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З 01 по 04 жовтня у Львівському Палаці спорту «Україна» відбудеться . Традиційно в
рамках форуму одночасно будуть працювати ХХVІ Міжнародна виставка , VІ Спеціалізована
виставка , VІ Спеціалізована виставка , які є показовим прикладом нових
рішень і конкурентних переваг у сфері будівництва та опалення на території Західної України.

Цьогорічний налічує понад учасників майже зі всіх регіонів України, а також Польщі, Німеччини та
Словаччини, які запропонують широкий асортимент будівельних та оздоблювальних матеріалів, сучасні технології та
обладнання для будівельної промисловості, системи опалення та водопостачання, покрівельні та гідроізоляційні матеріали,
енергозберігаючі технології, розробки в галузі альтернативної енергетики, значний спектр інструментарію, професійної
техніки та багато іншого.

головна подія будівельної тематики в Західному регіоні. Основна мета форуму
створити привабливий імідж українських виробників товарів та послуг на будівельному ринкуЛьвівщини та західного регіону.
Велика кількість сучасних будівельних, енергозберігаючих технологій таматеріалів з`явилася в нашомурегіоні саме завдяки
їхній презентації на виставках серії «Галицькі експозиції» .

місце зустрічі національнипх виробників. Зокрема, екслюзивний виробник міжкімнатних
дверей в Західній Україні представить широкий діапазон рішень та моделей, що поєднуються з
сучасним дизайном та високою якістю. Альтернативу щодо вибору дверей запропонує ,
який, окрім цього, єщевиробникомвисокоякісноїфурнітуридля відкатних воріт.

Вперше на виставці представить нову торгову марку на ринку сухих будівельних
сумішей, яка оперативно зреагує на запити ринку та побажаннямайстрів.

Постійне впровадження нових технологій та багаторічний досвід дозволяє цегляному заводу виготовляти
лицьову цеглу бездоганної якості, різноманітнихформ, кольорів тафактур.

Варто відзначити присутність на виставці визнаного лідера на світовому ринку будівельної кераміки бренд
, який запропонує відвідувачам кращі традиції італійського стилю та високої якості оздоблювальних

матеріалів.

В осінньому сезоні і надалі актуальними залишаються покрівельні матеріали. Зокрема, офіційний представник
сербського та хорватського заводів виробників групи NEXE в Україні
представить керамічну черепицю, яка перевірена часом та терміном експлуатації понад 100 років. Численні нові пропозиції
у покрівельній галузі будуть представлені такими компаніями, як: , заводом-виробником

, , .

Новинкою виставки слід визнати клінкер панелі від , унікальною особливістю
яких є стійкість до пошкоджень, негорючість легкість, відмінний зовнішній вигляд, а також вони не вимагають додаткової
обробки.

Також відзначимо незмінного лідера у Західній Україні з багаторічним досвідом роботи з продажу будівельних
матеріалів фірму , яка лише на виставці буде демонструвати оптимальні технології у системах
водовідводу, різноманіття асортименту покрівельнихматерілів та клінкерної оздоблювальної цегли.

Доцільно звернути увагу на активність розвитку ділового співробітництва в рамках виставки з боку компаній зі
Словаччини та Польщі. 2 жовтня 2013 року проходитиме , під час якого
відбудетьсяСемінар «Правиламіжнародної торгівлі та зовнішньоторговельна політикаЄС, безпека заходів, доступ на ринок
ЄС» (TARIC - інтегрована система тарифів Європейського Союзу, Incotermms 2010, митні заходи і процедури, походження
товарів).
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ЗА ПІДТРИМКИ:

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ТЕЛЕ-ПАРТНЕР:

ОФІЦІЙНИЙ ТЕЛЕ-ПАРТНЕР:

Експозиція виставки представить інноваціні рішення для сучасних систем опалення. Відтак новий етап
в еволюції інфрачервоних електронних обігрівачів запропонує компанія .

Найсучасніші технології знайшли своє відображення в камінних топках для безперервного горіння, які
зачарують своїм різноманіттям технічних тонкощів та дизайнерських рішень.

Йти в ногу з часом, допоможе з новою системою опалення «Fancoil» у вигляді
внутрішньо-підлогового конвектора водяного опалення, який забезпечить будинку нелише тепло, а й стильнийдизайн.

. Сьогодні стало очевидним те, що технологічний прорив в сфері енергетичної
галузі можуть забезпечити лише нові знання та нові технології. Відтак, компанія разом з компанією

запропонує широкий ряд енергозберігаючих новинок, а саме: системи енергозабезпечення на основі вакуумних і
плоских сонячних колекторів, вітрогенераторів; термосифонні геліосистеми та багато іншого. Важливо, що дані продукти
забезпечать екологічність, автономність, стабільне отримання енергії та захист від підвищення тарифів на енергоресурси зі
сторонидержави тамонополістів.

Варті уваги інноваційні та наукові дослідження у сфері відновлювальних джерел енергії, які пропагує в рамках
виставки ГОАгенціяЄвропейських Інновацій через побудову довготривалихмеханізмів транскордонної співпраці.

З новими знаннями в галузі альтернативної енергетики поділиться
з Польщі (Subcarpathian Renewable Energy Cluster). Одним з напрямків стратегії кластера є дослідження та

науковадіяльність,що сприяє розвитку інноваційних продуктів та рішень.

Внаслідок збільшення вартості і зниження загальних запасів джерел традиційної енергії все більшу роль відіграє
ринок відновлювальних джерел енергії. Вперше на виставці компанія спеціально запропонує ізоляційні
матеріали для опалювальних сонячних панелей. Ізоляційні матеріали стійкі до високих температур альтернативних систем
енергозбереження.

Окрім демонстрації інноваційних досягнень в галузях та проведення майстер-класів на стендах учасників в рамках
роботи форуму буде відбуватись насичена та цікава програма супутніх заходів. Варто відзначити, що вже традиційно

– це вже хороша традиція для зустрічей ділових кіл, актуальних дискусій, презентацій
та семінарів, які дають нові можливості представникамрізних сфердлярозвитку їхнього бізнесу.

Щиро сподіваємося, що виставки принесуть користь всім, хто зацікавлений у розвитку вітчизняної будівельної та
паливно-енергетичної галузі та просуванні нової продукції та послуги на ринкиЗахідної України.
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Львівський Державний Центр Науки, Інновацій та Інформатизації проводить Бізнес-конференцію на тему:
«Розвиток транскордонної співпраці у сфері відновлювальної енергетики».
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