «Вікна.Двері.Дах»
В 2006-2007 рр. цю виставка проводилась як окремий захід, а з 2008 р. проводиться
спільно з виставкою «БудЕКСПО-весна» в рамках Весняного будівельного форуму
Після чотирьохрічної перерви відроджено виставку  «ТурЕКСПО».  
Розпочався пошук нового формату цих виставок. Вперше було запроваджено виїзні
ознайомчі тури для учасників виставки по туристичних об’єктах Львівщини
Базу даних виставок доповнено  БД відвідувачів виставок
З цього часу зареєстровані учасники виставок отримали можливість користатися
привілеями при відвіданні виставок, які їх цікавлять. З 2009 року додано можливість для
відвідувачів реєструватися он-лайн на сайті www.galexpo.lviv.ua. З 2010 р. запрацювала
система автоматизованої розсилки інформаційних матеріалів та запрошень на виставки
для відвідувачів
Започатковано проведення виставок «ЕлітЕКСПО»
Виставка «ЕлітЕКСПО» від першого року отримала великий інтерес і стала однією
з найбільш відвідуваних виставок програми «Галицьких експозицій»®. В 2008 році на
виставці «ЕлітЕКСПО» вперше в рамках вітчизняних ювелірних виставок відбувся
Аукціон ексклюзивних виробів. Постійними партнерами виставки є провідні українські
підприємства «Київський ювелірний завод» та Вінницький завод «Кристал», а останні
роки – завод «Золотий вік»

29.03.2007 р.

ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® стало членом Асоціації ювелірів України
Участь в цій фаховій організації дає змогу на більш професійному рівні проводити
виставки «ЕлітЕКСПО», координуючи заходи виставки з потребами фахового кола
ювелірів Україніи

квітень 2007 р.

ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® було прийнято до складу Міжнародної спілки виставкової
статистики CENTREX
Вступом до цієї організації, яка сьогодні є провайдером всього комплексу знань про
виставки та виставкову діяльність в регіоні Центральної та Східної Європи, встановлені
постійні контакти і обмін досвідом з колегами з багатьох країн. Дані найбільших
виставок, які проводить ЗАТ «Гал-ЕКСПО», проходять міжнародний аудит згідно правил
UFI і опубліковуються в авторитетних каталогах європейських виставок. З 01 січня
2015 р. президент ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® Г.В.Кройчик став Головою CENTREX

02.10.2008 р.

В рамках «Ярмарку інвестицій та нерухомості» проведено ряд українсько-польських
семінарів по підготовці до «Євро-2012», вперше проведено «Ярмарок ідей», де
розробники мали унікальну можливість представити свою бізнес-ідею безпосередньо
потенційному інвестору

22-24.10.2008 р.

Комплекс виставок, присвячених сфері туризму та рекреації збагатився експозицією
«Континент розваг», проведено ІІІ-ій міжнародний Форум «Туризм і рекреація». В
розвиток теми «Готельного та ресторанного бізнесу» на виставці з’явився шоумайданчик кулінарного мистецтва

13.03.2009 р.

Здійснення комплекс робіт по забезпеченню гала-вечора, присвяченого десятиріччю
Асоціації імплантологів України
Спеціалістами технічної служби ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® виконана унікальна робота з
обладнання концертно-ресторанного залу на 1000 місць в приміщенні ВЦ «Лемберг»

19-21.04.2007 р.

В рамках виставки «ГалМЕД:здоров’я і довголіття»» вперше організовано
спеціалізований салон «Ярмарок оптики»

квітень 2009 р.

24-26.04.2007 р.

Відбулася перша виставка «Опалювальна техніка на твердому паливі»

За підсумками 2008 року Товариство було відзначено Національним сертифікатом
«Лідер галузі – 2008»

27.05.2009 р.

В рамках виставки «Деревообробка» Українською асоціацією деревообробного
обладнання (УАДО) проведено конференцію на тему: «Інвестиційні та експортні
можливості деревообробної та меблевої промисловості для малого та середнього
бізнесу» в рамках проекту ЄС

21.09.2009 р.

В рамках Осіннього будівельного форуму відбувся семінар:«Альтернативні джерела
енергії в системах теплопостачання», організований Асоціацією Паливно
Енергетичного Комплексу Львівщини

25.09.2009 р.

«За 1-е місце у Конкурсі виставково-рекламної атрибутики на Форумі «Виставковий
бізнес-2009» за фірмову атрибутику виставки «Деревообробка» та проекту «Галицькі
експозиції»® відзначено почесним Дипломом Виставкової Федерації України

15-21.10.2009 р.

