
15-18 грудня 
Південний ЕКСПО 
(Львів, вул. Щирецька, 36) 

V I І  с п е ц і а л і з о в а н а  в и с т а в к а - я р м а р о к  

  З А П РОШУ ЄМО  ДО  У Ч А С Т І !  

Організатор 



У 2015 році: 
• Експозиційна площа  1174 кв. м. 
• Загальна кількість учасників:  162 компаній 
• Загальна кількість відвідувачів: близько 7 тис. чол. 

Участь у виставці – запорука успіху Компанії!   
Адже якщо Ви берете участь у виставці це означає що: 

 Ви заявляєте про себе і про своє місце на ринку; 
 про Вас пишуть, про Вас говорять – Вас впізнають; 
 Ваша рекламна кампанія стане нашою турботою; 
 назва Вашої Компанії з’явиться в новинній стрічці  
       безлічі інтернет ресурсів; 
 державні структури, що  підтримують виставку, будуть підтримувати і Вас; 
 понад 10 000 цільових відвідувачів отримають запрошення відвідати Ваш стенд. 

            
          Ми працюємо для Вас та прагнемо,  
щоб наші учасники отримали  максимальний  
                 ефект від участі у виставці. 

  

в и ставка- ярмарок  

Можливості для оптових компаній! 

«Дитячий світ» відбудеться у новому комфортному  
комплексі ПівденнийExpo (вул.Щирецька,36), що 
розташований поруч з найбільшим   торговим центром у 
Львові  «Південний», де зосереджено понад 1000 
підприємців, що відвідають даний захід. 

http://www.pivdennij.com/mahazyn/index/index/shop/1572/
http://www.pivdennij.com/karta/index/holovna/
http://www.pivdennij.com/karta/index/holovna/
http://www.pivdennij.com/karta/index/holovna/


в и ставка- ярмарок  

Мета Заходу 
розвиток ринку якісних товарів та послуг для дітей в західному регіоні України 
шляхом популяризація продукції українського та іноземного виробника, 
налагодження тісних партнерських зв’язків, створення атмосфери свята на 
виставці. 

Цільова аудиторія відвідувачів 
Власники, директори, керівники відділів, керівники відділів маркетингу і 
продажу магазинів дитячих товарів та послуг, дитячих розважальних центрів 
Західної України; а також вихованці мистецьких студій, вокальних, 
танцювальних і театральних колективів та батьки з дітьми. 

Концепція заходу 

 Участь з виставковим стендом 
для зміцнення та створення позитивного іміджу компанії, налагодження 
ділових та партнерських контактів, демонстрації асортименту товарів, пошуку 
нових клієнтів, дилерів, постачальників чи оптових покупців та ін. 
А також оптова та роздрібна торгівля на виставці.  

 Навчально-розважальна частина 
можливість провести показові заняття, майстер-класи, виступи на спец майданчиках та в рамках спец. 
салонів, а також на головній сцені Виставки. 
 
Для проведення промо-акцій та інших супутніх заходів учасникам безкоштовно надається час у конференц-
залі/головній сцені/ спец. майданчиках 



Салон майбутніх  
та молодих мам 

Територія настільних ігор «ІГРОТЕКА» 

• Одяг та аксесуари для майбутніх мам.  
• Косметика і засоби гігієни для вагітних   
• Товари ля годування.  
• Репродуктивні центри та центри 
планування сім'ї 
• Школи майбутніх батьків, підготовка до 
вагітності  та пологів. 
• Консультації лікарів та спеціалістів. 
• Спорт для майбутніх, молодих мам та їх 
малюків 

 

Настільні ігри - це не лише  цікавий та захоплюючий світ, 
але й культурна та інтелектуальна розвага.  
«Територія настільних ігор» - це майданчик, на якому кожен 
зможе знайти для себе гру незалежно від віку та інтересів. 
Це територія для гри та спілкування, місце зустрічі видавців 
розробників та гравців. 

• Ігри та іграшки.  
• Книги. Канцелярія та товари для творчості.  
• Одяг та взуття. Шкільна форма.   
• Дитячі меблі, текстиль.  
• Коляски та автокрісла 
• Товари для догляду за дітьми 
• Засоби гігієни, дитяча косметика та парфумерія.  
• Дитяче харчування.  
• Карнавальні костюми. Товари для дитячого 
свята.  
• Товари та подарунки до новорічних свят. 
• Дитячі розваги та відпочинок.  
• Зимовий відпочинок для дітей  
• Навчання та розвиток. Вивчення іноземних мов 
• Творчі студії та майстерні  
• Дитяча фото- та відео-зйомка. 

