
ПРЕС-РЕЛІЗПРЕС-РЕЛІЗПРЕС-РЕЛІЗ

ЛЬВІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ 2013

«ТурЕКСПО 201 »

« »

« »

–

-
– 3

X Міжнародна виставка ярмарок

Спеціалізована

Спеціалізована виставка

VI

VII виставка

VI

ГОТЕЛЬНИЙ ТА РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС

РОЗВАГКОНТИНЕНТ

ЗА СПРИЯННЯ:

ОРГАНІЗАТОР ФОРУМУ:

Львівська Обласна
Державна Адміністрація
Львівська Обласна Рада

30 1.10-01.1
ПАЛАЦ СПОРТУ «УКРАЇНА»
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ЛЬВІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

Основна мета цьогорічного Форуму – популяризація туристичних можливостей та маловідомих
об`єктів України, демонстрація широкому колуфахівців новітніх досягнень в сфері туристичних послуг
та гостинності.

30 жовтня - Семінар Транскордонна
співпраця у сфері туризму в Єврорегіоні Карпати

31 жовтня - семінари експертів Польської Палати Готельної Справи

30 жовтня Семінару-презентації «Маловідомі туристичні об'єкти та унікальні туристичні продукти
України і світу»

WORKSHOP «Гостинна Миколаївщина», Семінар
«Контекстна реклама та сайт туристичної компанії» та Семінар – презентація
«Відпочинок в Греції для кожного: Туристичні напрямки в Греції. Класичні поїздки країною. Автобусні
туриГрецією.Дитячі табори» .

31 жовтня Скорбенко Сергій
Семінар«Способи таметодики збільшенняпродажівчерезформиonlineбронюваннянасайті готелю»

Традиційно в рамках Форуму рекламний тур Львівщиною
«Туристичний потенціал столиці Білої Хорватії – Сільського городища»

вже традиційно
відбувається в середині осені і гостинно приймає зацікавлених фахівців сфери гостинності та туризму
практично з усіх регіонів України та з-за кордону.

Львівський Форум збирає одразу декілька тематичних напрямків: туризм, готельний та ресторанний бізнес,
індустріюрозваг.

Вперше, на цьогорічному Форумі представлятимуть свої туристичні продукти 24 райони Львівщини,
Херсонська, Одеська та Миколаївська області України. Постійні учасники та партнери Форуму – Івано-
Франківщина, Закарпаття та Запоріжжя представлятимуть нові туристичні маршрути, заклади розміщення та
харчування в своїх регіонах. Загалом у Форумі беруть участь понад 80 підприємств, фірм та організацій з
України, Росії, Польщі, Словаччини, Греції таНамібії.

Туристичні продукти та інфраструктурні об`єкти, оздоровчий, пригодницький та екологічний туризм,
професійне технологічне обладнання для готелів та ресторанів, посуд, текстиль та уніформа, інформаційно-
комунікаційні технології, розважальне обладнання для індустрії гостинності та розваг, громадські організації,
асоціації та об'єднання в сфері туризму та гостинності – все це в цьогорічній тематиці XIVМіжнародної виставки-
ярмарку «ТурЕКСПО-2013», Спеціалізованої виставки «Готельний та ресторанний бізнес» та VI
Спеціалізованої виставки «Континент розваг», що проводить ПрАТ «Гал-ЕКСПО» за сприяння Львівської
обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Львівської міської ради, Департаменту
міжнародного співробітництва та туризму ЛОДА, Асоціації готельних об'єднань та готелів міст України, Асоціації
малих готелів та апартаментів, Української Асоціації Активного та Екологічного Туризму, Асоціації Аквапарків
України та під патронатомПольськоїПалати ГотельноїСправи.

Цього року на Форумі відбудеться ряд заходів за участю наших польських сусідів. У роботі та офіційному
відкритті Форумубратиме участь п. КатажинаСобєрайска, віце-міністр спорту та туризмуРеспубліки Польща.

В рамках польської програми заплановані наступні заходи:
, на якому планується розглянути можливість

використання спільної культурної спадщини та природнього середовища Східних Карпат як об'єктів туризму в
Україні та Польщі, та , присвячені
питанням правової підготовки готельної галузі до нормативів Євросоюзу, маркетингу готельних об'єктів та
сучасним тенденціямоформлення готелів.

