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Наприкінці вересня, львівський палац спорту «Україна» перетвориться на палац моди та краси, вишуканості та грації. Саме з
найкращі представники фірм виробників одягу та взуття, тканин та фурнітури зберуться під дахом палацу спорту «Україна», на

XVII всеукраїнській виставці ярмарку «Стиль 2010». Протягом чотирьох днів відбуватимуться паради моделей фірм учасників виставки,
які демонструватимуть нові колекції одягу. Виставка «Стиль 2010», це не лише можливість придбати модний одяг та взуття за цінами
виробника, це ще й потужний демонстраційний майданчик нових модних тенденцій та стилів у світі одягу, у світі перукарського мистецтва,
мистецтва постижу тамакіяжу, а такожможливість побачити це на імпровізованому подіумі виставки.

Відвідавши виставку Ви маєте можливість прийняти участь в майстер-класах, різноманітних акціях та заходах, які будуть проходити під
час виставки.

У рамках виставки:
- Парадмоделейфірм-виробників учасників виставки
- Демонстрація колекцій одягу
- Благодійна акція «Подаруйдітям світ казки»
- Конкурс «Мистецтво постижу»
-Фестиваль перукарськогомистецтваЛьвівщини
- Fashion шоу «Fusion»
Особливу увагу, організатори виставки приділять підростаючому поколінню-студентам учбових закладів Львівщини. Так, практично

кожного дня на подіумі виставки свої роботи будуть демонструвати учні Львівського коледжу легкої промисловості Київського національного
університету технології та дизайну, Львівської філії Київського національного університету культури і мистецтв, Коледжу дизайну
Львівського інституту новітніх технологій ім. В. Чорновола,Міжрегіонального центру професійної технічної освіти, художнього моделювання
тадизайну, Львівського професійного ліцеюпобутового обслуговування.

Окремо слід відзначити те, що в рамках виставки відбудеться благодійна акція «Подаруй дітям світ казки», в рамках якої студенти
Львівського коледжу легкої промисловості втілюватимуть у життя розробки учнів Підкамінської спеціальної загальноосвітньої школи
інтернату длядітей із зниженимслухом.Всі костюми, які будуть виготовлені в рамках цієї акції залишаться вихованцямшколи інтернату.

Не можна оминути увагою і єдиний в Україні Фестиваль перукарського мистецтва, та конкурс «Мистецтво постижу». Цьогорічна тема
фестивалю «Модний стиль зачіски сезону 2011». В рамках фестивалю, провідні перукарні та майстерні, демонструватимуть найкращі
досягнення у своїй галузі.

Під часфестивалюбуде проведено конкурс у кількох номінаціях:
- Професіоналроку;
- Нові імена;
- За оригінальність ідеї втілення образу.
Салони змагаються в номінації:
- За поєднання перукарськогомистецтва та постановкушоу програми.
На виставці постануть моделі призери міжнародних конкурсів та змагань. Неупереджене жюрі, у складі провідних майстрів тафахівців

перукарської справи визначатимуть переможцівфестивалю, тому подивитися буде нащо!
Особливо цікавим буде майстер-клас від студії квіткового дизайну «Німфея Декор», який проведе майстер-флорист міжнародного

класу Людмила Батіг. В рамках цього майстер-класу відвідувачі безкоштовно зможуть ознайомитись з технологією оформлення букетів та
подарунків. Відбудеться він в першийдень виставки .

відбудеться також майстер-клас з професійного візажу косметикою фірми «Цептер», на якому відвідувачі зможуть
ознайомитися з новинкамифірми.

Організаторицих заходів будуть раді бачитиВас на виставці та безпосередньо прийняти в них участь.
Ну а родзинкою виставки, традиційно стане фешн шоу « »яке відбудеться . Тут демонструватимуть свої

колекції молоді дизайнериЛьвівщини. Гостямифешн шоу станутьмісцеві співаки ташоу мени.
Організаторами цього заходу є ЗАТ «Гал-ЕКСПО» , Центр сучасного танцю «Сіріус», Львівський коледж легкої промисловості

Київського національного університету технології та дизайну за технічної підтримки ShowTime. Запрошуємо усіх на свято моди та краси,
вишуканості та грації, 23 - 26 вересня, палац спорту «Україна», виставка ярмарок «Стиль 2010»
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Організатор виставки: АТ (м.Львів)«Гал-ЕКСПО»
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