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ПРЕС-РЕЛІЗПРЕС-РЕЛІЗПРЕС-РЕЛІЗ
Ідея проведення у Львові спеціалізованої дитячої виставки назрівала давно і ось, нарешті,

проект вдалося зреалізувати. Формування нового пласту філософії дитячого світу це основна
мета, яку ставили перед собою організатори. Наскільки вдалося зосередити увагу на проблемі
«екології дитинства», звичайно вирішуватимуть відвідувачі, але організатори постаралися
зробити акцент на популяризацію продукції вітчизняних виробників, визнаних світових трендів, на
товари та послуги безпечні, як для здоров`я так і розвитку дітей. «УСЕНАЙКРАЩЕДІТЯМ!» - гасло
цьогорічної виставки.

Вперше, на теренах Західної України, ЗАТ „Гал-ЕКСПО” збирає провідних виробників
товарів та послуг для дітей на одному виставковому майданчику. Місцем їхньої зустрічі буде
Палац спорту „Україна”, який на 6-9 травня перетвориться не лише на виставку-ярмарок продукції
найкращих виробників, але й на „Куток для дитячих забав” з різноманітними заходами для дітей та
батьків.

У цьогорічній виставці беруть участь понад 50 підприємств, фірм та організацій, майже
третина з яких представляють Львів та Львівську область. Решта учасників - наші гості з Києва та
Київської області, Запорізької, Одеської, Волинської, Харківської, Хмельницької, Тернопільської,
Чернівецької та Івано-Франківської областейУкраїни.

На виставці в широкому асортименті будуть представлені ігри та іграшки; одяг для
новонароджених (ТМ „Міні” та ТМ „Kubera”, м. Львів; ТМ „Бома”, м. Чернівці), дітей та підлітків (ТМ
„E & R”, м. Львів; ТМ „Фламінго”, м. ); дитяче взуття (ТОВ „Аріал”, м. Київ); візочки та
автомобільні сидіння для малюків (OK-INTERSERVICE COMPANY, Німеччина); дитячі меблі та
постіль (Дитячі кімнати „Чілек”, Туреччина; ТМ „Гойдалка”, смт. Богородчани; ТОВ „ТехАвтоПлюс”,
м. Львів; ТМ „Чирка”, м. Дрогобич; ТМ „Товари для малят”, м. Львів); засоби гігієни, дитяча
косметика та парфумерія („Palma”, Словаччина); дитяче харчування (HIPP); дитяча література,
тощо. А також, будуть представлені компанії, що надають послуги дошкільного навчання та
розвитку дитини (Дошкільний навчальний комплекс „РозУмНичкА”), займаються організацією
дитячих свят та дозвілля (Дитячий навчальнийрозважальнийцентр „Моторнабджілка”).

Серед новинок, в експозиції „Салон ігор та іграшок” буде презентовано

, призера змагань „Приз глядацьких симпатій” від ПП „Максимус” (м.
Чернівці). Також варто відзначити, що серед учасників буде національний лідер виробник
дитячого ігрового, спортивного, дидактичного, реабілітаційно оздоровчого обладнання ДП
„Альма-Шкіргалантерея”(м. Хмельницький). Вироби даної компанії сприяють пізнавальному
розвитку дітей та зміцнюють опорно руховий апарат. Унікальний пристрій „Гравістат”,
призначенийдля хворих дітей наДЦП, використовується в реабілітаційних центрах.

Надзвичайно приємно, що 50% учасників виставки це безпосередньо виробники товарів
та послуг, а це, в свою чергу, надасть можливість торгівельній мережі Західної України налагодити
контакти на придбання якісних виробів за конкурентними цінами. Спеціалісти та пересічні
споживачі впродовж 4 днів зможуть переконатися у відмінній якості товарів вітчизняного
виробництва.
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машину „Панда
контейнер” – володаря Золотої медалі спеціалізованого конкурсу 2010 року „Краща
іграшка року в Україні”



Щодня, в рамках виставки, відбуватимуться покази колекцій одягу та аксесуарів для дітей
різного віку, як вітчизняних так і зарубіжних виробників. Зокрема, приємною родзинкою стане
показ унікальних за дизайном, якістю та ексклюзивністю виконання дитячих шапочок з великими
штучними квітами від компанії , витончених суконок, оздоблених
мереживом від . Саме продукція цих компаній дозволить
перетворитималеньких дівчаток на справжніх принцес.