Однією з основних подій в рамках ділової програми для туристичного бізнесу буде проведення

.

У день відкриття виставки також відбудуться:

спеціальний гість з Москви – , проведе
.

відбудеться . Цього року Туроператор
«Відвідай» у подорожі ознайомить
учасників туру з життям, історією розквіту та занепаду величезної малознаної досі держави білих хорватів, яка
існувала вдавні часи на наших землях.
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(Компанії Netpeak, м. Київ)

(Компанія «SIRIOS TRAVEL GREECE», Греція)

(Компанія «Will »)Digital Agency
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На виставці представлена велика група спеціалізованих видань України, які працюють у сфері туризму,
готельного та розважального бізнесів, а саме: «Академия гостеприимства», «Отельер & Ресторатор», «КИР»,
«Новости турбизнеса», « » та інші.

В рамках виставки для спеціалістів готельного та ресторанного
бізнесу буде проведено , присвячений тонкощам
готельних інвестицій, а також відбудуться семінари:
та . Ці заходи спрямовані на забезпечення високої
якості обслуговування та підвищення її рівня у сфері гостинності.

Родзинкою виставки стане , організований,
цьогоріч, спільно з Західною Шеф Групою. Учасники будуть змагатися у двох номінація:

, безпосередньо на території виставки, буде створено найкращу основну страву
Галицької кухні та визначено переможців конкурсу, а , за звання
найкращого кухаря до змагань приступлять 4 команди зі Львова, Франківська, Чернівців та Одеси. За умовами
Конкурсу необхідно приготувати обід на дві персони з продуктів, про склад яких учасники взнають лише на
початку змагань. Головою журі цього року буде – відомий французький шеф-кухар, кулінарний
шоумен таміжнародний консультант у ресторанномубізнесі.

Переможці конкурсу отримають спеціальні відзнаки, подарунки та можливість участі у майстер – класах
ЗахідноїШефГрупи.

На виставці також крім насиченої бізнес – програмишироко представлено нові колекції текстилю та білизни
(компаній «ЛіМаСо», м. Львів; «Катруся», м. Нікополь, «Владі», м. Львів), оснащення та меблі для готелів та
ресторанів (фірми « », м. Львів; «Контакт», м.Одеса; « - », м. Львів; « », м. Львів), комп'ютерні
та телекомунікаційні технології для готелів та ресторанів, а також для індустрії розваг (компанії « »,
м. Харків; «ПрофітСолюшнз», м. Київ; «ДатаТелеком»,м.Київ; «Парус –Захід», м. Чернівці) тощо.

Цьогоріч експозиційні площі зросли, і в більшій мірі за рахунок представлення в рамках виставки
атракціонів для сімейного відпочинку та розваг.

Львів побачить продукцію провідних виробників та імпортерів обладнання для розважальних центрів та
комплексів відпочинку, а саме: Компанії «Qubica AMF» , м. Москва «Альпінпарк», м. Київ; ТзОВ «Віта Фокс», м.
Одеса, та ін. Федерація Новуса України з м. Києва проведе безпосередньо на виставці відкриті турніри з
Морського більярдудля всіх азартних відвідувачів.

Вся ця синергія подій відбудеться 30 жовтня – 1 листопада 2013 р. у Палаці спорту «Україна» в рамках
.

на основне місце зустрічей в Західній Україні для іноземних та
українських компаній, які продиктуютьмоду на відпочинок та розваги вженамайбутній сезон.

UTG

PRIMUS

«Готельний та ресторанний бізнес»
Одноденний семінар Академії Готельних Інвесторів

«Сучасні технології просування ресторану в Інтернеті»
«Сучасні тенденції складення винної карти ресторану»

І Конкурс професійних кухарів «ПРОСТО. Їжа без пафосу!»
30 жовтня в

індивідуальних змаганнях
31 жовтня – у номінації «Чорний ящик»

Ерве Бурдон

«Континентрозваг»

ЛЬВІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГОФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУТАГОСТИННОСТІ-2013

На три дні Палац спорту перетвориться

V

S Prof HOTEK
HotelinPocket

Створення кулінарних шедеврів можна буде переглянути наживо на спеціально створеному сайті -
www.galexpo.ho.ua.
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