
    

 

 

         ФОРУМ МОДИ ТА КРАСИ 
 

     

 

 

 

25-28 вересня у Львові відбулося свято моди та краси, вишуканості 

та грації, яке об’єднало в собі дві виставки – вже традиційну ХХІ 

Всеукраїнську виставку «Стиль» та нову для львівського світу естетики, 

спеціалізовану виставку «Імідж Краси». На виставках було проведено 

ряд заходів, як для професіоналів фешн-індустрії, так і для 

поціновувачів стильних новинок.  

Актуальні модні образи для львів’ян створювали професійні 

стилісти, візажисти та перукарі в рамках постійно діючого майданчику 

для перевтілень «Майстерня модного образу». Всі охочі отримали 

можливість безкоштовного вдосконалення свого образу фахівцями 

фешн-індустрії. 

На «Форумі моди та краси» в рамках виставки «Стиль» фірми-

виробники галузі легкої промисловості практично з усієї України 

представляли свою продукцію у Львівському Палаці cпорту «Україна». 

На виставці відвідувачі мали змогу ознайомитись з новинками сезону 

осінь-зима 2015 та придбати за цінами виробника:  

одяг та білизну, хутрові вироби, шкіряні вироби, фурнітуру та нитки, 

швейне та вишивальне обладнання, текстиль, аксесуари, взуття, 

галантерейні вироби, біжутерію та аксесуари, дизайнерські рішення, вироби 

етно-стилю, продукцію для декору. 

Виробничі підприємства та гуртові покупці мали змогу укласти 

взаємовигідні контракти та ознайомитись з новинками на ринку. 

 Уже вчетверте, в рамках виставки, відбувся конкурс студентів-

дизайнерів одягу «Битва модельєрів», на якому були представлені 28 

кращих колекцій одягу та взуття від молодих дизайнерів.  

У виставковому приміщенні також була розміщена спеціалізована 

експозиція – «Салон рукоділля», в рамках якої було представлено: 

Спеціалізовані магазини товарів для рукоділля, батік, валяні вироби, 

текстильні прикраси, предмети інтер'єру з бісеру, лялька мотанка, іграшки 

ручної роботи, скрапбукінг, декупаж прикраси з полімерної глини, вітражні 

декори, флористика, косметика ручної роботи. 

Хенд-мейд майстрині змогли віднайти для себе все необхідне для 

створення нових див власними руками, поділитися одне з одним техніками і 

прийомами рукоділля, а також придбати неповторні вироби для себе. 

За всі чотири дні роботи Форуму, його відвідало близько 5000 осіб. 

Відвідувачі ознайомилися з тенденціями моди та стилю 2015 року, 



послугами та індивідуальним баченням гармонійного поєднання зачіски, 

одягу, візажу та аксесуарів, та кожен зміг обрати щось для себе! 

  

Дирекція виставки : ПрАТ "Гал-ЕКСПО" 
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