Вперше спільно з Львівською міською Радою проведено виставку-ярмарок
«Львівський товаровиробник»

Цю виставку було заплановано і проведено спільно з керівництвом паливно-енергетичного
комплексу Львівщини. Метою виставки було представити рішення в сфері комунального
господарства, які дозволяють зменшити витрати на опалення, паралельно
використовуючи для спалювання відходи виробництва та побутові відходи. Крім
вітчизняних підприємств, на виставці великі експозиції представили чеські та литовські
фірми. Виставку відвідали керівники комунальних служб усіх районів області. З 2013 р.
ця виставка стала складовою виставки «Опалення»
22-25.05.2007 р.

Проведено Х ювілейну виставку «Деревообробка»
Партнером проведення ювілейної виставки виступила промислова група «Weinig»
(Німеччина) – один з провідних виробників деревообробних верстатів у світі

04-07.09.2007 р.

Разом з виставкою «БудЕКСПО-осінь» вперше відбулася виставка «Опалення»
Цю виставку було започатковано з ідеєю представлення сучасних тенденцій в організації
опалення житлових та виробничих приміщень, в тому числі, з використанням
альтернативних джерел енергії, методикою акумулювання енергії тощо. З 2007 року
комплекс виставок з будівництва та опалення проводиться під назвою «Осінній
будівельний форум»

18-20.10.2007 р.

Розпочалась робота над переформатуванням виставки «ТурЕКСПО».
Виставка «ТурЕКСПО» відбулась спільно з Другим міжнародним туристичним форумом
«Туризм і рекреація-2007», організатором якого виступила Львівська ТПП. В рамках
виставки «ТурЕКСПО» вперше було організовано спеціалізовану експозицію «Готельний
та ресторанний бізнес». Також вперше проведений фестиваль туристичного фільму
«Дримба», переможцем якого було визнано фірму «Феєрія» з м.Києва за серію телевізійних
програм «Феєрія мандрів»

01.11.2007

На виставці «Дентал-Україна-2007» вперше на виставках в Україні в рамках науковопрактичної конференції відбулася операція – демонстрація мікрохірургічного
лікування на пацієнті

10-11.12.2007 р.

За результатами виставки «Дентал-Україна-2007» вперше проведено міжнародний
аудит статистики виставки

11.12.2007 р.

Головний аудитор CENTREX пан Карой Надь (Угорщина) провів семінар для
спеціалістів виставкового напрямку
В наступні роки семінари для менеджерів виставкового напрямку проводив також
Президент компанії «Євроіндекс» Валерій Пекар, автор першого в Україні підручника для
ВНЗ «Основи виставкової діяльності». Крім того, запроваджено регулярні наради
менеджерів, які дозволяють обмінятися думками і випрацювати нові технологічні рішення
в підготовці і проведенні виставок

03.08.2008 р.

22.09.2008 р.

Отримана пропозиція по співпраці від польського інформаційного ресурсу
«POGRANICZE-MEDIA».
Ця співпраця, що розпочалася як обмін інформацією, перетворилася на багаторічну
співпрацю. В подальшому «Pogranicze» організувало участь ряду польських фірм у
виставках будівельної тематики, а також разом з фірмою «Fenix» за участю ПрАТ «ГалЕКСПО» ® здійснило випуск кількох чисел інформаційно-рекламного бюлетня
«Prometeusz».
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®  виступило співзасновником Української Асоціації деревообробного
обладнання» (УАДО)

На цій виставці вперше було представлено широке коло пропозицій підприємств малого
та середнього бізнесу, виставка викликала великий інтерес у відвідувачів – львів’ян та
гостей міста. В наступні роки ця виставка стала традиційною і традиційно в її проведенні
бере участь «Гал-ЕКСПО»®
21-23.10.2009 р.

Комплекс виставок «ТурЕКСПО», «Готельний та ресторанний бізнес», «Континент
розваг» отримав назву «Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та
гостинності»
У виставці «ТурЕКСПО-2010» взяла участь туристична організація Індонезії, яка стала
45-ю країною-учасницею виставок, організованих ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

30.10.2009 р.

В рамках виставки «Дентал-Україна» на стоматологічному форумі вперше в Україні
виступив VIP-лектор Жан-Марк Мейер, почесний професор Женевського університету
(Швейцарія); учасник конгресів ADF(Париж), IADR, Європейського товариства з
біоматеріалів і Світового Конгресу біоматеріалів; член-засновник і перший президент
Швейцарського товариства з біоматеріалів

11.12.2009-19.01.2010 рр.
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® взяло участь в підготовці і організації Першого
Львівського Новорічно-різдвяного ярмарку на вулицях міста
16-19.10.2010 р.

