




















�Lvіv•Galician Exposition•2014

каталог 
CATALOGUE

лЬВІВСЬкИЙ МІЖНаРоДНИЙ 
ФоРУМ ІНДУСтРІЇ тУРИЗМУ 
та гоСтИННоСтІ - 2014
LVIV INTERNATIONAL FORUM  
OF TOURISM AND HOSPITALITY 
INDUSTRIES - 2014

XV  міжнародна виставка-ярмарок 
«турЕкСПо»
 XV International Fair-Exhibition 
 «TourEXPO»

VI I I cпеціалізована виставка 
«готЕлЬНИЙ та РЕСтоРаННИЙ 
бІЗНЕС»
 VIII Specialized exhibition 
 «HOTEL AND RESTAURANT  
 bUSINESS»

VII  cпеціалізована виставка 
«коНтИНЕНт РоЗВаг: Спорт. 	
Відпочинок. Дозвілля»»

 VII  Specialized exhibition 
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 ГЕНЕРАЛЬНИЙ
 ТЕЛЕПАР ТНЕР:

 ГЕНЕРАЛЬНІ 
 ІНФОРМАЦІЙНІ 
 ПАРТНЕРИ 
 ВИСТАВОК:

  МІЖНАРОДНИЙ
 ІНФОРМАЦІЙНИЙ
 ПАРТНЕР :

 ГОЛОВНИЙ
 ІНТЕРНЕТ -ПАРТНЕР :

 МЕДІА -ПІДТРИМКА :

ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВОК:
ПрAТ  «ГАЛ-ЕКСПО»®

Україна, 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30
Тел.: (032) 2970628, 2970627

Факс: (032) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua

www.galexpo.com.ua

Місце проведен н я :
Палац спорту  «У к ра їн а »,

вул. Мельника,18

 ОРГАНІЗАТОР ФОРУМУ :

 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®®

(Україна, м. Львів)

 ЗА СПРИЯННЯ :

 Держ а вн ого а ген тства  У к ра їн и 
 з туризм у і к урортів

 Ль вівсь кої обл а сн ої
 держ а вн ої а дм ін істра ції
 Ль вівсь кої обл а сн ої ра ди

 Ль вівсь кої 
 м ісь кої ра ди

 Депа рта м ен т м іж н а родн ого
 співробітн ицтва  та  туризм у ЛОДА

 У пра вл ін н я  туризм у депа рта м ен ту 
 розвитк у Ль вівсь кої м ісь кої Ра ди

   Асоціа ції готел ь н их об’є дн а н ь  
 та  готел ів м іст У к ра їн и

 Асоціа ції 
 м а л их готел ів 
 та  а па рта м ен тів У к ра їн и

 У к ра їн сь кої Асоціа ції
 Ак тивн ого та  Екол ог ічн ого
 Туризм у

 Асоціа ції пра цівн ик ів
 па рк ів к ул ь тури У к ра їн и

 Асоціа ції а к ва па рк ів 
 У к ра їн и

 СПІВОРГАНІЗАТОР 
 КОНКУ РСУ ПРОФЕСІЙНИ ХКОНК УРСУ  ПРОФЕСІЙНИХ
 КУХАРІВ::
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FORUM ORGANISER:

 JSC  «Gal-Expo»®®

(Ukraine, Lviv)

AT ASSISTANCE OF:

 Tourism and Resorts State 
 Agency of  Ukraine

 Lviv  Regional State 
 Administration
 Lviv Region Council

 Lviv City Council

 Departament of Internetional
 Cooperation and Tourism of Lviv Region
 State Administration

Tourism Office of Department 
 of Development. Lviv City Council

 Association of Hotel Unions
 and Hotels of the Cities of Ukraine

 Association 
 of Small Hotels 
 and Apartmentsof Ukraine

Ukrainian Adventure 
 and Ecotourism Association

 Association of Ukrainian
 Culture Park Workers

Association of Aquapark
 in Ukraine

CO-ORGANIZER 
OF CULINARY ART

 SHOW-GROUND::

GENERAL
 PARTNER:

GENERAL 
INFORMATION
PARNERS:

INTERNETIONAL
INFORMATION

 PARTNER:

MAIN
 ІNTERNET-PARTNER:

MEDIA-SUPPORT:

EXHIBITIONS MANAGEMENT:
«GАL-ЕXPО»® PJSC

30, Vynnychenko St., Lviv, Ukraine, 79008
Phone: +380 (32) 2970628, 2970627

Fax: +380 (32) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua

www.galexpo.com.ua

Exhibitions venue:
Sport Palace «Ukraine»,

18, Melnyka St.
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проГрама роБоти

	 	 	 ЛЬВІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО  
   ФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА  
   ГОСТИННОСТІ - 2014
	 	 	 	 XV Міжнародної виставки-ярмарку		
    «турекСпо-2014», 
	 	 	  VIIІ Спеціалізованої виставки 	
    «Готельний та реСторанний 	
    БіЗнеС» та 
	 	 	  VІІ Спеціалізованої виставки  
    «континент роЗВаГ: Спорт. 	
    Відпочинок. Дозвілля»

14 ЖОВТНя, ВІВТОРОК
��00 –	��00 Заїзд та реєстрація учасників 	
   виставки,  поселення в готелі , 	
   оформлення виставкових стендів

15 ЖОВТНя, СеРеДА
1000  прес-конференція з нагоди відкриття 	
   форуму та виставок.
��00	–	��30 Урочисте відкриття льВіВСькоГо 	
   міЖнароДноГо форУмУ інДУСтріЇ 	
   тУриЗмУ та ГоСтинноСті – 2014: xV 	
	 	 	 М і ж н а р од н о ї  в и с та в к и - я р м а р к у  
   «турекСпо-2014», VIII Спеціалізованої   
   в и с т а в к и  « Г о т е л ь н и й  т а 	
   реСторанний БіЗнеС» та  Vіі   	
	 	 	 Спеціалізованої виставки «континент  	
   роЗВаГ: Спорт. Відпочинок.  Дозвілля»
��00	–	�800 перше міське свято галицької кухні 

 Місце проведення: майданчик перед Палацом спорту 
 «Україна»
Організатори: Клуб Галицької кухні та Музей,  
 арт-ресторан «САЛО»

��00	–	�800 Західноукраїнський чемпіонат 	
   барменів: bARISTA SHOW-2014

 Місце проведення: Шоу-майданчик барменського 
 мистецтва 
Організатори: Барменський центр «PROMIX» 

��00	–	��00 м айстер-к лас  з  пригот ування 	
   ресторанних страв від шеф - кухаря 	
   Юрія медведєва на обладнані 	
   RATIONAL (німеччина) 

Місце проведення: шоу-майданчик кулінарного  
 мистецтва
Організатор: ТОВ «Імперія торгівлі» (м. Київ)  
 та компанія «RATIONAL» (Німеччина)
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проГрама роБоти проГрама роБоти

��00	–	��00 майСтер-клаС «організація роботи 	
   фіто-бару та особливості складення 	
   коктейльної  карти» .  роз і граш 	
   подарунків серед присутніх

Місце проведення: Шоу-майданчик барменського  
 мистецтва 
Організатори: Барменський центр «PROMIX» 

��00	–	��30  підведення підсумків конкурсу на 	
   кращу експозицію та нагородження 	
   переможців 

Місце проведення: Палац спорту «Україна»
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»

�800  Закінчення роботи спеціалізованих 	
   виставок

17 ЖОВТНя, п’яТНИця
800	–	��30 рекламний тур «туристичний потенціал 	
   надбужанщини – Галицької Венеції»  	
	 	 	 (за окремою програмою, Додаток 1)

Організатор: ПП «Крилос Ком» (м. Львів),  
 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»

1000  початок роботи  спеціалізованих 	
   виставок
1000	–	�800 перше міське свято галицької кухні 

Місце проведення: майданчик перед Палацом спорту  
 «Україна»
Організатори: Клуб Галицької кухні та Музей,  
 арт-ресторан «САЛО»

1000	–	�800 Західноукраїнський чемпіонат 	
   барменів: Let’s MIx  your life 2014

Місце проведення: Шоу-майданчик барменського  
 мистецтва 
Організатор: Барменський центр «PROMIX» 

1030	–	��00 презентація «турбота про business 	
   travelers: як зменшити Jet Lag і 	
   забезпечити відвідувачам готелю 	
   продуктивне відрядження»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту  
 «Україна»
Організатор: ТОВ «ОСТВЕР СЕРВІСЕЗ»

��00	–	��00 майстер-клас «як створити успішний 	
   р ес то р а н  в  умо ва х  а к т и в н о ї 	
   конкуренції»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
 «Україна»
Доповідач: Федосова К.С. – арт-директор та  
 співвласник Креативної студії  
 DeFazz, к.т.н., доцент кафедри  
 ресторанно-готельної справи  
 Одеської національної академії 
 харчових технологій

��00	–	��00 Семінар – презентація «маловідомі 	
   туристичні об’єкти та унікальні 	
   туристичні продукти України та світу»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту  
 «Україна»
Організатори: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»

��00	–	�800 регіональний круглий стіл «інновації та 	
   кращі рішення для активного туризму 	
   України» 

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту  
 «Україна»
Організатор: Українська асоціація активного та  
 екологічного туризму 

��00	–	��00 м айстер-к лас  з  пригот ування 	
   ресторанних страв від шеф - кухаря 	
   Юрія медведєва на обладнані 	
   RATIONAL (німеччина) 

Місце проведення: шоу-майданчик кулінарного  
 мистецтва
Організатор: ТОВ «Імперія торгівлі» (м. Київ)  
 та компанія «RATIONAL» (Німеччина)

�800  Закінчення роботи спеціалізованих 	
   виставок
��00   офіційний прийом (за окремими  
   запрошеннями)

16 ЖОВТНя, чеТВеР 
1000  початок роботи спеціалізованих 	
   виставок
1000	–	�800 перше міське свято галицької кухні 

Місце проведення: майданчик перед Палацом спорту 
 «Україна»
Організатори: Клуб Галицької кухні та Музей,  
 арт-ресторан «САЛО»

1000	–	�800 Західноукраїнський чемпіонат 	
   барменів: Wellness bI0 MIx 2014

Місце проведення: Шоу-майданчик барменського  
 мистецтва 
Організатори: Барменський центр «PROMIX» 

1000	–	��30  конференція «таЄмниці ГотельноГо 	
   БіЗнеСУ»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту  
 «Україна»
Організатори: Академія Готельних Інвесторів  
 (Україна) та PROJEKT HOTEL 
 (Польща)

��00	–	�800 V конкурс професійних кухарів 	
   «проСто. Їжа без пафосу!». конкурс 	
   «Чорний ящик»  та публічне оголошення 	
   переможців конкурсу

Місце проведення: шоу-майданчик кулінарного  
 мистецтва
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО» спільно з  
 Західною Шеф Групою
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WORk PROGRAMпроГрама роБоти

��00	–	��00 майстер-клас «Використання фокусних 	
   точок в ресторані для популяризації 	
   винної тематики та сервісу в просуванні 	
   ресторану»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту  
 «Україна»
Доповідач: дипломований сомельє, к.т.н.,  
 доцент кафедри Ресторанно- 
 готельної справи та туризму  
 Одеської національної академії  
 харчових технологій 

��00	–	��00 м айстер-к лас  з  пригот ування 	
   ресторанних страв від шеф - кухаря 	
   Юрія медведєва на обладнані 	
   RATIONAL (німеччина) 

Місце проведення: шоу-майданчик кулінарного  
 мистецтва
Організатор: ТОВ «Імперія торгівлі» (м. Київ)  
 та компанія «RATIONAL» (Німеччина)

��00	–	��00 Семінар «як, де, коли і для чого 	
   тренуватись?»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту  
 «Україна»
Організатор: Студія персональних тренувань  
 «Фітнес Цех» (м. Київ) 

��00	–	��00 С е м і н а р  « п и т а н н я  р о з в и т к у 	
   різних фізичних якостей (сила, 	
   витривалість, гнучкість)»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
  «Україна»
Організатор: Студія персональних тренувань  
 «Фітнес Цех» (м. Київ) 

��00	–	��00 Семінар «огляд останніх «фітнес-	
   т р е н д і в » :  C r o s s F i t ,  T R x , 	
   StreetWorkout»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту  
 «Україна»
Організатор: Студія персональних тренувань  
 «Фітнес Цех» (м. Київ) 

�800  Завершення роботи форуму та	
   спеціалізованих виставок
�800	–	��00 Демонтаж виставкових експозицій та 	
   вивіз експонатів

 OF THE LVIV INTERNATIONAL 
 FORUM OF TOURISM AND  
 HOSPITALITY – 2014
	 	 	 	 XV International Exhibition Fair  
    «TourExPO-2014», 
	 	 	 	 VIIІ Specialized Exhibition  
    «HOTEL AND RESTAURANT 	
    bUSINESS» and  
    VІІ Specialized Exhibition  
    «CONTINENT	OF	ENTERTAINMENT:	
    Sport. Recreation. Leisure»

14 OcTObER, TUESDAY
��00	–	��00 Arrival and registration of exhibition 	
   guests, hotel check-in, preparation of 	
   the exhibition stands

15 OcTObER, WEDNESDAY
1000  Press-conference on the occasion of 	
   forum and exhibition opening.
��00	–	��30 Inauguration of the LVIV INTERNATIONAL	
   FORUM OF TOURISM AND HOSPITALITY 	
   – 2014: XV International Exhibition Fair  
   «TourExPO-2014», VIIІ Specialized  
   Exhibition «HOTEL AND RESTAURANT 	
   bUSINESS», and VІІ Specialized Exhibition  
   «CONTINENT	 OF	 ENTERTAINMENT:		
   Sport. Recreation. Leisure»
��00	–	�800 First city festival of Galician cuisine 

