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25 - 28 вересня у Львові відбудеться довгоочікуване свято моди та краси, вишуканості та грації -
ХХ Всеукраїнська ювілейна виставка-ярмарок «Стиль». Протягом чотирьох днів найкращі фірми,
виробники галузі практично з усієї України, представлятимуть свою продукцію у Львівському Палаці
порту «Україна».

На виставці Ви зможете ознайомитись з новинками сезону осінь-зима 2014 та придбати за цінами
виробника:

Виробничі підприємства та гуртові покупці мають можливість укласти взаємовигідні контракти
та ознайомитись з новинками на ринку.

Уже втретє, в рамках виставки, відбудеться конкурс студентів-дизайнерів одягу «Битва
модельєрів», на якому будуть представлені кращі колекції одягу та взуття з чотирнадцяти учбових
закладів із шести областей України. Учасники будуть виборювати перемогу в номінаціях «Модний
образ» та «Етно-стиль».

Ви маєте можливість відвідати спеціалізовану експозицію – .

У рамках цієї експозиції проводитимуться майстер-класи, презентації та навчання.
Відбудеться семінар:

Відвідавши майстер-клас «Знайди свій стиль», Ви зможете побачити, що таке гармонійно
одягнута жінка. Цей майстер-клас допоможе зрозуміти психологію Вашого стилю та особистості.

У рамках дня, присвяченого Етно-стилю, буде показано ряд колекцій цього спрямування:
«Натхненна снігом», «Солоквіт», «Квітуче перевесло» та ін.. У цей день відвідувачі зможуть
безкоштовно скористатись консультаціями та послугами спеціалістів по плетінню коси.

Участь у фестивалі перукарського мистецтва дасть можливість ознайомитись з новинками
стилю зачіски сезону 2014. Близько десяти салонів західної України та відомі перукарі покажуть свою
майстерність.

Парад колекцій моделей одягу підприємств-виробників
Демонстрації колекцій одягу, презентації фірм-учасників

Відомий український модельєр Айна Гассе представляє колекцію
ОСІНЬ-ЗИМА 2013-2014
Дитяча колекція «Країна мрій»

Презентація високошвидкісного програмуючого напівавтомата для
виготовлення закріпок і пришивання ґудзиків TYPICAL-GT69ODA-05
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« »

Хутрові вироби. Одяг, Білизну. Шкіряні вироби. Швейне та вишивальне обладнання.
Текстиль. Етно-вироби. Взуття. Галерейні вироби. Біжутерію та аксесуари.

Лялька мотанка. Іграшки ручної роботи. Валяні вироби. Скрапбукінг. Декупаж. Квілінг.
Текстильні прикраси. Предмети інтер'єру з бісеру.

Організатор: Львівський коледж легкої промисловості КНУТД
Місце проведення: подіум виставки, палац спорту «Україна»

Організатор: Філія Веллтекс-Львів
ТОВ Веллтекс-Україна

Місце проведення: стенд №5

«Салон рукоділля»

25 вересня,   12:15
25 - 28 вересня

25 вересня,   13:00

25 вересня,   14:00

ВПЕРШЕ!

ВПЕРШЕ НА ВИСТАВЦІ!

ПРОГРАМА ВИСТАВКИ:

«Модні тенденції 2013-2014 в домашньому текстилі».



25 вересня,   15:00
26 вересня,   12:00 - 13:00

26 вересня,   13:00
26 вересня,   14:00

26 вересня,   16:00

26 вересня,   16:15
27 вересня День присвячений Етно Стилю
11.00–17.00
14.00

15.00

16.30

17.00

18.30
19.30

Конкурс студентів-дизайнерів одягу «Битва модельєрів»
Семінар:

Конкурс «Мистецтво постижу»
XV фестиваль перукарського мистецтва
«Модний стиль зачіски сезону 2014»
Презентація пристосування малої механізації фірми UMA

Майстер-клас «Знайди свій стиль»

Зачіски в етностилі. Пропонуємо безкоштовну послугу плетення коси.
Чоловіча колекція в етностилі «Натхненна снігом». Колекція в етностилі
«Солоквіт»

Презентація високошвидкісного програмуючого напівавтомата для
виготовлення закріпок закріпок і пришивання ґудзиків
TYPICAL-GT69ODA-05

Колекція «ДЖ літо» ( в рамках проекту театр студія моди для дітей та
юнацтва «Дерево життя»

Показ колекції одягу в етностилі «Квітуче перевесло»

Закінчення роботи виставки.
Вечірня шоу програма «Битва модельєрів».

Організатор: ПП «Текстильна Хата (ПП Дуда)»
Місце проведення: конференц-зал №1 Палацу спорту «Україна»

Організатор: Філія «Веллтекс-Львів»
ТОВ «Веллтекс-Україна»

Місце проведення: стенд №5

Організатор: Львівський коледж легкої промисловості КНУТД
ТОВ «Скиба» (м. Львів)

Місце проведення: подіум виставки, Палац спорту «Україна»

Автори: Оксана Лобас Заяць, Дана Якимчук

Організатор: Дизайн-студія Ніни Лазорко + (лого)
Місце проведення: подіум виставки, Палац спорту «Україна»

Організатори: Львівський коледж легкої промисловості
Київського національного університету
технології та дизайну
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»
Агенство «Восьме небо»

Дирекція виставки : ПрАТ «Гал-ЕКСПО»
Тел.: (032) 2971369, 2970628
Ел. адреса: @ . .

Організатор: Філія «Веллтекс-Львів»
ТОВ «Веллтекс-Україна»

Місце проведення: стенд №5

®
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Місце проведення: Львівський Палац спорту «Україна»,
вул. Мельника, 18

Час роботи виставки: 25.09       12:00 – 19:00
26.09       10:00 – 19:00
27.09       10:00 – 18:30
28.09       10:00 – 18:00

Урочисте відкриття: 25.09   12:00

nml galexpo lviv ua
www.galexpo.com.ua
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