В рамках Весняного будівельного форуму вперше представлена спеціалізована
експозиція «Дерев’яний дім»

6-9.05.2010 р.

Відбулася перша спеціалізована виставка-ярмарок   «Дитячий світ-2010» – 33-я
тематична виставка, підготовлена ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

серпень 2010 р.

Зареєстровано знаки для товарів і послуг – назви стоматологічної виставки виставки
– «Дентал» та «Dental»

16.10.2010

Закритому акціонерному товариству «Гал-ЕКСПО»® виповнилось 20 років!
З нагоди ювілею Товариство отримало багато привітань та нагород, головна з яких
– спеціальна відзнака «За дієве сприяння розвитку економіки Львівщини та у зв’язку з 20річчям з дня створення» в рамках щорічного конкурсу «Обличчя міста». Пам’ятні дипломи
та почесні грамоти Товариство отримало від міського голови Львова Андрія Садового,
від Львівської ТПП, багатьох партнерів та учасників виставок.

жовтень 2010 р.

На міському конкурсі Львова «Обличчя міста» ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® нагороджено
дипломом «За дієве сприяння розвитку економіки Львівщини та у зв’язку з 20-річчям
з дня створення»

жовтень 2010 р.
жовтень 2010 р.
21-23.10.2010 р.

Андрій Садовий – міський голова м. Львова нагородив почесним дипломом ЗАТ
«Гал-ЕКСПО»® «За вагомий внесок у розвиток виставково-ярмаркової діяльності у
м. Львові та з нагоди 20-річчя заснування товариства»
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® отримало диплом За розвиток виставкової діяльності, підтримку
вітчизняного бізнесу та з нагоди 20-річчя створення» від Торгово-Промислової
Палати
Вперше в рамках виставки «Готельний та ресторанний бізнес» було проведено
конкурс професійних кухарів «ПРОСТО. Їжа без пафосу!», основною концепцією
якого є популяризація здорової, смачної та простої у приготуванні їжі.
Журі першого конкурсу очолив п. Ерве Бурдон – відомий французький шеф-кухар,
кулінарний шоумен та міжнародний консультант у ресторанному бізнесі. Надалі конкурс
«ПРОСТО. Їжа без пафосу!» став неодмінною складовою Форумів туризму та індустрії
гостинності

09-12.03.2011 р.

Товариство надало комплекс виставкових послуг підприємству «Белинтерэкспо»
Білоруської ТПП у  проведенні у Львові національної виставки республіки Білорусь
в Україні

28-30.04.2011 р.

Виконано комплекс робіт з художнього оформлення та організаційно-технічного
забезпечення «Львівського фестивалю освіти і науки» в рамках програми для дітей
ГО «Самопоміч».
В наступні роки разом з «Самопоміччю» ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® проводило ряд інших
заходів для дітей, зокрема, Ярмарки дитячого дозвілля, Ярмарки спорту, у Львові, ІваноФранківську та Хмельницькому

травень 2011 р.

08-10.06.2011 р.

Проведено велику підготовчу роботу і комплексне оформлення Палацу мистецтв
при проведенні презентації-форуму начальників відділень банку «Райффайзен Банк
Аваль»

01-06.07.2012 р.

Товариство спільно з Національним університетом «Львівська політехніка» здійснило
організаційну роботу з проведення 13-ого Конгресу Європейської Асоціації
Звукохіміків ESS13

06-08.09.2012 р.

На замовлення громадської організації «Самопоміч» надано послуги з організації та
проведення «Ярмарку дитячого дозвілля»
Аналогічні заходи ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® проводило в наступні роки, крім того, разом з
«Самопоміччю» проводилися інші заходи для дітей, зокрема, Ярмарки спорту, у Львові
та Івано-Франківську

вересень 2012 р.

Надано допомогу Львівському обласному товариству АсФУ в проведенні
філателістичної виставки. Було розроблено спеціальний вид обладнання для
експозиції марок та конвертів.

08.12.2012 р.