Venue: ground in front of the Sports Palace  
 «Ukraine»
Organizers: Galician Cuisine Club, and Museum and  
 Art-Restaurant «SALO»

��00	–	�800 West-Ukrainian bartender competition:  	
   bARISTA SHOW-2014

Venue: Show-ground of bartender art
Organizer: «PROMIX» Bartender Center

��00	–	��00 Master class on preparing restaurant 	
   dishes from chef Yurii Medvedev using 	
   equipment RATIONAL (Germany)

Venue: Show-ground of culinary art
Organizer: «Empire of Trade» LLC (Kyiv)  
 and company «Rational» (Germany)
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WORk PROGRAM WORk PROGRAM

��00	–	�800   Culinary master classes 
Venue: Show-ground of culinary art
Organizer: PJSC «Gal-EXPO» in cooperation with the  
 Western Chef Group

��00	–	��00 Presentation workshop «Little-known 	
   tourist objects and unique tourist 	
   products in Ukraine and the world»

Venue: Conference hall of the Sports Palace «Ukraine»
Organizers: PJSC «Hal-EXPO»

��00	–	�800 Regional round table discussion 	
   «Innovations and best decisions for 	
   active tourism in Ukraine»

Venue:  Conference hall of the Sports Palace «Ukraine»
Organizer: Ukrainian Adventure and Ecotourism Association

��00	–	��00 Master class on preparing restaurant 	
   dishes from chef Yurii Medvedev using 	
   equipment RATIONAL (Germany)

Venue: Show-ground of culinary art
Organizer: «Empire of Trade» LLC (Kyiv)  
 and company «Rational» (Germany)

�800  End of specialized exhibitions working 	
   time
��00  Official reception (invitation only)

16 OcTObER, THURSDAY
1000  beginning of specialized exhibitions 	
   working time
1000	–	�800 First city festival of Galician cuisine 

 Venue: ground in front of the Sports Palace «Ukraine»
Organizers: Galician Cuisine Club, and Museum  
 Art-Restaurant «SALO»

1000	–	�800 West-Ukrainian bartender competition: 	
   Wellness bI0 MIx 2014

Venue: Show-ground of bartender art
Organizer: «PROMIX» Bartender Center

1000	–	��30 Conference «SECRETS OF HOTEL 	
   bUSINESS»

Venue:  Conference hall of the Sports Palace «Ukraine»
Organizers: Hotel Investors Academy (Ukraine)  
 and PROJEKT HOTEL (Poland)

��00	–	�800 V Competition of professional cooks 	
   «PLAIN.  Food without pathos!» 	
   Competition «black box» and public 	
   announcement of competition winners

Venue: show-ground of culinary art
Organizer: PJSC «Gal-EXPO» in association  

 with the Western Chef Group

��00	–	��00 MASTER CLASS «Organization of a phyto 	
   bar and peculiarities of cocktail list 	
   compilation». Prize drawing among the 	
   attendees

Venue: Show-ground of bartender art
Organizer: «PROMIX» Bartender Center

��00	–	��30 Announcement of results of the best 	
   exhibition competition and winner 	
   award 

Venue: Sports Palace «Ukraine»
Organizer: PJSC «Gal-EXPO»

�800  End of specialized exhibitions working 	
   time

17 OcTObER, FRIDAY
800	–	��30 Promo tour «Touristic potential of 	
   Nadbuzhanshchyna – the Galician 	
   Venice» (separate program)

Organizer: PE «Krylos Com» (Lviv), PJSC «Gal-EXPO»

1000  beginning of specialized exhibitions 	
   working time
1000	–	�800 First city festival of Galician cuisine 

 Venue: ground in front of the Sports Palace «Ukraine»
Organizers:  Galician Cuisine Club, and Museum  
 and Art-Restaurant «SALO»

1000	–	�800 West-Ukrainian bartender competition: 	
   Let’s MIx  your life 2014

 Venue: Show-ground of bartender art
Organizer: «PROMIX» Bartender Center

1030	–	��00 Presentation «Concern for the business 	
   travelers: how to reduce Jet Lag and 	
   provide hotel visitors with productive 	
   business trip»

Venue: Conference hall of the Sports Palace «Ukraine»
Organizer: OSTWARE SERVICES Llc

��00	–	��00 Master class «Creating a successful 	
   restaurant in conditions of active 	
   competition»

Venue: Conference hall of the Sports Palace «Ukraine»
Speaker: Fedosova K. S., art-director and co-owner  
 of DeFazz Creative Studio, candidate of technical  
 sciences, docent of the Department of Restaurant  
 and Hotel Business of the Odessa National  
 Academy of Food Technologies
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WORk PROGRAM перелIк УЧаСникIВ За алфаВIтом
№стендA	 №сторінки��00	–	��00 Master class «Using focal points in 	

   restaurants to popularize wine themes 	
   and service for restaurant promotion»

Venue: Conference hall of the Sports Palace «Ukraine»
Speaker: certified sommelier, candidate of technical  
 sciences, docent of the department of Restaurant  
 and hotel business, and tourism of the Odessa  
 National Academy of Food Technologies 

��00	–	��00 Master class on preparing restaurant 	
   dishes from chef Yurii Medvedev using 	
   equipment RATIONAL (Germany)

Venue: Show-ground of culinary art
Organizer: «Empire of Trade» LLC (Kyiv)  
 and company «Rational» (Germany)

��00	–	��00 Workshop»How, where, when and why 	
   should we exercise?»

Venue: Conference hall of the Sports Palace «Ukraine»
Oraganizer: Personal training studio «Fitness Workshop»  
 (Kyiv) 

��00	–	��00 Workshop «Developing different physical 	
   qualit ies (strength, stamina and 	
   flexibility)»

Venue: Conference hall of the Sports Palace «Ukraine»
Oraganizer: Personal training studio «Fitness Workshop»  
 (Kyiv) 

��00	–	��00 Workshop «Review of the latest fitness 	
   trends: CrossFit, TRx, StreetWorkout»

Venue: Conference hall of the Sports Palace «Ukraine»
Oraganizer: Personal training studio «Fitness Workshop»  
 (Kyiv) 

�800  End of the forum and specialized 	
   exhibition
�800	–	��00 Dismantling of the expositions and 	
   departure

1С-теллУр моДУль	 
 ГРУПА КОМПАНІЙ 1С-РАРУС ТЗОВ ...... 35 ......... 20

ALEkOM EDUCATION AbROAD .................. 60 ......... 22

bRILLE та LORA		
	 МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ............................. 24 ......... 24

DATV	КОМПАНІЯ ........................................... 22 ......... 26
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DUDINCE		
	 ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ ............................. 1 ......... 30
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 ЦЕНТР БРОНЮВАННЯ ........................... 45 ......... 34

IATI	ТОВ «ІНТЕРЛАЙН АЕРО»...................... 19 ......... 36
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 ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ ............................. 2 ......... 38

OLYMPIC VILLAGE ........................................ 29 ......... 40
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 ПОРТАЛ .................................................... 37 ......... 42
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 ГаЗета ..................................................... 40 ......... 44
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 ВТП ТОВ ................................................... 23 ......... 46
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 ЖУРНАЛ ................................................... 31 ......... 48

акаДемія Готельни� інВеСторіВ ....... 27 ......... 50

акВапарк ..................................................... 34 ......... 52

альта  ГУрме ГрУп ТОВ ............................ 12 ......... 54

аСоціація акВапаркіВ УкраЇни ............ 34 ......... 56

аСоціація Готельни� оБ’ЄДнань 	
 та ГотеліВ міСт УкраЇни ................... 32 ......... 58

аСоціація мали� ГотеліВ 	
 та апартаментіВ УкраЇни ................ 33 ......... 60

Бкп ТОРГОВИЙ ДІМ ТОВ ............................. 10 ......... 62

Вектор аттракцион	 
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перелIк УЧаСникIВ За алфаВIтом
№стендA	 №сторінки

перелIк УЧаСникIВ За алфаВIтом
№стендA	 №сторінки

ВіДВіДай  
 ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР ..................... 7 ......... 66

Віта фокС ..................................................... 54 ......... 68

ГонЧар  
 МІНІ-ГОТЕЛЬ ............................................ 29 ......... 70

Департамент міЖнароДноГо 	
 СпіВроБітництВа та тУриЗмУ 	
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 аДмініСтраціЇ .......................................... 6 ......... 72
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	 ГОТЕЛЬ ..................................................... 29 ......... 74
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 ТОВАРИСТВО .......................................... 39 ......... 76
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 та еколоГіЧноГо тУриЗмУ ............... 28 ....... 104
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 ЖУРНАЛ 
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The company has rich experience in automation of 
large industrial enterprises; large commercial networks, 
and is ready to offer solutions for small, medium and 
large business in any industry.

  At the moment, «1C-Tellur» Modul « 1С-Rarus 
Group is the partner of» 1C» - number one in the western 
region, and is the official representative of the following 
software vendors:

- Kaspersky Laboratory; 
- Dr.WEB;  
- Panda;
- ABBYY;
- Microsoft.
We offer :
- IT support – for the companies that prefer to use an 

advanced information technologies with maximum effect 
for business and with reasonable expenses on IT; 

- Services on demand  –for small and medium 
business, home offices, solution of specific problems 
and tasks that require involvement of highly qualified 
specialists on pay per hour basis;

- Integrated automation – for the companies that 
prefer to implement complex IT system which fully covers 
all the processes in the company;

- Trainings – 1C certified trainings and trainings 
individually designed for customers.

1С-теллУр моДУль 
ГРУПА КОМПАНІЙ 1С-РАРУС ТЗОВ

вул.  Стороженка, 12, оф. 64, 6 пов.,
м. Львів, 79018, Україна 
Тел.: (032) 2329099, 2325099
e-mail: sale@1c-tm.com.ua
www.1c-tm.com.ua

Компанія має  багатий досвід автоматизації 
великих виробничих підприємств, великих торгових 
мереж, а також готова запропонувати рішення для 
малого та середнього бізнесу в будь-якій галузі.

На даний момент «1С-Теллур «Модуль» група 
компаній «1С-Рарус» є партнером «1С» номер один у 
Західному регіоні, а  також є офіційним представником 
наступних виробників програмного забезпечення:

- Лабораторія Касперського;
- ABBYY;
- Microsoft;
- Dr.WEB;
- Panda.
Ми пропонуємо:
- Абонентське обслуговування – для компаній, 

що надають перевагу використанню новітніх 
інформаційних технологій з максимальним ефектом 
для бізнесу і з оптимальними затратами на ІТ;

- Обслуговування за викликом (комп’ютерна 
допомога) – обслуговування за викликом для 
компаній з малою кількістю робочих місць, домашніх 
офісів, для рішення конкретних проблем та задач, 
що потребують залучення висококваліфікованих 
спеціалістів;

- Комплексну автоматизацію – ми запропонуємо 
Вам оптимальне комп’ютерне обладнання та 
програмне забезпечення для вирішення Ваших 
задач.

1C-TELLUR MODUL LLC

12, Storozhenko Str.,
79018, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2329099, 2325099
e-mail: sale@1c-tm.com.ua
www.1c-tm.com.ua
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«ALEKOM EDUCATION ABROAD» - partner of the 
best universities of Great Britain, Germany, Austria, 
Switzerland, France, USA, Canada, Malta, Italy , 
Spain, Cyprus, and a regular participant of international 
conferences on education abroad.

Areas of activities:
- Cultural and entertainment, educational, group and 

individual tours for children and youth
- Language courses in private boarding schools in 

UK
- Preparation courses for IELTS, TOEFL, DELF and 

other international exams
- Training programs for entrance into prestigious 

foreign universities
- Secondary and higher education in private boarding 

schools and universities abroad
- Post-graduate education and training
- Business and professional training
- Language courses for adults
Company «ALEKOM EDUCATION ABROAD» works 

directly with many educational centers, schools and 
universities abroad. To select an appropriate language 
course may be always an important and difficult step 
that determines the success and well-being in your life. 
We are the group of professionals, who can help you to 
find the language program according to your requests 
and interests.

ALEkOM EDUCATION AbROAD

вул. Урицького, 14/18, оф.13, 
м. Київ, 03035, Україна, 
Тел.: (044) 2331202 
 (050) 8618526 
 (063) 2331202 
 (098) 2147673 
Факс: (044) 24513 04
www.alekom.kiev.ua
Регіональні офіси: 
вул. Кафедральна 6, оф.42, 
Україна, 10014, м. Житомир, 
Тел.: (0412) 460900 
 (067) 4097071 
Факс: (0412) 222963
пров. Чайковського, 14, 
м. Одеса, 65026, Україна 
Тел.: (094) 9179039 
 (095) 1162535, 
 (067) 7382522

«ALEKOM EDUCATION ABROAD» - партнер 
кращих навчальних закладів Великобританії, 
Німеччини, Австрії, швейцарії, Франції, СшА, Канади, 
Мальти,  Італії, Іспанії, Кіпру, а також постійний учасник 
міжнародних конференцій з освіти за кордоном.

Напрямки діяльності:
- Культурно-розважальні, освітні, групові та 

індивідуальні тури для дітей та молоді
- Мовні курси в елітних приватних школах-

пансіонах Великобританії
- Програми підготовки до іспитів IELTS, TOEFL, 

DELF та інших міжнародних іспитів
- Програми підготовки до вступу в престижні 

закордонні ВНЗ
- Середня і вища освіта в приватних школах-

пансіонах і університетах за кордоном
- Післядипломна профільна освіта, підвищення 

кваліфікації
- Ділове та професійне навчання
- Мовні курси для дорослих
Компанія «ALEKOM EDUCATION ABROAD» 

напряму співпрацює з багатьма освітніми центрами, 
школами та університетами за кордоном. Вибір 
програми навчання - це завжди відповідальний і 
складний крок , який визначає успіх і добробут на 
все життя. Ми - ті професіонали, які допоможуть Вам 
підібрати програму навчання у відповідності з Вашими 
запитами та інтересами.

