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Партнери: 



XXXI міжнародна виставка «БудЕКСПО весна» 

Кераміка та сантехніка 
 Керамічна плитка 
 Натуральне, штучне каміння 
 Сантехніка 
 Меблі та аксесуари для 

ванної кімнати 

Інтер'єр. Декор.  
Ландшафтна архітектура  

• Оздоблювальні матеріали 
• Підлогові покриття 
• Інтер'єрні рішення 
• Декорування , текстиль 
• Сауни, басейни 
• Штучні водойми і фонтани 
 Садово-парковий дизайн 
 Садова техніка 

Проектування, будівництво, ремонт 

 Проектування,  архітектурні рішення 
 Будівельні матеріали 
 Фарби, лаки, будівельна хімія 
 Будівельні конструкції, риштування 
 Будівельне обладнання, техніка 
 Будівельний, спеціальний транспорт 
 Безпека та протипожежний захист 
 Ремонт та реставрація 
 Системи освітлення 

 
Інструмент, електрообладнання 

 Електро - та ручний інструмент  
 Будівельні кріплення 
 Абразивні матеріали 



X спеціалізована виставка «Вікна. Двері. Дах.»  

Покрівля та фасади  
• Покрівельні матеріали 
• Гідроізоляційні матеріали  
• Тепло-, звуко- ізоляційні матеріали  
• Антикорозійний захист конструкцій. 
• Водостоки, антиобмерзаючі системи  
• Обладнання та  технології  

Віконні системи і автоматика 
• Віконні системи 
• Вікна та віконна фурнітура. 
• Ворота, шлагбауми, с-ми автоматизації 

Жалюзі, ролети. 
• Зимові сади, балкони, вітрини. 

Двері та фурнітура   
 Двері міжкімнатні та вхідні. 
 Дверні перегородки. 
 Комплектуючі та фурнітура  



прийняли участь  вперше 

учасників - товаровиробники  

 країн-учасниць 

беруть участь лише у даній Виставці 

Учасників з Львівської області 

Мають намір брати участь у наступному році 
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Оцінка Форуму учасниками 
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Оцінка Форуму відвідувачами Мета відвідування Форуму 

64% 

28% 

3% 4% 1% Форум цікавить мене в 
професійному сенсі 
Форум цікавить для власних 
потреб 
Цікавлять супутні заходи 
та презентації 
Я випадково потрапив на 
Форум 
Інше 

Кількість відвідувачів – 5843 чол 



ФОРУМ «На шляху до енергоефективності» 

       Тематичні розділи: 

 Альтернативне теплопостачання: сонячні 
колектори, фотовольтаїка, теплові насоси, 
конденсаційні, низькотемпературні котли, 
котли на твердому паливі 

 Біопаливо.Біогаз 
 Інфрачервоні обігрівачі 
 Світлодіодне освітлення 
 Енергозберігаючі системи вентиляції та 

кондиціонування 
 Тепла підлога 
 Системи «Пасивний дім» 
 Технології «Зеленого» будівництва 
 Системи інтелектуального управління  
 Енерго та тепло аудит 

Сьогодні  у всьому світі приділяється увага розробці екологічно чистих і енергозберігаючих 
технологій, спрямованих на зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище та 
зменшення енерговитрат. 
Форум «На шляху до енергоефективності» є продовженням  успішного проекту «За крок 
до енергонезалежності», що був організований у тісній співпраці з  Львівською Міською 
Радою та Польсько-українським проектом «Faraday». 

Львівська 

обласна  

державна 

адміністрація 

Форум об'єднує в собі ряд семінарів, презентацій та 
майстер-класів, метою яких є: 
- стратегічна політика держави щодо відмови від імпорту 
енергоресурсів; 
- курс на енергонезалежність;  
- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій в 
будівництві; 
- популяризація і введення європейських стандартів в 
українське будівництво. 
 



ФОРУМ «На шляху до енергоефективності» 

Варіанти участі у Проекті: 

1. Проведення семінарів,   презентацій, майстер-класів 

Тематика заходів:  

• Цільові фінансові програми у сфері енергоефективності.  
     Їх діяльність в Україні, зокрема у Західному регіоні.  
     Вимоги та правила участі у таких програмах. 
• Програми підвищення енергоефективності в будівництві від 

обласних та місцевих органів влади. 
• Практичний досвід та реалізація заходів з енергоефективного 

будівництва  та альтернативного енергозабезпечення. «Зелене 
будівництво». 

• Консалтинг. Кредитування. Лізинг. Послуги банківських установ.  

 Компаніям та спеціалістам надається  можливість проведення 
даних заходів у конференц-залі. Тематика, час та тривалість 
узгоджується з Організаторами та вноситься у програму 
Форуму. 

2. Іміджева участь з виставковим стендом 
Компаніям, що мають бажання презентувати свою діяльність, 
представити продукцію, знайти нових клієнтів, укласти договори, 
зміцнити та налагодити ділові і партнерські контакти, пропонується 
комерційна участь у проекті з виставковим стендом.   
Вартість участі згідно розцінок на участь у Весняному 
Будівельному Форумі. 

Шановні партнери та колеги! Запрошуємо Вас до участі! 
Зробимо разом наше майбутнє  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМ! 

Форум спрямований для таких цільових груп: 

− представники фінансових програм з 
енергоефективності; 

− представники органів державного 
управління; 

− представники житлово-комунального 
сектору, ОСББ; 

− представники бізнесу у сфері відновлюваної 
енергетики та суміжних сферах; 

− проектні, інженерні та сервісні компанії; 
− консалтингові компанії; 
− банківські установи; 
− потенційні клієнти. 



Вартість виставкової площі: 

 в закритому приміщенні  -1050 грн/м2   
доплата за кутовий стенд +10%, острів/напівострів +15% 

 на відкритому майданчику - 400 грн/м2 

Обов'язковий організаційний внесок - 1300 грн 

(акредитація учасника, розміщення інформації в 
каталозі, 1 запрошення на офіційний прийом, диплом 
учасника, прибирання, охорона)  

 

Робоче місце – 2 м2  

          1500 грн 
Обладнання:  1 стіл,  1крісло,  
смітник. 
  

Стенд «Комфорт» - 9 м2, кутовий 
                                Обладнання: 

стінові конструкції (h=2.5м),  
фризовий напис, 1 стіл, 4 крісла,  
3 прожектора, килимове покриття, 
прилавок кутовий К4, смітник, вішак 
для одягу, розетка. 
Організаційний внесок. 

 

            Стенд «Мінімум», 4 м2 , лінійний 
                                Обладнання:  

стінові конструкції (h=2.5м),  
фризовий напис, килимове 
покриття, 1 прожектор,  
1 стіл, 2 крісла,  смітник, 
вішак для одягу, розетка. 
Організаційний внесок. 

       Стенд «Базовий» - лінійний, 6 м2  
Обладнання:  
стінові конструкції 
(h=2.5м),  фризовий 
напис, килимове 
покриття, 2 прожектори,  
1 стіл, 3 крісла,  смітник, 
вішак для одягу, розетка. 
Організаційний внесок 

                                    Дирекція Форуму: 
                                        www.galexpo.com.ua 

                              (032) 297-06-28  

10795 
грн 7600 

грн 

5500 
грн 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Спец умови  
українським 
виробникам  

Запитайте у 
 менеджера 

(032) 2970628 