Безкоштовно надано обладнання для проведення благодійного новорічно-різдвяного
ярмарку «Даймо надію», організованого Дипломатичним Клубом м.Львова з
метою збору коштів для Благодійного фонду «Даймо надію», що опікується дитячим
домашнім госпісом для важкохворих і невиліковних дітей Львова та області, які
мають термінальну стадію онкологічної хвороби.
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® на доброчинних засадах підтримало ці акції також в 2013 та 2014
роках

04-06.04.2013 р.

Здійснено забудову та художнє оформлення VI Східноєвропейської конференції з
проблем стоматологічної імплантації у виставковому центрі «Шувар-Експо»

23-25.05.2013 р.

Обладнано експозицію для демонстрації робіт 14-го Київського Міжнародного
Фестивалю Реклами в приміщенні Львівського палацу мистецтв

24-26.10.2013 р.

У науковій програмі виставки «Дентал®-Україна» взяли участь провідні європейські
фахівці

У виставкових залах ринку «Шувар» побудовано експозицію виставки «Дзеркало
моди» для фірми «Метеор»(Дніпропетровськ)

Зокрема, в конференції «Актуальні проблеми хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії» взяли участь Генрі Дідеріх та Алан Ансель, президент та віце-президент
Клубу імплантологів Люксембурга, а в III міжнародній науково-практичній конференції
«Лазерні технології в стоматології» взяв участь професор Ролан Де Мур, Віце-президент
всесвітньої Асоціації «Застосування лазерів в стоматології» SOLA (Бельгія)

Ця виставка поклала початок багаторічній співпраці. Надалі ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® щорічно
обладнувало виставки «Дзеркало моди», які надалі проводилися у Львівському Палаці
мистецтв
17-18.06.2011 р.

Здійснено проект художнього оформлення та забудова виставки в рамках   13-го
світового конгресу міжнародної академії пародонтології

07.11.2011 р.

Запрацювала оновлена версія корпоративного сайту ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® в його
сьогоднішньому вигляді.

30.10-1.11.2013 р.

Цього ж року було проведено ще один захід для стоматологів – конференція в серпні.

В цьому ж році були зроблені перші спроби з організації рекламно-маркетингових заходів
в соціальних мережах. Станом на 2015 рік Товариство має у мережі Facebook корпоративні
сторінки, а також сторінки окремих виставок та заходів, що проводяться в рамках
виставок.
липень 2011 р.

Відповідно до змін в законодавстві товариство отримало теперішню назву – Приватне
акціонерне товариство «Гал-ЕКСПО»®

23.09.2011 р.

В рамках виставки «Стиль-2011» вперше проведений конкурс учнівської та
студентської молоді «Битва модельєрів», де студенти могли представити розроблені
ними колекції.
Цей конкурс Товариство проводить разом із Львівським коледжем легкої промисловості
Київського національного університету технологій та дизайну. В подальшому цей
конкурс став традиційним. В роботі журі конкурсу брали участь відомі українські
модельєри, зокрема, Оксана Караванська,Уляна Барабаш, Ірина Іванишин.

У роботі та офіційному відкритті Форуму братиме участь п. Катажина Собєрайска,
заступник міністра спорту та туризму Польщі.За її участю відбувся семінар
«Транскордонна співпраця у сфері туризму в Єврорегіоні Карпати». Також пройшли
навчальні семінари експертів Польської Палати Готельної Справи, присвячені питанням
правової підготовки готельної галузі до нормативів Євросоюзу, маркетингу готельних
об’єктів та сучасним тенденціям оформлення готелів.
28.11-01.12.2013 р. На виставку «Дитячий світ-2013» був запрошений легендарний хореограф, народний
артист України  Григорій Чапкіс, який провів ряд  майстер-класів для всіх охочих
18-21.03.2014 р.

На виставці «Деревообробка» вперше з’явилася Територія ремісників, де студенти
професійних училищ демонструють свої вміння та навики, які отримали під час
навчання та безпосередньо на виставці виготовляють малі архітектурні форми і
меблі

29.05-01.06.2014 р. Спільно зі срібним партнером виставки «ЕлітЕКСПО.Літо» – компанією «Стерлінг9»
організовано розіграш 55 призів, який протягом чотирьох днів роботи виставки
відбувався кожні три години.
Аналогічні заходи ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® спільно з партнером проводило в наступні
роки
23-25.09.2014 р.