ALEkOM EDUCATION AbROAD

Ukraine, 03035, Kyiv City, 
14/18, Uritskogo St., off.13 
Phone: +380 44 2331202 
 +380 50 8618526 
 +380 63 2331202 
 +380 98 2147673 
Fax: +380 44 24513 04 
www.alekom.kiev.ua
Regional Offices:  
6, Kafedralna St., off. 42 
10014, Zhytomyr, Ukraine, 
Phone: +380 41 2460900 
 +380 67 4097071 
Fax: +380 41 2222963
14, Chaikovskogo Alley, 
65026, Odesa, Ukraine 
Phone: +380 94 9179039 
 +380 95 1162535,  
 +380 67 7382522

УЧаСники форУмУ
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Продукція ТМ Lora та ТМ Brille вже більше 18 років на 
українському ринку допомагає зробити життя різнобарвним та 
максимально зручним.

Головними напрямками у продажу освітлювальних приладів 
Brille є LED освітлення, вуличні світильники, точкові світильники 
і побутове освітлення. 

На магазинах у великій кількості представлені люстри, 
стельові світильники, настільні лампи, торшери, фурнітура, 
побутова техніка, меблі та декор. 

Напрямками у продажу посуди Lora є посуд для дому, кафе, 
ресторанів, подарунковий і дитячий посуд, а також фарфор для 
професійного використання..

Ми постійно розширюємо вибір товарів і активно працюємо 
над поліпшенням сервісу для наших клієнтів. Окрім цього, ви 
завжди можете зв’язатися із службою підтримки і замовити 
продукцію індивідуально, якої на сьогодні, немає в наявності. 

Ми піклуємося про наших клієнтів, тому ретельно 
перевіряємо якість нашої продукції. Наш девіз: «Ми не продаємо 
те, що не купуємо самі»

Роздрібна мережа нараховує 11 магазинів по всій Україні, а 
також інтернет-магазин з доставкою в будь-яку точку країни.

bRILLE та LORA 
МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ

вул.Стрийська, 79,  
м.Львів, 79031, Україна 
Тел./факс: (032) 234 34 88  
Інтернет-магазин:  
 (096) 7749059 
 (095) 6623107  
 (067) 4672232 
 (032) 2452766 
e-mail: info@lora.ua 
www.lora.ua
Київ, вул. Автозаводська, 24, 
тел./факс: (044) 5019627
Київ, Чоколовський бульвар, 42 А, 
тел./факс: (044) 2202907
Київ, пр-т Миру, 9,  
тел./факс: (044) 3695703   
Київ, вул. Волгоградська, 12,  
тел./факс: (044) 2704910    
Дніпропетровськ, вул. Робоча, 166 Б,  
тел./факс: (056) 7403125
Донецьк, вул. Петровського, 118 Г,  
тел./факс: (062) 2770598
Харків, вул. Кірова, 11,  
тел./факс: (057) 7319720
Полтава, вул. Грушевського, 21,  
тел./факс: (0532) 630371
Львів, вул. Стрийська, 79,  
тел./факс: (032) 2343488, 2452765
Запоріжжя, вул. Горького, 115,  
тел./факс: (061) 7876298
Кривий Ріг, вул. Електрична, 8,  
тел./факс: (0564) 958772

УЧаСники форУмУ
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DATV offers to restaurant bussines owners a unique 
product «Menu-board» - a modern menu in video format. 
Menu-board is easy to use and manage. Dynamic 
multymedia content allows significantly increase the 
average bill. Menu in video format can be complemented 
by a lounge area - corporate news channel establishment, 
ambient videos, etc. 

DATV video production develops on demand videos, 
corporate films, advertisments professionally. 

Advertising department offers advertising on video 
monitors in public transport (Lviv, Ukraine), the restaurant 
chain «Celentano» and «Potato House» (across 
Ukraine), the videowalls (Lviv, Ukraine).

Also as part of DATV, BTL department organizing and 
conduct of promotions at varying complexity.

DATV
КОМПАНІЯ

вул. К.Левицького,4, офіс 31,  
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (032) 2256767
e-mail: office@datv.com.ua
www.datv.com.ua

Компанія  DATV  пропонує власникам ресторанного 
бізнесу унікальний інформаційний продукт «Меню-
борд» - сучасну систему меню закладу у відео-
форматі. Меню-борд легкий в користуванні та 
управлінні, завдяки динамічному зображенню 
дозволяє відчутно збільшити середній чек. Меню у 
відео-форматі може доповнюватись лаунж-зоною 
– корпоративним інформаційним телеканалом 
закладу.

Студія відеопродакшину  DATV   розробляє під 
замовлення відеоролики, корпоративні фільми на 
професійному рівні.  

Рекламний відділ пропонує розміщення реклами 
на плазмових моніторах у громадському транспорті 
(м. Львів), у мережі ресторанів «Челентано» та 
«Картопляна хата» (Україна), на відеовітринах (м. 
Львів). Також в складі компанії працює BTL-відділ, що 
займається організацією та проведенням промо-акцій 
різної складності.

DATV
COMPANY

Off. 31, 4, Levytskogo Str., 
79005, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2256767
e-mail: office@datv.com.ua
www.datv.com.ua
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 DomOtdiha.ru - the largest catalogue of sanatoriums, 
rest houses, and resorts in Russia and CIS countries.

The portal contains information about almost all 
sanatoriums, resorts, rest houses, guest houses and 
other popular kinds of recreation places.

The site includes: direct contacts, addresses, 
locations’ maps, and reviews by real users about 
recreation places with a detailed estimate.

DOMOTDIHA.RU
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ

пр-д Березовой рощи, 12,  
г. Москва, 125252, Россия
Тел.: +7 (495) 6461174
e-mail: info@domotdiha.ru
www.domotdiha.ru

DomOtdiha.ru - найбільший каталог санаторіїв, 
будинків відпочинку та пансіонатів Росії та країн 
СНД.

На порталі зібрана інформація практично про всі 
санаторії, пансіонати, бази відпочинку, гостинні доми 
та інші популярні види місць відпочинку. 

На сторінках сайту ви знайдете: прямі контакти, 
адреси місць відпочинку, схеми проїзду, а також 
відгуки реальних користувачів про місця відпочинку 
з детальною оцінкою.

DOMOTDIHA.RU
TRAVEL INTERNET PORTAL

12, Berezova roscha Dr.,  
125252, Moscow, Russia
Phone: +7 (495) 6461174
e-mail: info@domotdiha.ru
www.domotdiha.ru
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Spa Dudince is one of the youngest, best known and 
most visited Slovak Spa resorts. Already the Ancient 
Romans knew about the healing effects of this world-
wide unique spring. The biggest treasure of the town of 
Dudince offered to all its visitors is the healing mineral 
water of Dudince. As the only healing water in Slovakia 
and in the central Europe it treats the diseases of a 
loco-motor system and diseases, cardio-vascular and 
nervous system as well. And this is thanks to its unique 
combination of carbon dioxide and hydrogen sulfide. 
Thousands visitors have personal experience with 
healing effect of this water every year and they definitely 
recommend the treatment to all people who suffer from 
the above-mentioned diseases.

DUDINCE
ЛІКУВАЛЬНИЙ  
КУРОРТ

Kúpelná 106,  
Dudince, 96271, Slovakia
Тел.: +421 0455504854,
 +421 0915 998239
Факс: +421 0455504840
e-mail: voitiuk@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk/ru

Курорт Дудінце є одним з наймолодших, 
найвідоміших і найбільш відвідуваних курортів 
Словаччини. Про цілющу силу дудінської мінеральної 
води було відомо ще з часів стародавньої Римської 
імперії. Курорт Дудінце пропонує лікування 
мінеральною водою, яка має величезну цінність і, 
як магніт, привертає велику кількість відвідувачів. 
Унікальність цієї води полягає в тому, що тільки 
вона, єдина в Словаччині та у всій Центральній 
Європі, використовується одночасно для лікування 
опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи 
та нервової системи. І все це завдяки унікальній 
комбінації вуглекислого газу  та сірководню.  Кожен, 
хто побуває на курорті Дудінце, може особисто 
переконатися у винятковості та сприятливій дії 
дудінської мінеральної води на організм.

DUDINCE
SPA RESORT

106, Kupelna St., 
96271,  Dudince, Slovakia
Phone: +421 0455504854,
 +421 0915 998239
Fax: +421 0455504840
e-mail: voitiuk@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk/ru
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Hilton Garden Inn Rzeszow is located in the City 
Center, just 10-minute-walk from the Market Square 
and 15-minute-drive from the Jasionka International 
Airport.

The Hotel is part of Millenium Hall - the largest 
shopping and entertainment center in the Subcarpathian 
region.

We offer 101 modernly equipped rooms including 
2-room apartments, complimentary WiFi, parking and 
fitness – available 24hrs, 690m2 of multifunctional 
conference space – up to 450 people in theatre set. 

Hilton Garden Inn is not only the perfect place for 
conference, meeting and special events, but also ideal 
choice for business and family occasions.

Comfortable rooms and well qualified staff provide 
our Guests with best conditions for work and leisure.

HILTON GARDEN INN RZESZÓW

Al. Kopisto, 1,
Rzeszów, 35315, Polska
Tel.: +48 17 7700000
e-mail: reception@hgi.rzeszow.pl
www.hgi.com

Hilton Garden Inn Rzeszów розташований в центрі 
міста, в 10 хвилинах ходьби від Головного Ринку, а 
також в 15 хвилинах їзди від міжнародного аеропорту 
в Jasionce. Готель є частиною найбільшого на 
Підкарпатті торгово-розважального центру Millenium 
Hall.

В Hilton Garden Inn Rzeszów знаходиться 101 
сучасно оснащений номер, в тому числі два номери 
типу апартамент. 

Ми володіємо 690 м.кв багатофункціонального 
конференційного приміщення, що може помістити 
до 450 осіб.

Hilton Garden Inn - це досконале місце для 
організації конференцій, зустрічей та різних святкових 
заходів. 

Hilton Garden Inn - це також ідеальний вибір для 
гостей-бізнесменів. Зручні номери і кваліфікований 
персонал забезпечать гостям Ідеальні умови для 
роботи і відпочинку.

HILTON GARDEN INN RZESZÓW

1, Kopisto Ave.,
35315, Rzeszów, Poland
Phone: +48 17 7700000
e-mail: reception@hgi.rzeszow.pl
www.hgi.com

УЧаСники форУмУ

��

ExHIbITORS

��



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2014 Lvіv•Galician Exposition•2014

УЧаСники форУмУ

��

ExHIbITORS

��

Hotels24.ua — free hotels reservations by telephone 
and on-line in Ukraine. 

Hotels24.ua – hotels for half of the price and real 
guest reviews.

HOTELS24.UA
ЦЕНТР БРОНЮВАННЯ

вул. Фрунзе, 4, оф. 404,  
м. Вінниця, 21009, Україна
Тел.: (044) 5992727
Факс: (043) 2539141
e-mail: info@hotels24.ua
www.hotels24.ua

Hotels24.ua - безкоштовний сервіс телефонного 
та он лайн бронювання номерів у готелях України 
та світу.

Hotels24.ua – готелі за півціни та реальні відгуки 
гостей.

HOTELS24.UA 
ONLINE HOTEL RESERVATIONS

off. 404, 4, Frunze St.,  
21009, Vinnytsia, Ukraine
Phone: +380 44 5992727
Fax: +380 43 2539141
e-mail: info@hotels24.ua
www.hotels24.ua
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IATI - mobile system for online booking of various 
travel services agencies. In the system you can find all 
kinds of flights - charter flights, scheduled flights and 
proposals from low-cost companies. 

In IATI there are variety of hotels all over the world 
and transfers in many countries. 

IATI - the future of tourism!

IATI
ТОВ «ІНТЕРЛАЙН АЕРО»

вул. Тверська, 6, оф. 409,  
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: (044) 5905136,
 (063) 3901115,
 (099) 1995652
e-mail: info@iati.com.ua
www.iati.com.ua

IATI - мобільна система он-лайн бронювання 
всіляких  туристичних  послуг для агентств. В системі 
можна знайти усі види авіаперельотів - чартери, 
регулярні рейси та пропозіції від лоукост компаній. 

Також в IATI представлені готелі по всьому світу 
та трансфери в багатьох країнах світу. 

IATI - майбутнє туризму!