На високому рівні будуть представлені колекції вітчизняних виробників дитячого одягу, а
саме: колекція

.
Загалом, на центральній сцені виставки в режимі нон-стоп відбудуться покази, розважальні

та циркові шоу, уроки в танцювальних студіях. Безпосередньо на виставці діти зможуть опанувати
основні „па” бальних танців, хіп-хопу, MTV-style, які покажуть професійні тренери

та позайматися йогою на уроках
.

Навіть найменші дітки не залишаться без уваги, адже для них не лише буде працювати
з батутами, сухими басейнами та смугами перешкод, але й

розвиваючі майстерні та заняття з „Baby Fit”. Під пильним та турботливим наглядом професійних
нянь та інструкторів діти зможуть пізнати самих
себе та навколишній світ через ігри, міні-спектаклі, подорожі, казки та рухливі забави.

Також, в рамках виставки відбудеться презентація унікального розвиваючого курсу
китайської мови для дошкільнят від авторів

. Щодня, всі бажаючі зможуть поринути у
казкову розповідь із захоплюючими ілюстраціями-ієрогліфами.

Ще однією яскравою освітньою подією на виставці буде проведення відкритих уроків

, які відбудуться 9 травня з 11.00 до12.00.
Зважаючи на велику роль батьків у формуванні дитячого світу, в рамках виставки

працюватиме , де відбуватимуться показові заняття з
гімнастики для вагітних та східних танців, а також будуть розкриті питання важливості
психологічної підтримки під час вагітності для народження щасливої дитини

.
Психологічні особливості раннього віку дітей обговорюватимуться під час дискусій в

рамках майстер-класу „Ви не знаєте, ЩО втрачаєте...” від професійних психологів
.

Досить приємноюродзинкоюстане ,
яка відбудеться 8 травня о 14.00.

Інтригою залишиться свято смаків, яке на виставці для своїх маленьких споживачів
підготувала компанія „HIPP”.

на 6-9 травня відкрила свою філію безпосередньо на виставці. Всі учасники та гості
зможуть стати свідками здійснення чергової дитячої мрії – найменша тележурналістка Львова
зніматиме сюжет про виставку „Дитячий світ-2010”.

.

„Gigis Aapparel” (США)
„Rаchel on the Flower” (США)

„Панночка” від ТМ „Товари для малят” (м. Львів), „Дитяча радість” від
швейної фабрики „E&R” (м. Львів), колекція національних костюмів для хлопчиків та
дівчаток від ТМ „Бома” (м. Чернівці) та колекція „Baby Basic” ТМ „Kubera” (м. Львів) для
найменшихдіточок

Центру
Сучасної Хореографії „Сіріус” (м. Львів) Львівської Школи
Йоги „Привітаннясонцю”

„Куток для дитячих забав”

Міжнародної дитячої академії „Fas Trac Kids”

Першого в Україні україномовного підручника з
китайської мови - Ярослава та Роксолана Дереги

від
світового лідера у сфері раннього вивчення англійської мови (з 3-ох місяців життя)
„ХеленДеронРанняАнглійська”

«Школа майбутніх та активних мам»

(Центр свідомого
батьківства „Sweet Дитя”,м.Львів)

Міжнародної
дитячої академії „FasTracKids”

демонстрація колекції слінгівмамамитататами

„Фабрика здійснення дитячих мрій дитячо-юнацького розважального шоу
„Кадрики”

На чотири дні, з 6 по 9 травня ц.р., коли Львів святкуватиме своє День народження,
Палац спорту «Україна» перетвориться не тільки на великий супермаркет, де за цінами
виробниками можна буде придбати найрізноманітніші товари для дітей, а й на ігровий
майданчик для професіоналів та пересічних споживачів, для всіх охочих пізнати новинки,
розважитися та з користюпровестивільнийчас

Щирозапрошуємольвів'ян та гостеймістанавиставку-ярмарокдитячихмрій!
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