Здійснено побудову та оформлення Х-ї Міжнародної конференції і виставки
«Птахівництво-2014», яка проходила в Трускавці
В цілому протягом 2014 р. ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®.у партнерстві з ТзОВ «ГалЕКСПОсервіс»
взяло участь в підготовці, оформленні та проведенні 57 заходів на замовлення. Серед
них «на виїзді» – Книжкова виставка в Тернополі, виставка «ТурЄвроцентр» в Ужгороді,
Ярмарок спорту в Хмельницькому

31.05-03.06.2012 р. Започатковано проведення другої щорічної ювелірної виставки – «ЕлітЕКСПО.
Літо»
На ювелірних виставках 2012 р. вперше було впроваджено LED-освітлення, яке сьогодні
активно використовується на багатьох інших виставках програми «Галицьких
експозицій»®

В рамках Весняного будівельного форуму відбулася презентація Західноукраїнського
архітектурного порталу

27.02-02.03.2014 р. Опробувано поєднання ювелірної та весільної тематики – одночасно з «ЕлітЕКСПО2014» у Львівському Палаці мистецтв відбулася спеціалізована весільна виставка
«LvivWeddingShow», організована Компанією «BRIGIDA»

29.04-06.05.2012 р. Здійснено комплекс робіт з електрифікації «Фестивалю угорської культури та
виноробства»
22-25.05.2012 р.

В рамках Форуму індустрії туризму та гостинності-2013 відбувся ряд спеціальних
заходів за участю наших польських сусідів.

25-28.09.2014 р.

Розширено формат виставки «Стиль», яка тепер в рамках Форуму моди та краси
доповнюється виставкою «Імідж краси», присвяченою тематиці перукарського
мистецтва, нігтьової естетики та косметики.

Виставка «Імідж краси» стала 34-ю тематичною виставкою в програмах виставок
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®. Її поява поєдналася з рядом нових конкурсних заходів для майстрів
індустрії краси – конкурсом «Битва стилістів» та конкурсом «BarberShop», присвяченим
чоловічій моді на вуса та бороди
30.09-03.10.2014 р. Осінній будівельний форум отримав гасло «За крок до енергонезалежності»
Під такою назвою започатковано проведення форумів, що передбачають поширення
інформації серед населення про природні джерела енергії, популяризацію «зелених ідей»,
навчання та просвітництво у сфері альтернативної енергетики та енергозбереження.
Форум поєднав виставку «Відновлювальна енергетика для Львівщини» за підтримки
міжнародного транскордонного проекту FARADAY, роботу Консультаційно-дорадчого
пункту з енергозбереження та ряд майстер-класів та демонстрацій з питань
енергоощадності та енергоефективності
15-17.10.2014 р.

В рамках виставки «Готельний та ресторанний бізнес» вперше проведено
Західноукраїнський чемпіонат барменів

05-06.11.2014 р.

ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® виступило партнером у проведенні Ярмарку рекреаційного
туризму, організованого у   рамках проекту міжнародної технічної допомоги
Європейського Союзу № IPBU.03.02.00-18-832/12 «Транскордонна співпраця для
рекреаційного туризму польсько-українського прикордоння»

27-30.11.2014 р.

Оновлено формат проведення виставок «Дитячий світ», де з’явилася Територія
дитячого дозвілля.
Ця експозиція, створена за підтримки Управління молоді, сім’ї та спорту Львівської
міської ради поєднала презентації мережі безкоштовних гуртків, концертна програма
від центрів творчості дітей та юнацтва, покази мод дитячої модельної школи, численні
майстер-класи та багато іншого. Виставка набула фестивального характеру,
де експозиційна частина поєднується з живою програмою, в якій можуть взяти участь
як діти, так і їхні батьки.

21-24.04.2015 р.

Вперше в рамках Львівського Медичного Форуму було проведено семінар
з медичного туризму: «Перспективи розвитку медичного туризму в Західній Україні.
Інновації світової медицини. Презентація міжнародних медичних центрів».

17-19.10.2016 р.

Започатковано в рамках Львівського Міжнародного Форуму Індустрії Туризму та
Гостинності щорічний всеукраїнський з’їзд туристично-інформаційних центрів
України.  

03.11.2016 р.

На щорічному Конкурсі-промоції львівського підприємництва «Обличчя міста 2016»
Пр АТ «Гал-ЕКСПО» перемогло у номінації «Львів подієвий».

17-19.11. 2016 р.

Започатковано спільно з компанією Targi Kielce S.A. нову міжнародну агропромислову
виставку EuroAGRO

21.03-24.03.2017 р. Весняний Будівельний Форум відбувся на новій площадці: ВЦ «Південний-Експо»
04.-06.04.2017 р.

В рамках Львівського Медичного Форуму було презентовано перший в Україні проект
щодо створення мережі кабінетів фізичної реабілітації у м.Львові

04.-06.04.2017 р.