IATI
INTERLINE AERO LLC

6, Tverska St., off. 409, 
03150, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 5905136,
 +380 63 3901115,
 +380 99 1995652
e-mail: info@iati.com.ua
www.iati.com.ua



�8 ��Львів•Галицькі Експозиції•2014 Lvіv•Galician Exposition•2014

УЧаСники форУмУ

�

ExHIbITORS

�

Spa Resort Lucky belongs to the oldest spa 
in Slovakia. It is situated 14 km from the town of 
Ružmberok. On the boundary line of Orava and Liptov 
regions, in beautiful environment of Chočkévrchy hills 
you will find quiet, family environment, qualified and 
pleasant personnel and healing water suitable for 
treatment of women’s diseases, locomotive organs 
diseases, nerve diseases, and occupational diseases. 
Providing quality services the spa resort became popular 
among many clients who have tried its offer and keep 
coming back with pleasure as the spa is guided by the 
slogan: «A SATISFIED CLIENT IS THE BEST FORM 
OF ADVERTISING»

LUčkY
ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ

03482, Lučky, okres Ružmberok, Slovakia
Тел: +421 044 4375 328
Факс: +421 044 4392 370
 +421 0918 807 714
e-mail: spa@kupele-lucky.sk
www.kupele-lucky.sk

Курорт Kúpele Lučky відноситься до найстаріших 
курортів Словаччини і розташований на відстані 14 км 
від м. Ружомберок . На кордоні між регіонами Орава 
і Ліптов, в прекрасному оточенні Хочскіх вершин ви 
знайдете тиху сімейну обстановку, кваліфікований 
приємний персонал та лікувальну воду. Вода сприяє 
лікуванню жіночих захворювань, хвороб опорно-
рухового апарату, нервової системи та професійних 
захворювань. Завдяки наданню якісних послуг, 
курорт став відомим багатьом клієнтам, які особисто 
перевірили пропозицію по послугах і неодноразово, 
із задоволенням сюди повертаються, тому що курорт 
дотримується девізу: «НАЙКРАЩА РЕКЛАМА – ЦЕ 
ЗАДОВОЛЕНИЙ КЛІЄНТ».

LUCkY 
SPA RESORT

03482, Lucky, Slovakia
Phone: +421 (0)44 4375 328
Fax: +421 (0)44 4392 370
 +421 (0)918 807 714 
e-mail: spa@kupele-lucky.sk
www.kupele-lucky.sk
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«Olympic Village» - Grounds for Champions! If you are 

active and ambitious, never rest on laurels and are always one 
step ahead - we are with you along the way! 

The basic idea of our complex - is to combine sports, health, 
beauty and relaxation at a picturesque site with a maximum of 
comfort and coziness. 

In complex «Olympic Village» you can stay in a comfortable 
hotel «Olympic Village» that has 37 standard rooms (double / 
twin), junior suites and suites. On the ground floor is located 
SPA-zone, where you can enjoy a pleasant stay in the pool, relax 
in the Finnish sauna and play billiards. Just at your disposal a 
conference hall which can accommodate up to 50 people. Be 
sure to visit a European restaurant with the author’s treatment of 
the eminent chef. In summer is working the restaurant summer 
terrace overlooking the picturesque lake. It offers 5 cozy chalet 
cabins, which can comfortably accommodate companies from 3 
to 9 persons. A few meters from the chalet is situated a beach 
where you can sunbathe and enjoy swimming. 

Since the main direction of «Olympic Village» is sport, we 
offer:

- 12 tennis courts (6 indoor, six outdoor) 
- 2 squash courts, 
- 25m swimming pool on 3 tracks for swimming, as well 

as a jacuzzi 
- Gym 
- Petanque 
- Volleyball 
- Basketball 
- Football 
- Fitness 
- Martial Arts Studio 
- Group classes 
Offers for children: 
- Children’s Tennis Academy 
- Soccer School 
- Squash 
- Aqua kids 
- Martial Arts 
- Animation 
- Educational workshops

OLYMPIC VILLAGE

Новообухівське шосе, 26 кілометр,  
м. Київ, , Україна
Тел.: (044) 3096466,
 (067) 2193636
e-mail: info@olympic-village.com.ua
www.olympic-village.com.ua

«Olympic Village» - територія для чемпіонів! Якщо Ви 
активні та амбітні, ніколи не зупиняєтесь  на досягнутому і 
завжди на крок попереду - нам з Вами по дорозі! 

Основна ідея створення нашого комплексу -  об’єднати 
СПОРТ, ЗДОРОВ’Я, КРАСУ і ВІДПОЧИНОК на одній 
території

Опинившись в «Olympic Village», ви можете зупинитися 
в комфортабельному готелі «Olympic Village» на 37 номерів 
категорії стандарт (double / twin), напівлюкс і люкс. На 
першому поверсі готелю розташована SРА-зона, де варто 
насолодитися приємними хвилинами відпочинку в басейні, 
попаритися у фінській сауні і пограти в більярд. Також  до 
Ваших послуг конференц-зал з можливістю розміщення до 
50 осіб. Обов’язково відвідайте ресторан європейської кухні 
в авторській обробці іменитого шеф-кухаря. На літній період 
працює літня тераса ресторану з видом на мальовниче 
озеро. До Ваших послуг 5 затишних шале зі зрубу, де 
комфортно можуть розміститися компанії від 3-х до 9-ти 
чоловік. У декількох метрах від шале розташований пляж, 
де можна позасмагати і вдосталь накупатися. 

Оскільки основний напрямок «Olympic Village» - це спорт, 
ми пропонуємо:

- 12 тенісних кортів (6 критих; 6 відкритих) 
- 2 сквош корти
- басейн 25м на 3 доріжки для плавання з джакузі 
- Тренажерний зал 
- Петанк 
- Волейбол 
- Баскетбол 
- Футбол 
- Фітнес 
- Студія єдиноборств 
- Групові заняття 
ДІТЯМ: 
- Дитяча академія тенісу 
- Футбольна школа 
- Сквош 
- Аквакідс 
- Єдиноборства 
- Анімація 
- Розвиваючі майстер-класи 
- Проведення дитячих свят

OLYMPIC VILLAGE

26 km, Novoobuhovskoy highway, 
Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 3096466,
 +380 67 2193636
e-mail: info@olympic-village.com.ua
www.olympic-village.com.ua
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ProHotelia is an online resource that combines the 
hotel industry news, researches and statistics, surveys 
of key developments and trends in the hotel industry, 
interviews with successful hoteliers and travel market 
experts, pieces of advice from leading lawyers Ukraine, 
calendar of hospitality industry events in Ukraine and 
CIS.

PROHOTELIA
ПОРТАЛ

вул. Златоустівська, 30, оф. 310, 
м. Київ, 01135, Україна
Тел.: (044) 3836706
e-mail: info@prohotelia.com.ua
www.prohotelia.com.ua

ProHotelia - портал для професіоналів готельного 
та ресторанного бізнесу України. На сторінках 
порталу - новини готельної індустрії, дослідження 
та статистика, огляди ключових подій і тенденцій у 
готельному бізнесі, приклади ефективних рішень для 
просування готелів, інтерв’ю з успішними готельерами 
та експертами туристичного ринку, поради провідних 
юристів України, а також календар галузевих подій 
України та СНД.

PROHOTELIA
PORTAL

off. 310, 30, Zlatoustivska St.,  
01135, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3836706
e-mail: info@prohotelia.com.ua
www.prohotelia.com.ua
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UTG – Ukrainian Travel Gazette is a leader of 
Ukrainian tourist printing media. From September 2004 
the newspaper is published every month.  Distribution 
is provided all over Ukraine (subscription, retail, free 
distribution). UTG - is the founder of annual All-Ukrainian 
Ceremony in tourism industry – «Ukrainian Travel 
Awards». Monthly circulation: 32 000.

UTG – УкраЇнСька 
тУриСтиЧна ГаЗета

вул. Верхній Вал, 4-А, оф 314-А,  
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 4996331
Факс: (044) 4996330
e-mail: yana@utg.net.ua
www.utg.net.ua

«UTG–Українська Туристична Газета» - лідер 
сегменту туристичної преси  України. Виходить 
щомісячно, з вересня 2004 року. Розповсюджується 
всією територією України (передплата, роздріб, 
семплінг). Є організатором щорічного всеукраїнського 
конкурсу в сфері туризму «Ukrainian Travel Awards». 
Щомісячний тираж: 32 000 прим.

UTG – UkRAINIAN TRAVEL 
GAZETTE

4A, Verhniy Val Str.,  
04071, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4996331
Fax: +380 44 4996330
e-mail: yana@utg.net.ua
www.utg.net.ua
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TM «SHCHEDRYK» has been operating at the 
market of Ukraine for 20 years. PTC «Agropererobka» 
Ltd has been the first Ukrainian producer of high-quality 
natural toppings, syrups, sauces and stuffings. Also we 
produce cheese for the restaurants: mozzarella, Fet, 
semi-hard cheese. The product application has been 
HoReCa segment, ice cream, dairy and cultured milk 
foods production, pastry and bakery products. We have 
been a reliable partner for your business as far as the care 
of clients and an individual approach are our philosophy. 
Professionalism and reliability of PTC «Agropererobka» 
Ltd is confirmed by ISO 9001 certificates and ISO 22000. 
We work for imports.

аГроперероБка
ВТП ТОВ

вул. Я. Гашека, 120,
с. В. Омеляна, Рівненська обл.,  
35360, Україна
Тел.: (0362) 267970 
Факс: (0362) 681801
e-mail: agropererobka@ukr.net 
www.agropererobka.com.ua

ТМ «Щедрик» – 20 років на ринку України! ТОВ 
ВТП «Агропереробка» – перший в Україні виробник 
високоякісних натуральних топінгів, сиропів, соусів 
та наповнювачів. Також виготовляємо сири для 
ресторанів: моцарелу, фету, напівтверді сири. 
Сфера застосування нашої продукції: сегмент 
HoReCa, морозиво, молочна та кисломолочна 
продукція, кондитерські та хлібобулочні вироби. Ми 
– надійний партнер для вашого бізнесу, адже турбота 
про клієнтів та індивідуальний підхід – це наша 
філософія. Професіоналізм та надійність ТОВ ВТП 
«Агропереробка» підтверджено сертифікатами ISO 
9001 та ISO 22000. Працюємо на імпорт.

AGROPERERObkA 
PTC LTD

120, Y.Hashek St.,
35360, the village of Velyka Omelyana, 
Rivne region, Ukraine
Phone: +380 362 267970
Fax: +380 362 681801
agropererobka@ukr.net 
www.agropererobka.com.ua
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Academy of hospitality is an all-Ukrainian professional 
edition for proprietors and leaders of hotel and restaurant 
business. Peculiarities of development of hotel and 
restaurant business in Ukrainian cities and regions. 
Market novelties and trends, marketing researches, 
revelations of leaders: secrets of success and future 
plans. Tendencies and events analysis, reviews of the 
most meaningful forums, conferences and exhibitions, 
legal advices, management, business safety, oversea 
experience.

акаДемія ГоСтинноСті   
ЖУРНАЛ

Вул. М. Раскової, 11-А, а/с 185
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 5015703 
e-mail: ra@p-a.com.ua
www.p-a.com.ua

Академія Гостинності – це всеукраїнське 
професійне видання для власників і керівників 
готельного і ресторанного бізнесу. Особливості 
розвитку готельного і ресторанного бізнесу в 
українських містах і регіонах. Новинки і тренди 
ринку, маркетингові дослідження, інтерв’ю лідерів 
ринку, секрети успіху і плани на майбутнє. Аналіз 
тенденцій і подій, огляди найбільш значимих форумів, 
конференцій і виставок, професійні юридичні 
консультації, управління персоналом, безпека 
бізнесу, закордонний досвід.

ACADEMY OF HOSPITALITY  
MAGAZINE

11, M. Raskova St., «A» building, box 185, 
Kyiv, 02002, Ukraine
Phone: +380 44 5015703
E-mail: ra@p-a.com.ua
www.p-a.com.ua

УЧаСники форУмУ
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Academy of hotel investors - a Ukrainian-European 
initiative, a permanent project that includes a series of 
seminars, on-site training and familiarization programs, 
exhibitions. Theme: property investment, planning 
and financing of hotels, SPA & Wellness. Designed for 
future investors, owners, managers, planners, senior 
managerial staff and hotel SPA & Wellness facilities. 

Academy of hotel investors - a great tool which is 
simple and clear open the nuances of investing in the 
hotel and is involved in his business, development, 
optimization and management. For presentation and 
practical training involved consultants with years of 
successful experience in the hotel’s own investment and 
SPA & Wellness activities from Europe and Ukraine.

акаДемія 	
Готельни� 	
інВеСторіВ

вул. Російська, 45-В, оф.11,  
м. Київ, 02099, Україна
Тел.: (044) 3616801,
 (067) 5068039
e-mail: sp@projekthotel.eu
www.projekthotel.eu

Академія Готельних Інвесторів – це українсько-
європейська ініціатива, постійно діючий проект, 
що включає цикл семінарів, виїзних навчально-
ознайомлювальних програм, виставкових заходів. 
Тематика: готельні інвестиції, проектування та 
фінансування готелів, SPA & Wellness. Розрахована 
на майбутніх інвесторів, власників, керівників, 
проектантів, вищого менеджерського складу готельних 
і SPA & Wellness об’єктів. 

Академія Готельних Інвесторів – чудовий 
інструмент, де просто і зрозуміло відкриваються 
нюанси інвестування у готельний та дотичний 
до нього бізнеси, питання розвитку, оптимізації, 
управління. Для викладів і практичного навчання 
залучаються консультанти з багаторічним успішним 
власним досвідом готельного інвестування та SPA & 
Wellness діяльності з Європи та України.

ACADEMY OF HOTEL 
INVESTORS

45-B, Rosiyska St., off. 11,  
02099, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3616801,
 +380 67 5068039
e-mail: sp@projekthotel.eu
www.projekthotel.eu
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Ukrainian advertising and information edition of 
«Aquapark» - «Aquapark» is a nationwide adviser 
to any decision makers in the area of recreation, 
leisure, placement and technology development in the 
water park industry in Ukraine. Addition «Aquapark» 
provides information through this circular on installation, 
maintenance, post maintenance servicing of water 
supplies, as wellas air conditioning and ventilation 
systems. Within this circular you will find articles 
and recommendations on searching vacation spots, 
a descriptive analysis of water park technology  
development in Ukraine, as wellas recommendations 
for park safety.

