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Продовжуючи ХХ ювілейний виставковий сезон, спільно з , за підтримки
та , наприкінці

весни організовує , генеральним партнером якої
виступає всесвітньовідома компанія .

Саме львівський палац спорту «Україна» перетвориться на грандіозний демонстраційний майданчик
обладнання для лісового господарства, деревообробного обладнання та інструменту, обладнання для сушіння деревини,
високотехнологічних, екологічних та економних підходів до обробки деревини на вимогу сьогодення. Про масштабність
цьогорічної виставки говорить той факт, що не всім бажаючим вдалося зайняти виставкову площу в залі та на вулиці, а
організаторам, в свою чергу, через надзвичайно велику експозицію довелося в цілях безпеки львів'ян та гостей міста,
просити владні та силові структури обмежити пішохідний рух поряд з виставковиммайданчиком.

Виставка за свою тринадцятирічну історію стала однією з головних подій галузі в Україні,
адже вона викликає інтерес та зацікавлення не лише у спеціалістів західного регіону, а й всієї України та ближнього
зарубіжжя. Цьогорічна виставка налічує під своїм дахом

.
Постійно зростаючий попит та актуальна тематика заходу змусили організаторів вдатися до різносторонньої

рекламної кампанії, що проводилась і за межами України. Зокрема, було розіслано 18 тисяч іменних запрошень суто
спеціалістам галузі. Інформаційна підтримка забезпечувалась і на аналогічних заходах у Києві, Познані, Мілані та Дубаї.
Телевізійна, радіо та зовнішня реклама розповсюдилась на всі області Західної України, запрошуючи усіх зацікавлених
відвідати .

Підтвердженням популярності виставки є склад постійних учасників так званий «кістяк акул» деревообробного
бізнесу, а саме:

та інші. Саме на
виставкових стендах цих учасників відвідувачі зможуть знайти найсучасніше та високотехнологічне вітчизняне та імпортне
деревообробне обладнання, стрічкові пилорами, деревообробний та дереворізальний інструмент, фрезерні та столярні
верстати, обладнання для виробництва меблів, гідравлічні преси, котли на твердому паливі, високоякісні екологічні
лакофарбові матеріали, клеї та багато іншого.

Стійка тенденція появи учасників-дебютантів додає виставці свіжого «дихання», нової «енергії» та безмежного
«потенціалу» для подальшого розвитку. вперше представить стрічкові пили
власного виробництва, використовуючи бездоганний матеріал та найкраще обладнання і технології.

, що входить до групи запрезентує новаторські ідеї для проектування та
виготовлення меблів з дерева, дерев'яних іграшок, а також екологічного вирішення утилізації відходів. Продукція для
захисту деревини не залишить байдужим справжнього поціновувача цінних порід деревини.

офіційний дилер в Україні торгових марок та
запропонує для професіоналів деревообробний інструмент високої якості, шліфувальні машини, високоточні пили,
фрезери тощо. на високому рівні представить програмне забезпечення

для точних розрахунків в дерев'яному домобудівництві, і цещедалеко не
весь перелік цікавинок.

Вперше на теренах Західної України, генеральний партнер виставки компанія буде демонструвати в
дії безперечну новинку . З нагоди 20-ї річниці з дня заснування
компанії , для українського ринку -
провідного виробника. Офіційним представником компанії є український центр стрічкових пил
фірма . Щодня, в рамках виставки, відбуватимуться численні розіграші, майстер-класи,
презентації та семінари, що є позитивною рисою динаміки росту виставкового заходу. Зокрема, конкурс

надасть можливість переможцям отримати фірмові подарунки та нагоду поїхати у Валенсію на розіграш
головного призу - мотоцикла Yamaha R1, організований представництвом в Україні. Про
характерні особливості та переваги розповість .

, у приміщенні конференц-залу палацу спорту «Україна» буде
проведено семінар на тему:

. Протягом всіх днів роботи виставки на стенді ПП «Ющишин» будуть проводитись презентації обладнання,
інструментів та засобів обробки деревини німецьких фірм , , а також швейцарської
компанії .

Завдячуючи потужній інформаційній підтримці з боку засобів масової інформації та широкій рекламній кампанії, про
львівську виставку знають фахівці практично в усіх куточках України. Тому організатори сподіваються, що будь-який вид
участі у надасть можливість отримати експертну оцінку та різнобічну
інформацію про стан деревообробного ринку, його потреби і можливості, поспілкуватися з колегами і партнерами,
отримати нові ділові контакти і досягти необхідних домовленостей.

ЗАТ «Гал - ЕКСПО» СП «Ройек-Львів»
Львівської обласної державної адміністрації Української Асоціації Деревообробного Обладнання

Основну галузеву виставку Західної України «Деревообробка-2010»
«Wood-Mizer»

25-28 травня

«Деревообробка-2010»

понад 120 виробничих та торгових фірм з України, Польщі,
Німеччини,Австрії, Литви, Румунії, Болгарії, Данії, Чехії, Естонії, Росії, Італії,Швейцарії таФранції

ХІІІМіжнароднувиставку«Деревообробка2010»

«Felder KG» (Австрія), АТЗТ «Маркетліс» (м.Київ), ТзОВ «Станкодніпро» (м.Дніпропетровськ), ТзОВ
«Днепро» (м.Харків), Фірма «Горлуш Ко» (Київ), ТзОВ «Велмаш-Україна» (м.Харків), ПП «Інтер Плюс» (м.Біла
Церква), СП «Ройек-Львів», ПП «Ющишин» (м.Львів), ТзОВ «Мост-Україна» (м.Тернопіль)

Компанія «ROFELIX UNIVERS» (Румунія)
Литовське

підприємство «UMP» «BalticAmerican Concord»

чеської фірми «Metrum»
Товариство «Інноваційний Альянс» (м.Київ) FESTOOL PROTOOL,

Інформаційно-технічний центр «ГЕОС» (Росія)
К3Мебель - К3 Коттедж -APMCivil Engineering

«Wood-Mizer»
стрічкову пилораму з дистанційним управлінням LT-40

«Wood-Mizer Europe» запроваджені спеціальні ціни на продукцію компанії
«Wood-Mizer» в Україні

«Мост-Україна» (м.Тернопіль)
«Закрути шуруп

найшвидше»
«Black & Decker GmbH»

ЛФМ SIRCA мережа колор-студій «ФАРБІЯ» Представництвом
Міжнародної Дунайсько-Карпатської Програми WWF

«Сертифікація ланцюга постачання лісопродукції: міжнародний досвід та сучасні
ініціативиЄС»

«Mafell»,«Hoffmann» «Gescha»
«ARUNDA»

ХІІІ Міжнародній виставці «Деревообробка 2010»
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