Тематичні розділи виставки-ярмарку 

VIІ спеціалізована виставка-ярмарок Дитяч и й  с в іт  2 016  



 

 Запитайте у менеджера 
Для майстрів Hand made,  
студій, колективів, шкіл та  
розважальних центрів - пільгові 
умови на участь 

 

 980грн/м2 

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

 1500 грн 
Обов’язковий організаційний 
внесок (акредитація, розміщення інфо в 

каталозі, запрошення на прийом диплом 
учасника, прибирання, охорона)  

Стенд «Мінімум» 
4 м2 , лінійний 
Обладнання: стінові конструкції,  
фризовий напис, килимове 
покриття, 1 світильник, 1 стіл, 2 
крісла,  смітник, розетка.  
Організаційний внесок. 

Додаткові 

Уча сть  у  «Дитячому  с в іт і»  з  стен дом  

 Типові стенди 

 Стенд «Базовий»  
 6 м2,  лінійний  
Обладнання: стінові конструкції ,  
фризовий напис, килимове покриття, 2 
прожектори, 1 стіл, 3 крісла,  смітник, 
розетка. Організаційний внесок 

Стенд «Комфорт» 
9 м2, кутовий 
Обладнання: стінові конструкції, 
фризовий напис, 1 стіл, 4 крісла, 3 
світильники, килимове покриття, 
прилавок кутовий К4, смітник, 
розетка. Організаційний внесок. 

11737 
грн 

5685 
грн 

7680 
грн 

 

 Запитайте у менеджера 
Каталог на додаткове виставкове 
обладнання  та рекламні послуги 

 

Безкоштовні можливості для 
учасників зі стендом 

Розміщення новин Компанії в 
щомісячній розсилці по базі 

відвідувачів 

Розміщення інформації про Компанію в 
соц мережах події та у новинах на 

сторінці виставки 

Оренда конференц-залу для 
проведення презентацій. 



розміщення реклами 
на останній сторнці 

обкладинки каталога 

1600 

аудіо та відео 
реклама на Виставці 

30 грн/30 сек 

можливість поширювати 

рекламну продукцію 
800 грн 

розміщення банера на 
території виставки 

200грн/м2 

розміщення логотипу на 
флаєрах і буклетах   

3000 грн 

розміщення реклами 
на обкладинці 

каталога 
1400 

Уча сть  у  «Дитячому  с в іт і»  

За додатковими питаннями звертайтесь в 
Дирекцію Виставки: 

(032) 297-06-27, (067) 3703672  Оксана,   

Skype: fialka_lv   www.galexpo.com.ua/dytsvit 

Приєднуйся до наших пабліків:   
 

www.facebook.com/dytsvitlviv 
www.facebook.com/events/329848367350033 
www.galexpo.com.ua/dytsvit 

Оренда конференц-
залу  

 700 грн/год 

розміщення текстової 

інформації в каталозі 
800 грн 

Послуги промоутера 

45 грн/год 

Розміщення рекламної 
продукції на іфо 

стійках Огранізатора 
800 грн 

розміщення рекламної 
продукції у роздаткових 

теках для учасників 

200 грн 

Участь у демонстраційних 
показах колекцій дитячого 

одягу (група до 15 
моделей) 

1500 грн 

Заочна участь 
& 

Додаткові 
можливості 

розміщення новини на 
сторінці виставки (в топі 

протягом тижня)  та в 
інфо розсилці   

 200 грн/новина 

розміщення банера на 
сторінці виставки 
100х200 пікселів 

 400 грн/місяць 

Розміщення та 
закріплення у топі на 1 
тиждень  допису в соц. 

мережах виставки 

 100 грн/допис 

http://www.facebook.com/dytsvitlviv
http://www.facebook.com/events/329848367350033
http://www.galexpo.com.ua/dytsvit


Генеральний партнер 
25 тис грн 

Розміщення логотипа 
ген партнера на сцені 
виставки 

аудіо та відео реклама 
на виставці 

можливість 
поширювати 

рекламну продукцію 

згадка  у аудіо та відео 
рекламі 

надання площі на 
території виставки 

розміщення банера на 
території виставки 

логотип в 
друкованих ЗМІ 

логотип на  головній 
сторінці сайту 

логотип на флаєрах та 
буклетах  

логотип в зовнішній 
рекламі виставки  

проведення промо 
заходів на головній 
сцені (до 2-ох годин) 

Інформація в інтернет 
ресурсах виставки 

згадка у розсилках 
та прес-релізах  

 

Розміщення логотипа 
ген партнера на сцені 
виставки 

аудіо та відео реклама 
на виставці 

можливість 
поширювати 

рекламну продукцію 

згадка  у аудіо та відео 
рекламі 

надання площі на 
території виставки 

розміщення банера на 
території виставки 

логотип в друкованій 
ЗМІ 

логотип на  головній 
сторінці сайту 

логотип на флаєрах та 
буклетах  

логотип в зовнішній 
рекламі виставки 

проведення промо 
заходів на сцені  (до 2-
ох годин ) 