акВапарк

вул. Анни Ахматової 16 А, оф. 20,  
м. Київ, 02068, Україна
Тел.: (044) 5020102
e-mail: aquapark.ad@gmail.com
www.aquamagazine.com.ua

«Аквапарк» - всеукраїнське рекламно-аналітичне 
видання. Це універсальний радник щодо вибору 
технології  будівництва і експлуатації водно-
розважальних комплексів, громадських басейнів, SPA 
і Wellness-центрів, встановлення і обслуговування 
систем водопостачання, вентиляції, кондиціонування, 
автоматизації та ін.

AQUAPARk

16A,  A. Akhmatovoi Str., off. 20, 
02068, , Ukraine
Phone: +380 44 5020102
e-mail: aquapark.ad@gmail.com
www.aquamagazine.com.ua
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«Alta Gourme Group» is an official representative 
of such world-known brands as illy, Faema, Alessi in 
Ukraine.

Illy is an Italian coffee-premium brand. 9 varieties of 
100 % Arabica, changeless taste and aroma within 50 
years. Every day 6 million cups of illy are served in 50000 
best restaurants, bars and hotels in 140 countries.

Faema is the leader in production of professional 
coffee machines for ideal espresso.

альта  ГУрме ГрУп
ТОВ

вул. Седова, 8,  
м. Запоріжжя, 69057, Україна
Тел.: (061) 2246708
Факс: (061) 2246679
e-mail: alta@agg.in.ua
www.agg.in.ua, www.aggshop.in.ua

«Альта Гурме Груп» – офіційний представник 
в Україні всесвітньо відомих брендів illy, FAEMA, 
Alessi.

Illy – італійська кава преміум-класу. 9 сортів 100% 
арабіки, незмінний протягом 50-ти років смак та 
аромат. 6 мільйонів чашок illy щодня подають у 50 000 
кращих ресторанів, барів та готелів у 140 країнах.

FAEMA – лідер у виробництві професійного 
кавового обладнання для приготування ідеального 
еспресо. Консультації з вибору обладнання, гарантія, 
сервіс.

ALTA GOURME GROUP LTD

8, Sedova Str.,  
69057, Zaporizhzhya, Ukraine
Phone: +380 61 2246708
Fax: +380 61 2246679
e-mail: alta@agg.in.ua
www.agg.in.ua, www.aggshop.in.ua
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Promotion and expansion of water parks sphere 
in Ukraine through creation of high-quality concept for 
water parks in accordance with international norms and 
factors for defining the area to accommodate water 
parks. Association publishes publication «Aquapark» 
- special edition of the industry.

аСоціація 	
акВапаркіВ 	
УкраЇни

вул. Микитсько-Слобідська 2-Б/130,  
м. Київ, 02002, Україна
Тел./Факс: (044) 5500102
e-mail: aquapark.ad@gmail.com
www.aquamagazine.com.ua

Популяризація та розширення сфери аквапарків 
в Україні шляхом створення якісної концепції для 
аквапарків з урахуванням міжнародних норм і 
факторів визначення місцевості для розміщення 
аквапарків. Асоціація випускає видання «Аквапарк» 
- спеціалізоване видання даної галузі.

ASSOCIATION OF AQUAPARkS 
IN UkRAINE

2B/130, Mykilsko-Slobidska St., 
02002, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5500102
e-mail: aquapark.ad@gmail.com
www.aquamagazine.com.ua
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Асоціацію створено 15 листопада 1990 року 
з метою координації господарської діяльності, 
захисту прав та інтересів учасників. Є громадським 
добровільним об’єднанням, засновниками якого були 
19 комунальних готелів з різних регіонів України і 
зараз налічує близько 200 готельних підприємств та 
інших організацій різних форм власності, пов’язаних 
з готельним бізнесом.

До складу асоціації входять такі елітні готелі 
Києва, як «Прем’єр Палац», «Національ», «Київ», 
«Салют» та готелі Кривого Рогу «Дніпро», «Черкаси», 
«Аврора», Вінницький готель «Поділля» та інші.

Основним завданням асоціації  є випуск 
нормативних актів, юридичний захист, навчання 
спеціалістів готельного господарства в Україні та 
за кордоном, узагальнення передового досвіду 
роботи.

аСоціація Готельни� 
оБ’ЄДнань 	
та ГотеліВ міСт 	
УкраЇни

вул.  Р. Окіпної, 2, оф. 412,  
м. Київ, 02002, Україна
Тел.: (044) 568 43 98
Тел./Факс: (044) 568 43 96
e-mail: ukrhotelua@ukr.net
www.hotelinua.com
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Association was established in 2006 for the purpose 
of bringing together managers and owners of small hotels 
(up to 100 rooms) and apartmetns of Ukraine. 

Mission of our professional association is to protect 
the rights of small hotels and apartments and to promote 
them by representing their interests in government, 
universities and mass-media; in close cooperation with 
providers of goods and services and at promotional 
events.

Goals of Association are to improve quality standards 
in Ukranian hotels sector and to help increase occupancy 
rate of small hotels and apartments.

аСоціація мали� ГотеліВ та 
апартаментіВ УкраЇни

вул. Ярославська, 10, к. 4,  
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 3531290,
 (095) 9235254
Факс: (044) 3531290
e-mail: info@smallhotels.com.ua
www.smallhotels.com.ua

Асоціація створена в 2006р. та об’єднує директорів 
та власників малих готелів (до 100 номерів) та 
апартаментів України. 

Місією асоціації є захист прав та просування 
малих готелів та апартаментів шляхом представлення 
їх інтересів в органах державної влади, навчальних 
закладах і  мас-медіа, у т існій співпрації  з 
постачальниками товарів та послуг та під час 
рекламних заходів.

Цілі: Всіляка підтримка, сприяння та захист 
дійсних і асоційованих членів Асоціації. Підвищення 
стандартів обслуговування у готельному секторі 
України та завантаження малих готелів.

Надання якісних готельних консультацій, 
запровадження сучасних методів роботи, нових 
програм роботи.

ASSOCIATION	OF	SMALL	
HOTELS AND APARTMETNS OF 
UkRAINE

10/4, Yaroslavs’ka St. ,  
04071, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3531290, 
 +380 95 9235254
Fax: +380 44 3531290
e-mail: info@smallhotels.com.ua
www.smallhotels.com.ua



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2014 Lvіv•Galician Exposition•2014

УЧаСники форУмУ

10

ExHIbITORS

10

«Trade House of «BKP» LTD has been carrying out 
sales at the market of Ukraine since 1998.

In times of work, a company proved as a reliable 
partner with the products of the greatest sort.

The assortment of company includes: 
Fabric is cotton 100%: 
- Byaz’ of 147 gr/m2 
- Sateen 
- Strayp Sateen
- Tik
- Percale
Complete Sets of bed linen:
- 1,5 complete set 
- 2,0 complete set 
- Euro complete set 
- Family complete set
Double wares:
- Towels of all sizes

Бкп 
ТОРГОВИЙ ДІМ ТОВ

вул. Автозаводська, 2,
м. Київ, 04074, Україна
Тел.: (050) 3830181
Факс: (044) 4594322
e-mail: bkpgrup@gmail.com
www.bkptextil.com.ua

ТОВ «Торговий Дім «БКП» здійснює продаж на 
ринку України з 1998 року.

За час роботи, компанія проявила себе як надійний 
партнер з продукцією найвищого ґатунку.

До асортименту компанії входить:
Тканина бавовняна 100%:
- Бязь 147 гр/м2
- Сатин
- Страйп Сатин
- Тік
- Перкаль
Комплекти постільної білизни:
- 1,5 комплект
- 2,0 комплект
- Євро комплект
- Сімейний комплект
Махрові вироби:
- Рушники всіх розмірів

bkP
TRADE HOUSE LTD

2, Avtozavodskaya Str.,
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 050 3830181
Fax: +38 044 4594322
e-mail:bkpgrup@gmail.com
www.bkptextil.com.ua
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The enterprise «Vector Attraction» is one of the 
leading industries in Ukraine which manufactures 
outstanding quality equipment for business management 
in the entertainment and recreation. «Vector Attraction» 
is the industry with experienced craftsmanship and 18-
year heritage.

We have been designing and producing a huge 
selection of inflatable park and water attractions, such as 
bouncy playing castles, giant slides, obstacle fun runs,  
mobile constructions and RIb boats. 

All products are manufactured according to European 
standards.

Вектор аттракцион 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Залізнична,  24-а,
м. Харків, 61040, Україна
Тел.: (057) 7247334,
 (098) 4659961, 
 (099) 7951400,
 (093) 6107266
e-mail: info@vector-in.com
www.vector-in.com

Підприємство «Вектор аттракцион» являється 
провідним національним виробником якісного 
обладнання для організації бізнесу в сфері активного 
відпочинку та розваг.

Протягом 18 років ми проектуємо і виготовляємо 
надувні паркові та водні атракціони, дитячі ігрові 
лабіринти, мобільні споруди,  катери RIB.

Вся продукція виробляється відповідно до 
європейських стандартів.

VECTOR ATTRACTION
PRIVATE ENTERPRISE

24a, Zheleznodorozhnaya St.,
61040, Kharkov, Ukraine 
Phone: +380 57 7247334, 
 +380 98 4659961,
 +380 99 7951400,
 +380 93 6107266
e-mail: info@vector-in.com
www.vector-in.com
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A company «Vidviday» is one of the tour operators 
of Western Ukraine engaged 

in home tourism. The main direction of activity of 
the company is carrying out bus weekend tours around 
Ukraine.

This and other activities of the company aims to 
popularizing  historic, cultural and natural sites of Ukraine 
and little known tour routes.

The most popular tours are:
- Transcarpathian Cheese and Wine Tour ( 2 days/1 

night) is held every Wednesday and Saturday
- Kamyanets- Podil’skyi Cruise ( 2 days/1 night) is 

held every Saturday
- Carpathian Tram and Dovbush Rocks ( 1 day) is 

held every Thursday and Sunday
-Gutsul Girl Kseniya ( 2 days/1 night) is held every 

2nd and 4th weekends
-Sofiivka and Vinnytsia Fountain ( 2 days/2 nights) 

is held every 3rd weekend
- Around Carpathians in 7 days ( 7 days/ 6 nights) is 

held every month
- Golden Horseshoe ( 1 day) is held every day ( 

except Monday)
- Sightseeing tours around Lviv (1 day) are held 

every day

ВіДВіДай
ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР

пр. Чорновола, 7, оф. 15, 
м. Львів, 79058, Україна 
Тел.: (032) 2600410 
 (096) 4813670, 
 (093) 2533837,
 (066) 8259936
Skype: vidviday 
e-mail: vidviday.com.ua@gmail.com
www.vidviday.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Відвідай» - один із провідних туристичних операторів 
Західної України, що займаються внутрішнім 
туризмом. Основний напрямок діяльності фірми – це 
проведення автобусних екскурсійних турів вихідного 
дня теренами України. Ця та інша робота фірми 
спрямована на популяризацію історико-культурних 
та природних пам’яток України і маловідомих 
туристичних шляхів.

Найпопулярніші тури:
- Сиро-Винний тур Закарпаттям (2 дні / 1 ніч) 

проводиться щосереди та щосуботи
- Кам’янець-Подільський круїз (2 дні / 1 ніч) 

проводиться щосуботи
- Карпатський трамвай і скелі Довбуша (1 день) 

проводиться щочетверга та щонеділі
- Гуцулка Ксеня (2 дні / 1 ніч) проводиться кожні 

2-гі і 4-ті вихідні місяця
- Софіївка та Вінницький фонтан (2 дні / 2 ночі) 

проводиться кожні 3-ті вихідні місяця
- Довкола Карпат за 7 днів (7 днів / 6 ночей) 

проводиться щомісяця
- Золота Підкова Львівщини (1 день) проводиться 

щоденно (крім понеділка)
- Підземелля стародавнього Львова (1 день) 

проводиться щонеділі
- Оглядові екскурсії Львовом (1 день) проводяться 

щоденно

VIDVIDAY
TOUR OPERATOR

7, Chornovola Ave., ofF. 15,
79058, Lviv, Ukraine 
Phone +380 32 2600410
 +380 96 4813670
 +380 93 2533837
 +380 66 8259936
Email: vidviday.com.ua@gmail.com
Skype: vidviday
www.vidviday.com.ua
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Продаж розважального устаткування для 
торгiвельно-розважальних центрів, боулiнг-клубiв, 
дитячих кафе i ресторанів, кiнотеатрiв i нічних 
клубів, парків i набережних. Ми продаємо як нову, 
так і б/у техніку найнадійніших виробників, при 
цьому здійснюємо гарантійне і післягарантійне 
обслуговування, а так само продаємо запчастини 
і витратні матеріали до розважальних автоматів. 
Маючи багатолітній досвід, надійних партнерів, 
власний відділ маркетингу, студію дизайну і довірчі 
стосунки з замовниками, нам не складає труднощів 
– створити розважальний об’єкт  «під ключ».

VitA Fox-це репутація.
З нами грають Всі!

Віта фокС

Фонтанська дорога, 118,
Україна, 65113, Одеса
Тел./факс: (048) 7342344,
 (050) 3912770
e-mails: info@vitafox.com.ua,
office@vitafox.com.ua
www.vitafox.ua

Маркетинг та ведення проектів
вул. Дзержинського,15
м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
Тел.: (067) 6378949
e-mail: dnepr@vitafox.com.ua

Розробка та супровід проектів
вул. О. Кобилянської, 12
м. Чернівці, 25000, Україна
Тел.: (050) 7102221
e-mail: west@vitafox.com.ua 
Чернецький Віктор Вітальйович
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Mini-hotel «Gonchar» is located in the historical center 
of Kyiv - at the Podol district. It is situated 5 minutes’ walk 
from St. Andrew’s Descent in Kiev.  Our hotel offers 14 
comfortable rooms such categories as Standard Comfort 
and junior suite, which are well-equipped with everything 
necessary either for a good rest or fruitful work for the 
business person. Free Wi-Fi zone, a restaurant, and a 
parking are at your disposal. 

