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. За роки свого існування виставка зарекомендувала себе як одна з
найкращих в Україні, свідченням цього є склад та географія учасників. На 100 стендах фірм-учасниць
відвідувач зможе ознайомитись із актуальною пропозицією деревообробного ринку, а
деревообробники-консультанти нададуть вичерпну інформацію, яка цікавитиме спеціалістів.

Захід проводиться з метою максимальної концентрації всіх представників індустрії, надання
учасникам можливості продемонструвати широкому колу фахівців нові досягнення, презентації
змістовної програми. Це, в свою чергу, надалі позиціонує виставку як

, сприяючи подальшому позитивному розвитку даної сфери.

У цьогорічній виставці беруть участь найвідоміших фірм-виробників та
постачальників обладнання для лісового господарства, деревообробного обладнання та інструменту,
обладнання для сушіння деревини, високотехнологічних, екологічних та економних підходів до
обробки деревини з .

Очевидним підтвердженням популярності виставки є перелік постійних учасників, які вже багато
років на ринку займають лідируючі позиції:

та
інші.

Безумовну новинку на виставці представить підприємство – мобільну
пилораму з потужною станиною від виробника компанії «Wood-Mizer». В свою чергу, компанія-
учасник запропонує ряд акційних пропозицій на стрічкові пили та загострювальні верстати.

Багаторічна привабливість виставки у Львові мотивує до появи дебютантів, які додають заходу
нової значимості, а саме:

– один з найбільших в Польщі виробників
та експортерів обладнання для обробки масивної деревини та деревних плит. Девіз компанії -
оригінальні рішення, висока якість, простота та надійність.

– виробник високоякісного інноваційного інструменту
для ретельної переробки деревини.

– виробник систем пиловидалення, систем дроблення та систем
енергозбереження.

– ексклюзивний представник (Великобританія) –
виробника промислового біозахисту деревини.

– постачальник верстатів та інструменту з 1999 р. Під час
своєї діяльності підприємство зайняло провідні позиції на українському ринку промислового
обладнання з використанням найновіших технологій.

– лідер з постачання лісової лісозаготівельної, вантажопідйомної техніки та
комплектуючих вітчизняних та закордонних виробників.

– пропонує великий асортимент клеїв продукції німецького виробника
. . для меблевого виробництва та деревообробної промисловості.

21-24 травня у Львівському Палаці спорту «Україна» відбудеться вже І Міжнародна
виставка «Деревообробка-2013»

Основний галузевий проект
Західної України
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України,Польщі,Німеччини,Австрії,Швеції, Італії, Латвії, Росії таЕстонії

« » (Австрія), АТЗТ «Маркетліс» (м.Київ), «СП
«Ройек-Львів», Мост-Україна» (м.Тернопіль), Фірма «Горлуш Ко» (м.Київ), ТзОВ «Велмаш-
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР:ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:

– офіційний представник російської компанії
«БАЗИС-ЦЕНТР», що пропонує програмне забезпечення для проектних робіт меблевого виробництва.
Також пропонує сучасні технології та обладнання провідних європейських виробників , ,

.

– дочірнє підприємство компанії (Німеччина) –
виробник алмазних інструментів.

– виробник корпусних меблів, меблевих фасадів та обладнання
для виробництва меблів.

– представляє ножі та пили для деревини від
найстарішого виробника Горківського металургійного заводу.

В рамках виставки заплановано багато заходів спрямованих на професіоналів деревообробної
галузі:

.

Завдячуючи потужній рекламній кампанії через спеціалізовані видання, ролики на телеканалах
та радіостанціях, розповсюдження інформаційних матеріалів в найбільш відвідуваних місцях, -

, інформації на -порталах, зовнішній рекламі: банери, бігборди – 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.
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- Круглий стіл: «Вирішення проблем із кваліфікаційними кадрами у деревообробній
галузі та меблевомувиробництві»;

- ЗасіданняУкраїнськоїАсоціації ДеревообробногоОбладнання;

- Інформаційний семінар «Правила ЄС щодо торгівлі деревиною ( 995) та
сертифікація ланцюжкапоходженнядеревиниза схемою

- Презентаціявидання«Зчогобудувати»серії «БудЕксперт-порадник»;

- Проведення нон-стоп конкурсу «Закрути шуруп якнайшвидше» та «Відріж брус
якнайточніше»

Х І Міжнародній виставці «Деревообробка-2013»

Саме 21-24 травня

ОБИРАЙТЕ НАЙКРАЩЕ – «ДЕРЕВООБРОБКА-2013»!
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