Інформація в інтернет 
ресурсах виставки 

згадка у розсилках 
та прес-релізах  

Партнер виставки 
10 тис грн 

участь у прес 
конференції Виставки 

розміщення інфо 
матеріалів у 
роздаткових теках 

участь у прес 
конференції Виставки 

розміщення інфо 
матеріалів у 
роздаткових теках 

розміщення 
рекламної сторінки 
на обгортці каталогу 

розміщення 
рекламної сторінки 
на обгортці каталогу 
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Кількість 
відвідувачів 

Цільова 
аудиторія 

відвідувачів 

Побудова, 
облаштування 

та 
оформлення 

стендів  

Кількість і 
тематика 
супутніх 
заходів 

Рекламна 
кампанія 
виставки 

Якість роботи 
організаторів   

Оцінка виставки учасниками 

12% 
3% 

10% 

13% 

5% 

3% 

5% 

5% 

15% 

17% 

6% 

3% 

3% 

Зацікавлення відвідувачів 
тематиками виставки 

 Одяг для дітей та підлітків 
Шкільна форма 
Дитяче взуття 
 Ігри та іграшки 
 Дитячі меблі 
 Коляски та автокрісла 
 Засоби гігієни, дитяча косметика та парфумерія 
Дитяче харчування 
Дитяче дозвілля 
 Навчання та розвиток дітей. 
 Канцелярія та товари для творчості 
 Дитяча фото- та відео-зйомка 
Інше 

70,4% 69,6% 76,0% 

57,7% 

75,6% 

Оформлення 
експозиції 

Якість 
наповнення 

(кількісний та 
якісний склад  

учасників) 

Організація 
виставки 
(робота 

організаторів) 

Реклама 
виставки (чи 
достатньо в 

ЗМІ інформації 
про виставку) 

Оцінка супутніх 
заходів 

статистика cтатистика  2014  

Оцінка виставки відвідувачами 

15% 6% 

23% 

7% 6% 
9% 

14% 

0% 
16% 

Соціальний  
статус відвідувачів 

1.      Керівник/власник підприємства/установи 
2.      Керівник підрозділу підприємства 
3.      Менеджер/ фахівець  
4.      Робітник  
5.      Студент 
6.      Державний службовець 
7.      Науковець 
8.      Тимчасово не працюючий , домогосподарка 
9.      Пенсіонер 
10.  Інше 



Партнери виставки перелік учасників 
1. Baby Breeze ТМ, м. Харків 
2. Baby Club ЦДР,  м. Львів 
3. Babyfix ТМ , м. Київ 
4. boardgame.com.ua, м. Львів 
5. Dear Child ТМ,  м. Одеса 
6. Huggies ТМ, м. Київ 
7. Igames, Видавництво наст. ігор,       

м. Хмельницький 
8. Julia Models, Дитяча модельна 

студія, м. Львів 
9. Lakshmi Mix ТМ, м. Харків 
10. LASER PEGS UKRAINE,  м. Київ  
11. LUX BABY ТМ,  м. Київ 
12. NA-NA ТМ, м. Київ 
13. Nravo kids, Львів 
14. NUTRICIA ТМ,  Nutrilon TM, Milupa 

м. Київ 
15. PICCOLO ТМ, м. Львів 
16. SUZIE ТМ, м. Хмельницький 
17. TERMO BABY ТМ, м. Київ 
18. VIVAST ТМ, м. Харків 
19. WELEDA ТМ, м. Київ 
20. Азбука Світу, Центр іноземних мов, 

м. Львів 
21. Аквапарк Пляж, м. Львів 
22. Ангелятко, журнал , м. Львів 
23. Ароза ТМ,  м. Запоріжжя 
24. Білоруська косметика  
25. Бельвіль ТОВ,  м. Київ  
26. БІМБІССІМІ ТМ,  м. Львів 
27. Бомбат Гейм ТОВ, м. Київ 
28. Булька Розважальний центр, м. 