Guests of Gonchar Hotel can benefit from the central 
location, as the Saint Andrew’s Church is 8 minutes’ walk 
away, and the Saint Sophia Cathedral is 15 minutes’ 
walk from the hotel.

«Pochtova Ploshcha» or «Kontractova Ploshcha» 
Metro Stations are located 15 minutes’ walk from 
Gonchar Hotel. Boryspil Airport is 40 minutes’ drive 
away.

ГонЧар
МІНІ-ГОТЕЛЬ

вул. Гончарна, 17 А,
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 4558458, 4558457
 (067) 5496998
e-mail: goncharap@ukr.net
www.gonchar.kiev.ua

Міні-готель «Гончар» розташовано в історичному 
центрі Києва – на Подолі. В 5 хвилинах ходи від 
Андріївського узвозу та Софійської Площі. До послуг 
гостей 14 затишних номерів, категорії стандарт, 
комфорт та напів-люкс, які оснащені всім необхідним, 
як для гарного відпочинку, так і для плідної праці 
ділової людини, а також до послуг наших Гостей 
безкоштовний Wi-Fi, ресторан, автостоянка.

Гості готелю «Гончар» відчують переваги 
центрального розташування, оскільки піша прогулянка 
до Андріївської церкви займе 8 хвилин, а до Собору 
святої Софії - 15 хвилин.

Станція метро «Поштова площа» або «Контрактова 
площа» розташовані в 15 хвилинах пішої ходи від 
готелю «Гончар». Поїздка на автомобілі до аеропорту 
«Бориспіль» триватиме 40 хвилин.

GONCHAR
MINI-HOTEL

17 A, Goncharna St.,
04071, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 4558458, 4558457
 +380 67 5496998
e-mail: goncharap@ukr.net
www.gonchar.kiev.ua
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Львівщина – це неповторний  туристичний 
край зі своєю первозданною диво-природою, 
культурною та духовною спадщиною, самобутністю 
та  традиціями. 

Саме тут, у краю цілющих джерел та карпатських 
краєвидів, середньовічних замків та фортець, 
старовинних храмів та монастирів, розкішних 
палаців та театрів, відпочинкових комплексів та 
гостинних осель, ароматної львівської кави та 
галицьких солодощів можна пізнати багатовікову 
історію, відпочити на лікувальних та гірськолижних 
курортах, стати учасником відроджених обрядів, 
зачаруватись європейським шармом та українською 
автентичністю. 

 Туристична індустрія Львівської області в 
умовах економічного спаду, військового протистояння, 
дефіциту ресурсів стала частиною національного 
капіталу. Завдяки туризму вирішуються економічні, 
внутрішньополітичні та євроінтеграційні проблеми, 
створюється позитивний імідж на вітчизняній та 
міжнародній арені, формується зацікавленість у 
світі до регіону. В умовах утвердження України та 
її національно-культурного відродження подорожі 
до львівського краю вітчизняних туристів стали 
важливим засобом порозуміння та зближення людей, 
єдності та соборності України, прищеплення любові 
до рідної землі, виховання патріотичної свідомості, 
формування національної ідентичності та гідності, 
пізнання історії та героїки.

 Привітна і доброзичлива Львівщина гостинно 
вітає кожного, хто бажає поринути у традиції, відчути 
колорит та отримати незабутні враження.

Департамент 
міЖнароДноГо 
СпіВроБітництВа та 
тУриЗмУ льВіВСькоЇ 
оБлаСноЇ ДерЖаВноЇ 
аДмініСтраціЇ

вул. Винниченка, 18
м. Львів, 79008, Україна
тел./факс: (032) 2613078,
 2999188, 2613055
e-mail: urtik@loda.gov.ua
http://www.loda,gov.ua (розділ «Львівщина 
туристична»)
http://www.lviv-land.lviv.ua Мальовничі природні ландшафти, курортні місцевості 

з цілющими мінеральними джерелами, багата історико-
культурна спадщина сприяють розвитку в області таких видів 
туризму як пішохідний, велосипедний, водний, культурно-
пізнавальний та лікувально-оздоровчий.

Третину території Івано-Франківщини займають Східні 
Карпати, з найвищими вершинами – Говерла (2061 м), 
Бребенескул (2036 м), Піп Іван (2028 м), Ребра (2001 м), 
Гутин-Томнатик (2018 м), що розташовані на Чорногірському 
хребті.

В області працює гірськолижний курорт № 1 в Україні 
– «Буковель» (с. Поляниця Яремчанської міської ради). 
Туристи також мають можливість покататися на гірських 
лижах в Яблуниці, Косові, Вигоді, Тюдові, Яворові.

Туристичні та екскурсійні послуги надають більше 
180 туристичних операторів і агентів, 364 туристично-
рекреаційних заклади, понад 800 сільських садиб та 120 
музеїв. В області понад 3,5 тис. пам’яток історико-культурної 
спадщини, дві з яких – Церква Зішестя Святого духа в  
Рогатині та Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Нижньому 
Вербіжі – внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Найпривабливіші туристичні атракції області:
- відпочинкова зона «Дністровський каньйон»;
- вузькоколійка «Карпатський трамвай»;
- Гошівський монастир;
- природний комплекс «Скелі Довбуша»;
- Національний заповідник «Давній Галич»;
- Манявський водоспад та скит;
- музеї Писанки та народного мистецтва Гуцульщини 

і Покуття;
- Галицький національний природний парк;
- споруда астрономічно-метеорологічної обсерваторії 

на горі Піп Іван (2028 м);
- ботанічний заказник загальнодержавного значення 

«Княждвірський»;
- туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого 

Миколая»;
- Карпатський національний природний парк.
Корисні контакти:
Регіональний туристично-інформаційний центр – (0342) 

502474, www.rtic.if.ua. 
Музеї області: www.museum.if.ua.
Фан-сторінка «Туристичне Прикарпаття»: www.facebook.

com/tourism.if.ua.

Департамент 
міЖнароДноГо 
СпіВроБітництВа, 
ЄВроінтеГраціЇ та 
роЗВиткУ тУриСтиЧноЇ 
інфраСтрУктУри  іВано-
франкіВСькоЇ оБлаСноЇ 
ДерЖаВноЇ аДмініСтраціЇ
вул. Грушевського, 21,
м. Івано-Франківськ, 76004, Україна
Тел.:  (0342) 552042, 552223
Факс: (0342) 552042
www.gov.if.ua, www.frtt.if.gov.ua
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Express Hotel is a comfortable hotel located in the 
center of Kyiv. We are placed on a walking distance from 
Central Train Station, Khreschatyk street. As well as 
the main points of interest of the capital are very close 
to us, that’s: Vladimir Cathedral, St. Sophia Cathedral, 
Botanical Garden, Independence Square, Andriivsky 
uzviz, Circus and others.

Express Hotel offers 143 comfortable rooms of 
different categories from standard to suites, breakfast 
«smorgasbord» free wi-fi, parking near the hotel, 
reception 24 hours. If you are in business trip you can use 
our meeting rooms or conference rooms for 30 and 200 
people. Two restaurants with Ukrainian and European 
cuisine will satisfy the biggest gourmet, and organize 
every event at the highest level.

After the work your leisure help organize our travel 
company Express Travel Tour, excursion is guaranteed 
to provide you with positive emotions.

Friendly attitude of staff and high level of service 
will help you relax and feel comfortable the hospitality 
of Kyiv.

УЧаСники форУмУ
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екСпреС
ГОТЕЛЬ

бул. Шевченка, 38/40,  
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: (044) 2342113, 5033045
e-mail: hotel@expresskiev.com
www.expresskiev.com.ua

Готель Експрес - комфортний готель розташований 
в центрі Києва. Ми знаходимось в пішій зоні від 
Центрального залізничного вокзалу і головної 
вулиці столиці Хрещатик, а також визначних місць: 
Володимирського та Софіївського соборів, Ботанічного 
саду, Майдану Незалежності, Андріївського узвозу, 
Центрального Цирку тощо.

Готель Експрес пропонує Вам 143 комфортних 
номери різної категорії: від Стандарту до Люкса, 
сніданки «шведський стіл», безкоштовний wi-fi, 
паркування біля готелю, робота ресепшену 24 
години. Якщо Ви перебуваєте у справах то можете 
скористатися нашою кімнатою для переговорів (10 
місць) або ж конференцзалами для 30 та 200 осіб. 
У двох ресторанах готелю Ви зможете поласувати 
ароматними стравами національної та європейської 
кухні, а також відзначити важливі події на найвищому 
рівні.

Свій вільний час, після важких робочих буднів, 
ми пропонуємо Вам провести разом з нашою 
туристичною компанією Експрес Тревел Тур, де цікаві 
унікальні екскурсії гарантовано забезпечать Вам 
позитивні емоції і незабутні відчуття.

Доброзичливе ставлення персоналу і високий 
рівень обслуговування допоможуть Вам комфортно 
відпочити та відчути гостинність столиці України 
- Києва.

ExPRESS
HOTEL

38/40, Shevchenko bul.,  
01032, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 2342113, 5033045
e-mail: hotel@expresskiev.com
www.expresskiev.com.ua
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www.kompass.com is the largest B2B search portal 
in Ukraine, listing 4,2 mln companies in 70 countries 
worldwide.

Publishing of KOMPASS UKRAINE CD-directory, 
listing 48 000 Ukrainian companies. Free demo you can 
find on web-site: database.kompass.ua.  

Search for potential business partners with 
EasyBusiness service and suppliers with Contact+ 
service.

Informational and advertising services for Ukrainian 
companies are provided within KOMPASS database for 
Ukraine, CIS, Eastern Europe, and worldwide at www.
kompass.com. 

Business e-board - www.board.kompass.ua. 
Ukrainian business news line – www.news.kompass.

ua.

компаСС УкраЇна
ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО

а/с 4337, м. Харків, 61166, Україна
Тел.: (067) 7854946
Тел./Факс: (057) 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua

www.kompass.com - Міжнародний пошуковий 
портал (база даних 4,2 млн. компаній 70 країн). 

Видання електронного довідника виробників 
товарів і послуг «КОМПАСС Україна» (48 000 компаній) 
і СНД (303 000 компаній 9 країн). Безкоштовна демо-
версія доступна на сайті: www.demo.kompass.ua.

Інформаційні послуги, підбор потенційних 
партнерів, пошук постачальників у 70 країнах.

Розміщення інформації і реклами українських 
підприємств здійснюється в електронних і онлайн-
довідниках KOMPASS по Україні, СНД, Східної 
Європі та на Міжнародному пошуковому порталі 
www.kompass.ua. 

Міжнародна дошка оголошень – www.board.
kompass.ua. 

Українська стрічка новин бізнесу – www.news.
kompass.ua.

kOMPASS UkRAINE PRIVATE 
JSC

P.O. Box 4337 , 61166, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 7854946
Phone/Fax: +380 57 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
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Ladas Ltd. operates in Ukraine since June 1995. 
Our own production and head office are located in 
Dnepropetrovsk.

We design, develop, produce and sell high-quality 
sport and play equipment for children and adults. The 
efforts of our professional staff aimed at providing high-
quality sport equipment to every gym, to every house.

In the production of sports equipment we use 
precision, efficient and productive manufacturing 
equipment to achieve a significant reduction in the cost 
of the production process. The uniqueness of our offer 
on the market is not only the availability of the full range 
of modern equipment, but also the possibility of making 
the client tasks design plan.

Our sport equipment corresponds to TC 36.1-
21940919-2014 with change №1, has hygienic 
conclusion №05.03.02-04 / 38 877 of 13.06.2014 and 
is fit for exploitation.

For more details of our product range, please visit 
http://sport.ladas.dp.ua.

The company has its own transport, that allows to 
carry timely delivery of products all over Ukraine.

Geography of deliveries of products is constantly 
expanding and includes not only Ukraine but also the 
near abroad countries. Since 2012, the company actively 
conducts external economic activities and supplies 
products abroad.

лаДаС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Винокурова, 5, офіс 401,
м. Дніпропетровськ, 49051, Україна
Тел.: (056) 2361375,
 (050) 3207873
Факс: (056) 2321821
e-mail: Ladas.office@gmail.com
www.sport.ladas.dp.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю  
фірма «Ладас» працює  на ринку України з червня  
1995р. Власне виробництво та центральний офіс 
знаходяться у  м.Дніпропетровськ.

Ми проектуємо, розробляємо, виготовляємо та 
реалізуємо якісне спортивне та ігрове  обладнання 
для дітей та дорослих.

З у с и л л я  н а ш о г о  п р о ф е с і о н а л ь н о г о 
персоналу направлені на якісне забезпечення 
високофункціональним спортивним обладнанням    
кожного  спортивного залу, кожного будинку. 

При виробництві спортивного обладнання 
використовується високоточне, ефективне та 
продуктивне  виробниче обладнання, що дозволяє 
досягти значного зниження собівартості виробничого 
процесу.  Унікальність нашої пропозиції на ринку 
полягає не тільки в наявності повного спектру 
сучасного обладнання,  а і в можливості рішень в 
інтересах клієнта задач конструкторського плану. 

Наше спортивне обладнання відповідає ТУ У 
36.1-21940919-2014 зі змінами №1, має  гігієнічний 
висновок  №05.03.02-04/38877 від  13.06.2014р.  та  
визнане  придатним до експлуатації.   