Вперше   в рамках Львівського Медичного Форуму було представлено новий
Новаторський проект: «Стоматологічна клініка мрії» + «Зуботехнічна лабораторія
мрії» 2017.
Даний проект передбачав міні-експозицію інтегральних комплексних рішень щодо
обладнання та функціонування максимально продуманого стоматологічного бізнесу.

21.04.2017 р.

30.05-02.06.2017 р. В рамках виставки Деревообробка продовжено соціальний проект «Покоління для
покоління».
В рамках цього проекту виготовлено та передано комплекти книжкових полиць Львівській
обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ»
08-11.06.2017 р.

Вперше в рамках виставки-ярмарку «ЕлітЕКСПО.Літо» проведено модний показ від
відомих дизайнерів одягу Оксани Полонець та Pollardi.

27.09.2017 р.

ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® спільно з компанією Targi Kielce S.A. та Львівською Міською
Радом презентували концепцію першої в Україні міжнародної велоподії – «Lviv Bike
Expo Forum 2018», яка запланована на 27-29 вересня 2018 р.

18-20.10.2017 р.

Львівський Міжнародний Форум Індустрії Туризму та Гостинності відбувся під
гаслом «Туризм: Перезавантаження»/«Rethink Tourism». Під час Форуму були
проведені дискусійні панелі: «Створюйте, просувайте креативно», «Синергія в
туризмі», Форум Центрів туристичної інформації, де спікером виступив Павло
Шеремета (засновник Майстерні стратегії PRORYV)

24-27.05 2018 р.

Генеральна Асамблея CENTREX у Львові

В рамках Осіннього будівельного Форуму   був представлений проект
Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) «Сприяння адаптації
та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва».
Даний проект спрямований на виконання комплексного технічного обстеження
підприємств, визначення за допомогою вимірювального обладнання параметрів
технологічних процесів, енергетичних та матеріальних витрат, а також використання
розрахункових методів для розробки технічних рішень щодо вдосконалення
виробництва.
16.10.2015 р.

Приватному  акціонерному товариству «Гал-ЕКСПО»® виповнилось 25 років!
З нагоди ювілею Товариство отримало багато привітань та нагород,. Пам’ятні дипломи
та почесні грамоти Товариство отримало від міського голови Львова Андрія Садового,
від Львівської ТПП, багатьох партнерів та учасників виставок.

21-23.10.2015 р.

В рамках ділової програми Львівського Міжнародного Форуму Індустрії Туризму та
Гостинності відбувся семінар-презентація «Маловідомі туристичні об’єкти та унікальні
туристичні продукти України і світу».

25-28.02.2016 р.

Розширено формат виставки-ярмарку «Еліт-ЕКСПО» за рахунок Салону аксесуарів,
біжутерії та каміння.

31.05-03.06.2016 р. Міжнародну виставку Деревообробка провели на новому місці, а саме у Виставковому
Центрі – Південний-ЕКСПО.
Зміни у локації сприяли зростанню виставкової експозиції у 2 рази і мали неабиякий
резонанс
31.05-03.06.2016 р. Вперше на виставці Деревообробка спільно з одним з   учасників «ПП Ющишин»
дали старт унікальному соціальному проекту  «Покоління для покоління», який мав
на меті забезпечити педіатричне відділення Львівської міської дитячої клінічної
лікарні 22-ма комплектами меблів. Для реалізації цього проекту була організована
діюча міні-фабрика з виробництва меблів, яка на живо демонструвала відвідувачам
виробничий процес.
27-30.09.2016 р.

Розширено формат Осіннього Будівельного Форуму за рахунок нової експозиції, а
саме «Ярмарки Новобудов», яка об’єднала на одному майданчику пропозицію як
популярних девелоперів так і мало відомих забудовників.

Виставкова Федерація України нагородила Почесною відзнакою президента
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® Стегуру А.В. «За досягнення у виставковій діяльності»

ПрАТ «Гал-ЕКСПО» отримало почесне право провести щорічне засідання керівників
організацій – членів CENTREX, так звану, Генеральну Асамблею. В програмі
засідання обговорювався річний звіт виконавчої дирекції, затвердження балансу
та бюджету, обрання нового Президента на дворічний термін, а також обмін
інформацією про міжнародні контакти і стан ринків виставкової діяльності в різних
країнах. Крім цього, було передбачене ознайомлення гостей зі Львовом та виставкою
«Деревообробка», яка відбувалася в ці дні.