Львів 
29. Верес Компанія, м. Київ 
30. Веселий Вулик РЦ, м. Львів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. ВИНАХІДНИК, ТС, м. Львів 
32. Відділ сприяння торгівлі та 

інвестиціям Посольства Польщі у 
Києві, м. Київ 

33. ГУРАЛЬ ПП, м. Львів 
34. Гуцульські вироби, м. Косів 
35. Дельта Корп ТОВ, м. Київ  
36. Деньчик ТМ, м. Хмельницький 
37. Дитячі клуби Львова 
38. Жабеня, Інтернет-магазин 
39. Жирафа, Студія дитячої йоги  
40. ЗІГРІВАЙКО ТМ, м. Черкаси 
41. ІМПРЕЗА ТМ, м. Львів 
42. Інститут передових технологій 

Прат, м. Київ 
43. Казковий вечір Газета, м. Львів  
44. Компасс Україна ПАТ, м. Харків 
45. Креативна Міжнародна Дитяча 

Школа, м. Львів 
46. Лис Микита, ДРЦ, м. Львів 
47. ЛОЖКА Кулінарна студія, Львів 
48. Лонкаме ПП, м. Сокаль,  
49. Люксік ТМ, м. Хмельницький  
50. ЛЯЛЯ ДО.. ЛЯЛЯ ПО.. РЦ, Львів 
51. Львівська Школа Монтессорі 
52. МАДРІН Школа танцю, м. Львів 
53. Майстерня Карамелі, м. Львів 
54. Малятко ТМ, ЕКОНІЯ ТОВ, Київ 
55. МаМасик ТМ, м. Одеса 
56. Мамин клуб, журнал, м. Львів 
57. Мамине рукоділля ТМ, м. Львів  
58. Мамине сонечко, м. Київ 
59. МАНЮНЯ Компанія, м. Львів  
60. Маргоша, м. Львів 
61. Мацьопа РЦ, м. Львів 
62. Медова насолода ТМ, м. Львів  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Мир Мыслика, Інтернет-магазин  
64. ММЛАБ-ПЛЮС ТОВ, м. Львів 
65. Монако, Гуртівня, м. Львів 
66. МОНАЛІЗА ТМ, м. Сокаль 
67. Моравська О.І. СПД , м. Львів 
68. Наталка ТМ, м. Харків 
69. ОСВІТА ПЛЮС, м. Львів  
70. Основа ВД, м. Харків 
71. Остапенко А.В. СПД ФО, м. Львів 
72. РУДІ ТМ, м. Київ 
73. СВЕРЛИК ТМ, м. Львів 
74. Світ Бейбі ТМ, м. Київ 
75. Сейбер-світло, Українсько-

американський доброчинний фонд 
76. СІРІУС  Танцювальна школа, Львів  
77. Скай Парк, Розважальний центр 
78. Смайлик Компанія, м. Львів 
79. Снейл  ЦРД, м. Львів 
80. СОРОКОНІЖКА ТМ, м. Чернівці 
81. Українські віночки , м. Світловодськ  
82. УМКА, Інтернет-магазин , м. Київ 
83. Фактор Видавничий будинок  
84. Фламінго ТМ , м. Одеса 
85. Фотостудія EMOTION, м. Львів 
86. Фотостудія І. Пилипенко, м. Львів  
87. ЧАДО ТМ, м. Львів 
88. ЧАС-ПІК ПП, м. Львів 
89. Швейное дело Журнал, м. Київ 
90. Школа психологічного 

експерименту,  МГО м. Львів 
91. Центр дитячої та юнацької 

творчості Залізничного району  
92. Львівська обл. бібліотека для дітей 
93. Веселка, Центр дитячої творчості 
94. Централізована бібліотечна 

система для дітей м. Львова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95.  Будинок дитячої та юнацької 
творчості Франківського району 

96. Обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді 

97. Палац культури ім. Гната Хоткевича 
98. Львівський міський дитячий 

еколого-натуралістичний центр  
99. Vanilla, Арт-галерея,  м. Львів 
100. Демкович Катерина, м. Львів 
101. Дудар Соломія, м. Львів 
102. Juli Design Accessories,  м. Львів 
103. I-Оригінальний Подарунок, Луцьк 
104. Світлана Зарічна, м. Львів 
105. Світ обручів, Галянтий В. Львів 
106. Тетя Мотя. UA handmade, Чернівці 
107. StasiaDeco Студія, м. Львів 
108. Надія Іванова, м. Львів 
109. Ірина Поліщук, м. Львів 
110. Файне мило, Т. Дика , м. Львів 
111. Порада Марта, м. Львів 
112. Oliver Star,  м. Ахтырка 
113. Ткаченко Ольга, м. Харків 
114. Алена Манько, м. Львів 
115. Насилевська Лілія , м. Львів 
116. Матвієнко Ліда, м. Львів 
117. Ельза Вербовська, м. Львів 
118. Наталя Лицусь, м. Львів 
119. Світлана Пацула, м. Львів 
120. Ляшко Наталя, м. Тернопіль 
121. Віталій Галяс, м. Львів 
122.Лисенко Мария , Кременчук 
123.Оксана Мазур, Львів  
124.Орися Москва-Печарська, Львів 
125.Ярина Паук , Львів  
126.Ніна Воротнікова-Чулинда,  Львів  

п ерел і к  у ч а с ник і в  Дитячий  с в іт -2015  