 Більш детально з асортиментом нашої продукції  
можна ознайомитись на сайті  http://sport.ladas.
dp.ua.

Компанія має власний транспорт, що дозволяє 
здійснювати  оперативну  доставку продукції  по всій 
території України. 

Географія поставок продукції  компанії  постійно 
розширюється  і охоплює не тільки Україну але і 
країни ближнього зарубіжжя. З 2012 року компаніє 
активно веде зовнішньо-економічну діяльність  та  
поставляє продукцію  за кордон.

LADAS	LTD

Office no. 401, 5 Vynokurova St., 
49051, Dnepropetrovsk, Ukraine
Phone: +38 056 2361375,
 +38 050 3207873 
Fax: +38 056 2321821
e-mail: ladas.office@gmail.com
www.sport.ladas.dp.ua
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Tourist agency «Maya-tur» cooperates with many 
leading tourist operates and offers the rest in the different 
places of the world - from Europe to the exotic islands. 
We will choose for you the rest on any taste!        

Our agency is also engaged in excursion service in 
Ukraine including Lviv and Lviv region: 

- development of routes and week-end excursions; 
- reception of groups and transport service; 
- reserving of hotels;
- insurance services.
DO NOT REFUSE YOURSELF IN REST!

майя-тУр
ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ

вул. Я. Мудрого, 1/31,  
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: (096) 4307272
Тел./Факс: (032) 2555047
e-mail: shuvaevamaya@gmail.com
www.mayatour.com.ua,
www.miohorses.com.ua

Туристична агенція  «Майя-тур»  співпрацює з 
багатьма провідними туроператорами та пропонує 
відпочинок у різноманітних куточках світу  -  від 
Європи до екзотичних островів. Ми підберемо для 
Вас відпочинок на любий смак!

 Також, наша агенція займається екскурсійним 
обслуговуванням в Україні, зокрема у Львові та  
Львівській області:

- розробка маршрутів та екскурсій вихідного 
дня;

- прийом груп та транспортне обслуговування;
- бронювання готелів;
- страхові послуги.
НЕ ВІДМОВЛЯЙТЕ СОБІ У ВІДПОЧИНКУ !

MAYA-TOUR
TOURIST AGENCY

1/31, Mudrogo St.,  
79016, Lviv, Ukraine
Phone: +380 96 4307272
Phone/Fax: +380 32 2555047
e-mail: shuvaevamaya@gmail.com
www.mayatour.com.ua,  
www.miohorses.com.ua
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Виготовлення інтер’єрної та екстер’єрної 
реклами високої якості за розумними цінами для 
готелів, санаторіїв та підприємств сфери HoReCa, 
оформлення об`єктів під ключ: 

-  Об’ємні літери; 
- Бейджі для персоналу; 
- Вивіски та таблички: латунь, нержавіюча сталь, 

пластик, акрил; 
- Інформаційні стенди: куточки покупця, 

інформаційні стенди, стенди для поліграфії та інші; 
- Стійки та рамки для постерів, реклами та 

інформації; 
- Груші на ключі, гардеробні номерки, брелки на 

ключі;  
- Номерки на двері; 
- Інформаційні системи настільні та настінні; 
- Об`ємні логотипи; 
- Навігаційні покажчики, менюхолдери; 
- штендери та інше.

манДарин
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 
ТЗОВ

пр-т. Московський, 273,  
м. Харків, 61032, Україна
Тел.: (095) 5230964
Тел./Факс: (057) 7560995
e-mail: m5230964@gmail.com
www.mandarin.kharkov.ua
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Maresto operates in the market of professional 
equipment since 1999.

We del iver the high-qual i ty equipment for 
supermarkets, hotel and restaurant business, food 
manufactures and bakeries. Our company offers the full 
range of services – from project development to grand 
opening of the object.

Maresto provides service and accompanies the client 
at each stage of its business.

мареСто

пр. Червонозоряний, 50,  
м. Київ, 03037, Україна
Тел.: (044) 2702791, 2278887
e-mail: maresto-sales@maresto.com.ua
www.maresto.com.ua

«Maresto» існує на ринку професійного обладнання 
з 1999 року. Ми постачаємо високоякісне обладнання 
для супермаркетів, готельного та ресторанного 
бізнесу, харчових виробництв, пекарень. Компанія 
пропонує повний комплекс послуг — від проектування 
до відкриття об’єкту.

«Maresto» забезпечує сервісне обслуговування і 
супроводжує клієнта на кожному етапі його бізнесу.

MARESTO

50, Chervonozorianyi Ave.,  
03037, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 2702791, 2278887
e-mail: maresto-sales@maresto.com.ua
www.maresto.com.ua
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Інформаційна компанія «Медовий город - 2001» 
була заснована в 2001. Візитною карткою компанії, 
залишається популярний туристичний журнал «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО. Відпочинок. Нерухомість. Бізнес» 
(попередня назва «Отдых на просторах Украины и 
Роси»). Журнал є активним учасником Міжнародних 
та Міжрегіональних туристичних виставок України, 
Росії, Республіки Білорусь, країн Прибалтики та ін.  
За роки свого існування журнал вийшов у лідери 
туристичної індустрії, успішно розвинув ряд інших 
напрямів. У 2007 році талановитою та творчою групою 
ІК «Медовий город - 2001» був створений інтернет-
портал www.magazine-rest.in.ua. У період «високого 
сезону» кількість відвідувачів нашого сайту складає 
до 10 000 чоловік за добу, про що свідчить аналіз 
відвідуваності в системі Google Analytics. 

З 2013 року ми є організаторами туристичних 
виїзних виставок у форматі Workshop по території 
України. У перспективі розширити географічні межі 
турвиставок Workshop.

меДоВе міСто-2001 
ІНФОРМАЦІЙНА  
КОМПАНІЯ

м. Мелітополь, Запорізька обл.,  
72319, Україна
Тел.: (061) 9426804, 9426229
info@magazine-rest.in.ua 
www.magazine-rest.in.ua
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MIR OTDYKHA magazine is the info-advertising 
edition that monthly publishes a list of various travel 
services.  To attract more readers and keep them on the 
pages of this edition, we publish reference information. 
Magazine is published bimonthly since 2006. Periodicity: 
10 editions per year. Volume: 80 – 150 pages. Circulation: 
20 000 copies.

мир отДЫ�а
ЖУРНАЛ

вул. Червоноармійська, 26, оф. 5,  
м. Київ, 01004, Україна
Тел.: (044) 3328565
Факс: (044) 2341854
e-mail: mir2@online.ua
www.mir.kiev.ua

Журнал «Мир Отдыха» – це рекламно-інформаційне 
видання, на сторінках якого щомісяця представлено 
різноманітний перелік послуг у сфері туристичного 
бізнесу. Для збільшення читацької аудиторії та 
утримання її уваги на сторінках відання друкуються 
матеріали довідково-інформаційного характеру. 
Журнал видається з 2006 року. Періодичність 10 
номерів на рік. Обсяг 80 – 100 сторінок. Наклад 20 
000 примірників.

MIR OTDYkHA
MAGAZINE

26, Chervonoarmiyska Str.,  
01004, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 332 85 65
Fax: +380 44 234 18 54
e-mail: mir2@online.ua
www.mir.kiev.ua
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Журнал «Міжнародний туризм» – провідне 
туристичне видання України. Розповідає про 
подорожі, відпочинок та пригоди, подає інтерв’ю зірок. 
Приваблює ефектним дизайном, якісним друком та 
яскравими авторськими матеріалами.

«Міжнародний туризм» – володар багатьох 
професійних нагород. Журнал виходить з 1992 
року.

Мова видання: українська.
Періодичність: 6 номерів на рік.
Обсяг: 150–180 сторінок.
Передплатний індекс: 74318.
Із 2002 року редакція видає «Каталог турів 

«Міжнародний туризм» – безкоштовне високотиражне 
рекламне видання.

Виготовляє найрізноманітнішу поліграфічну 
продукцію для турфірм, готелів та інших структур.

міЖнароДний тУриЗм
ЖУРНАЛ

Кловський узвіз, 15,  
м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (044) 2545190/ 91/ 93
Факс: (044) 2889625
e-mail: welcome@intour.com.ua
www.intour.com.ua

«Новини турбізнесу» – портал (журнал) для 
професіоналів.

Як журнал видавався з 2004 року, як портал 
з 2011 р. Закони, нормативні акти, коментарі. 
Туристична бухгалтерія. Візові режими. Усі види 
туризму. Виставки, семінари (календарі, анонси, 
аналітика). Статистика, маркетинг. Інтерв’ю. Готелі, 
страхування, транспорт. Інвестиції. Курорти. Регіони. 
Управління, освіта та багато інших. ін У рекламному 
блоці – туроператори, готелі, санаторно-курортні 
установи, транспортники.  

Дочірні проекти: «Конференц-сервіс в Україні», 
каталог та портал www.conference-service.com.ua; 
«СПА в Україні та за кордоном», каталог та сайт 
www.spa.net.ua; каталог «Все для готелів, санаторіїв, 
пансіонатів, баз відпочинку» та портал www.all-for-
hotels.info; портал «Туризм і активний відпочинок в 
Україні» www.atur.com.ua; газета «Туризм та розваги», 
сайти www.minihotels.com.ua, www.muzei.in.ua та ін.

ноВини тУрБіЗнеСУ
ЖУРНАЛ

а/с 100 , м. Київ, 03057, Україна
Тел.:  (044) 2332028,
 (063) 2332028,
 (068) 2013799
Факс: (044) 5373309
e-mail: ukrpol@list.ru
www.novosti-turbiznesa.info
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Ostware Services is a hi-tech engineering services 
company, building custom products in Embedded 
systems, Internet of Things, Wearables, Smart House 
industries.

We utilize our R&D expertise to develop integrated 
solutions within In-Room Technology for Hotel Groups 
and hospitality industry.

We are focused on:
- Development of Innovative Digital Well-Being 

Products
- Integration with hotel systems
- Activity and Sleep Monitoring technologies
Solutions:
Dreamtrap® Jet Lag Free® System
- For hotels and hospitality industry
- Make your brands recognized as Jet Lag Friendly
- Customer Care for long-haul travelers
- The shortest path for Jet Lag Recovery (JLR)
- Dynamic JLR plan – automatic adjustments based 

on Traveler’s actual schedule «Smart hotel room» 
integration (Smart alarm, Advanced Wakeup call).

оСтВер СерВіСеЗ

вул. Наукова, 7-Б, офіс 801/802,
м. Львів, 79060, Україна
Тел./факс: (032) 2457930
e-mail: yarema.osiv@ostware-services.com
http://ostware-services.com/JLF

Оствер Сервісез – це провідна компанія, що надає 
інженерні послуги з розробки індивідуальних рішень 
у сферах вбудованого програмного забезпечення, 
Internet of Things, Wearables і систем «розумний 
дім».

Ми використовуємо наш досвід в інноваціях для 
створення інтегрованих технологічних розробок для 
готельних номерів та індустрії  гостинності. 

Наша спеціалізація:
- розробка інноваційних продуктів цифрового 

здоров’я,
- інтеграція з готельними системами,
- технології моніторингу періодів активності і сну.
Наші розробки:
Dreamtrap® Jet Lag Free® System
- для готелів та індустрії гостинності,
- зробіть свій бренд впізнаваним завдяки системі 

Jet Lag Free®,
- турбота про клієнтів, які подорожують на довгі 

відстані:
- найшвидший спосіб подолання Jet Lag (синдрому 

зміни часових поясів),
- гнучкий план подолання Jet Lag – автоматичне 

налаштування на основі фактичного графіка 
подорожуючого інтегрування «Розумного готельного 
номера» (наприклад, будильник «Smart alarm», 
сигнал «Advanced Wakeup call»).

OSTWARE SERVICES

7B, Naukova St., off. 801/802,
79060, Lviv, Ukraine 
Phone/Fax: +38032 2457930
e-mail: yarema.osiv@ostware-services.com
http://ostware-services.com/JLF
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The new formula of the magazine «Hotelier and 
Restaurateur» for those and also about those, who are 
successful now, who have an unusual perspective on 
life and business. 

Hotelier and Restaurateur - it’s an exclusive 
audience, namely there are those who prefer it to all 
other professional journals. We appreciate this trust. 
Therefore, along with new ideas, names, relevant 
materials you can find all the things for which you read 
Hotelier & Restaurateur - expert opinions, practical tips, 
successful business models, professional help and 
friendly support.

отельЄр&реСторатор 
ЖУРНАЛ

вул. Урлівська 36а, оф.146,
м. Київ, 02081, Україна
Тел./Факс: (044) 3649570
e-mail: glavred@otelier-restorator.com    
adver@otelier-restorator.com
www.otelier-restorator.com

Нова формула журналу «Отельєр&Ресторатор» 
для тих та ПРО тих, хто є успішним зараз, хто має 
нестандартний погляд на життя та бізнес.

Отельєр&Ресторатор – це ексклюзивна аудиторія, 
тобто тi, хто вiддав перевагу йому перед всiма 
iншими професiйними журналами. Ми дуже цінуємо 
таку довіру. А тому разом з новими ідеями, іменами, 
актуальними матеріалами ви знайдете все те, заради 
чого читаєте Отельєр&Ресторатор – експертні думки, 
практичні поради, успішні бізнес-моделі, професійну 
допомогу та доброзичливу підтримку.

OTELIER & RESTORATOR
MAGAZINE

36a,Urlivska St., off.146,
02081, Kiev, Ukraine
Tel./fax: +380 44 3649570 
e-mail: glavred@otelier-restorator.com    
adver@otelier-restorator.com
www.otelier-restorator.com
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Svityaz  resort & hotel complex is the newest 
recreational complex in Truskavets. Comfort rest in 
spacious apartments is perfectly complemented with 
long-term experience of balneology. Comfort location of 
our complex in the very central part of cozy town, calm 
atmosphere that dominates in this place and sincere staff 
has made «Svityaz» into one of the most favorite places 
of recreation rest in Truskavets.

 «Svityaz» offers: 
- Accommodation in 47 luxury rooms of different 

categories (beginning with Superior Standards and 
finishing with Luxury apartments) with balconies

- Medical recreation complex with modern 
equipment

- SPA center with indoor swimming pool, Jacuzzi, 
Roman bath, Finnish and infrared saunas 

- Fitness hall  with modern equipment
- Restaurant (open buffet, set menu, round-the-clock 

room service, a la Carte menu)
- Round-the-clock lobby-bar with wide range of 

odorous Carpathian Tea
- Free Wi-Fi access
- Round-the-clock guarding of the resort and its 

premises
- Children’s playroom and nurse service

СВитяЗь
КУРОРТНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

вул. Суховоля, 25,
м. Трускавець, 82200,  
Львівська обл., Україна
Тел.: (032) 4771343 
 (067) 3711754
e-mail: info@svityaz-resort.com.ua 
www.svityaz-resort.com.ua

Курортно-готельний комплекс «Свитязь» - це 
найновіший  відпочинково-оздоровчий заклад у  місті 
Трускавець. Комфортний відпочинок у просторих 
номерах тут вдало доповнюється багатолітнім 
досвідом курортології. Зручне розташування готелю 
у самому центрі затишного міста, покійна атмосфера, 
яка панує у цьому закладі та відкритий до гостей 
персонал, перетворили «Свитязь» на одного із 
фаворитів оздоровчого відпочинку у Трускавці. 

«Свитязь» пропонує своїм  гостям: 
- Розміщення у 47 просторих  номерах різних 

категорій (від Покращених стандартів до  Апартаментів) 
з  лоджіями та балконами

- Лікувально-оздоровчий  комплекс з сучасним 
обладнанням

- SPA центр з критим басейном, джакузі, римською 
парною, фінською та інфрачервоною саунами

- Фітнес зал з популярними тренажерами
- Ресторан (шведська лінія, меню A La Carte,  

цілодобовий room service)
- Лобі-бар із  широким вибором  запашних 

карпатських чаїв
- Wi-Fi безкоштовний на всій території  готелю
- Охорона готельного комплексу та прилеглої 

території – цілодобова
- Дитяча кімната з послугами няні-вихователя

SVITYAZ  
RESORT & HOTEL COMPLEX

25, Suhovolia St.,   
82200, Truskavets, Lviv region, Ukraine
Phone: + 380 32 4771343 
 + 380 67 3711754
e-mail: info@svityaz-resort.com.ua
www.svityaz-resort.com.ua
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Magazine «Seasons. Holiday in Ukraine and abroad» 
has been published since 2006.

Advertising and information collection is issued before 
the fall and spring international tourist exhibitions and 
promotes rest and recreation opportunities in Ukraine. 
Also in each issue of the magazine are published different 
articles about interesting tours abroad.

The magazine is distributed at exhibitions in Russia, 
Ukraine, Azerbaijan, Moldova, and Belarus. Circulation 
of 20,000 copies.

СеЗони
ЖУРНАЛ

вул. Теремківська, 8, оф. 44,  
м. Київ, 03187, Україна
Тел.: (044) 5266308
e-mail: tatyana_velichko@ukr.net
www.seasons.net.ua

Журнал «Сезони. Відпочинок в Україні та за 
кордоном» видається з 2006 року.

Рекламно-інформаційний збірник виходить 
до осінніх та весняних міжнародних туристичних 
виставок та рекламує можливості відпочинку та 
оздоровлення в Україні. Також в кожному номері 
подаються статті про цікаві тури за кордон. 

Журнал розповсюджується на виставках в Україні, 
Росії, Азербайджані, Молдові та Білорусі. Наклад 
20000 примірників.

SEASONS
MAGAZINE

8, Teremkivska St., off. 44,  
03187, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5266308
e-mail: tatyana_velichko@ukr.net
www.seasons.net.ua
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Photoschool «Studio 111» has an aim to familiarize 
all interested people with photography and its modern 
trends. Therefore, the main activities of photoschool 
«Studio 111» is:

- photo courses of different difficulty levels and 
genres;

- digital image processing classes at various levels 
of complexity;

- thematic meetings, lectures and workshops on 
photography.

The second area of «Studio 111» activity is to 
provide a wide range of photo services: studio portrait, 
artistic photo shoot, different events shooting, portfolios, 
corporate reporting and more. 

СтУДія 111
ФОТОшКОЛА

Проїзд Крива Липа, 6
м. Львів, 79000, Україна
Тел: (032) 2431377,
 (066) 7777 343,
 (067) 341 70 35
e-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua

Фотошкола «Студія 111» має за мету ознайомити 
охочих з фотомистецтвом і його сучасними 
тенденціями. Тому основною діяльністю Фотошколи 
«Студія 111» є :

- фотокурси різних рівнів складності і різних 
жанрів,

- заняття з цифрової обробки зображень різного 
рівня складності,

- тематичні зустрічі, лекції та практичні заняття з 
фотомистецтва.

Другим напрямком діяльності «Студії 111» є 
надання широкого спектру фотопослуг: студійного 
портрету, художньої фотосесії, зйомки урочистих 
подій, портфоліо, корпоративного репортажу тощо.

STUDIO	���	
PHOTOSCHOOL

6, Kryva Lypa 
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 2431377,
 +38 066 7777 343, 
 +38 067 341 70 35
E-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua
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Company «TRONE GRANDE» specializes in producing high-quality 

furniture for restaurants, hotels , and other hospitality facilities. Our team 
observes the fundamental, industrial approach to business. Extremely 
high quality materials and components from the EU, the maximum 
compliance with the initial design project, a full service services for the 
delivery and installation of our products at the time, that the quality of 
products, the warranty to the customer.

We work for professionals, for those who have high demands for 
quality, aesthetics and durability .

The factory is located in the settlement Hostomel, Kyiv region. More 
than 50 % of the furniture we export.

Our Objects 2011-2014: 
 hotel «FairmontGrandHotel», Kiev                        
hotel «ParkInn», Donetsk 
hotel «ParkInn», Kiev 
hotel «ParkInn», Yaroslavl 
hotel «ParkInn», Sochi 
hotel «ParkInn», Volgograd 
hotel «HamptonbyHilton», Volgograd 
hotel «RamadaEncore», Kiev 
hotel «RadissonBlu», Alushta 
TV studio «Savyka Schuster», Kiev 
spa «More», Alushta 
spa «Derenyvskaya font», Uzhhorod 
restaurant «Kulynaryum», Lvov 
restaurant «Paulaner», Yaroslavl 
restaurant «Paulaner», Sochi 
restaurant «Tarantino», Moscow 
restaurant «Mario», Kiev 
restaurant «Garden», Dnepropetrovsk 
restaurant «Veranda», Kiev 
restaurant «Palladium», Kharkov 
restaurant «Papa Carlo», Dnepropetrovsk 
restaurant «Palazzo», Poltava 
restaurant in BC «Horizon», Kiev 
pizzeria «Bokonchyno», Kiev 
restaurant «Tuscany», Kiev 
restaurants Networks «Pyvnaya Duma», Kiev 
restaurants «CinemaCity», Kiev 
restaurant «Shots», Kiev 
restaurant «Paulaner», Volgograd 
restaurant «Arugula», Moscow 
cafes, «D’Alpino», Odessa 
Bowling in the mall «Global Strike», Zhitomir 
conference room Myntransa of Ukraine 
conference room, the Donetsk Railway, Donetsk

троне ГранДе
ТОВ

вул. Новокостянтинівська,1-В,  
3 поверх,оф.5, м. Київ, 04080, Україна
Тел.: (044) 3843181
e-mail: info@tronegrande.com
www.tronegrande.com

Компанія «TRONE GRANDE» спеціалізується на виробництві 
якісних меблів для ресторанів, готелів, та інших об’єктів гостинності. 
Наша команда дотримується принципового, виробничого підходу 
до справи. Виключно якісні матеріали та комплектуючі з країн ЄС, 
максимальна відповідність вихідного дизайн-проекту, повний сервіс 
послуг з доставки та монтажу наших виробів в строк, відповідність 
якості продукції, гарантійні зобов’язання перед замовником. 

Ми працюємо для професіоналів, для тих, хто пред’являє високі 
вимоги до якості, естетиці й терміну служби. 

Фабрика розташована в с.м.т. Гостомель, Київської області. 
Більше 50% меблів ми експортуємо. 

Наші об’єкти:
 Готель «Fairmont Grand Hotel», м. Київ 
Готель «Park Inn», м, Донецьк 
Готель «Park Inn», м. Київ 
Готель «Park Inn», м. Ярославль 
Готель «Park Inn», м. Сочі 
Готель «Park Inn», м. Волгоград 
Готель «Hampton by Hilton», м. Волгоград 
Готель «Ramada Encore», м. Київ 
Готель «Radisson Blu», м. Алушта 
Телестудія «Савіка шустера», м. Київ 
Спа-курорт  «Море», м. Алушта 
Спа-курорт «Деревенская купель», м. Ужгород 
Ресторан «Кулінаріум», м. Львів 
Ресторан «Paulaner», м. Ярославль 
Ресторан «Paulaner», м. Сочі 
Ресторан «Tarantino», м. Москва 
Ресторан «Mario», м. Київ 
Ресторан «Сад», м. Дніпропетровськ 
Ресторан «Веранда», м. Київ 
Ресторан «Palladium», м. Харьков 
Ресторан «Папа КарлА», м. Дніпропетровськ 
Ресторан «Palazzo», м. Полтава 
Ресторан в БЦ «Горизонт», м. Київ 
Піцерія «Бокончіно», м. Київ 
Ресторан «Тоскана», м. Київ 
Ресторани мережі «Пивна Дума», м. Київ 
Ресторани «Cinema Сity», м. Київ 
Ресторан «шоти», м. Київ 
Ресторан «Paulaner», м. Волгоград 
Ресторан «Руккола», м. Москва 
Кафе, «D’Alpino», м. Одеса 
Боулінг в ТЦ «Глобал Страйк», м. Житомир 
Конференц-зал Мінтрансу України 
Конференц-зал, Донецької ЗД, м. Донецьк

1-B, Novokonstantinovska St., off. 5, 3rd floor, 
04080, Kiev, Ukraine 
Phone: +380 44 3843181
e-mail: info@tronegrande.com
www.tronegrande.com

THRONE GRANDE
LLC



104 105Львів•Галицькі Експозиції•2014 Lvіv•Galician Exposition•2014

УЧаСники форУмУ

�8

ExHIbITORS

�8

Ukrainian Adventure and Ecotourism Association 
is a public organization involved in promotion and 
development of the environmentally friendly active 
recreation and ecotourism. The Association is a sphere 
of the professionals for sharing current information, 
discussing and solving the urgent problems. We promote 
a healthy lifestyle and harmonious relationship between 
People and Nature.

The Association is established on the principle of 
the intra-industry self-organization and unites those 
interested in the development of active and ecotourism 
i.e. commercial and public organizations, private persons, 
local governments and authorities, foreign agencies. 
We focus our attention on communication between the 
members, services quality improvement, promotion 
of these types of tourism, creation of the favorable 
conditions for the tourism industry development, further 
building of its infrastructure etc.

УкраЇнСька аСоціація 
актиВноГо та еколоГіЧноГо 
тУриЗмУ

вул. Російська 45-В, оф.11,  
м. Київ, 02099, Україна
Тел.: (067) 2313200, 5068039
Тел./Факс: (044) 3616801
e-mail: info@uaeta.org
www.uaeta.org

Українська Асоціація Активного та Екологічного 
Туризму – громадська організація, яка займається 
популяризацією та розвитком дружніх природі 
активних видів відпочинку та екологічного туризму. 
Асоціація – сфера професіоналів, де обмінюються 
актуальною інформацією, піднімаються і вирішуються 
назрілі проблеми. Ми пропагуємо здоровий спосіб 
життя та гармонійні відносини Людини і Природи.

А с о ц і а ц і я  п о буд о в а н а  з а  п р и н ц и п о м 
внутрішньогалузевої самоорганізації і об’єднує всіх 
зацікавлених у розвитку активного та екологічного 
туризму: комерційні і громадські організації, приватних 
осіб, органи місцевого самоврядування та влади, 
іноземні представництва. Ми спрямовуємо свою 
увагу на комунікацію між учасниками, підвищення 
якості послуг, промоцію цих видів туризму, створення 
сприятливих умов розвитку туристичної галузі, 
розбудову її інфраструктури та ін.

UkRAINIAN ADVENTURE AND 
ECOTOURISM	ASSOCIATION

off.11, 45-B, Russian Str.,  
02099, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 2313200, 5068039
Phone/Fax: +380 44 3616801
e-mail: info@uaeta.org
www.uaeta.org
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Журнал «УКРАИНСКИЙ ТУРИЗМ» - провідне в 
Україні професійне видання про туристичний бізнес. 
Актуальні події у світі туризму. Кращі пропозиції від 
туроператорів за напрямками. Коментарі учасників 
ринку. Тенденції світового туристичного ринку.

Журнал «БОЛЬшАЯ ПРОГУЛКА» - видання, 
присвячене туризму, відпочинку, подорожам. В 
журналі розповідається про традиції різних країн 
і народів, їх історію та культуру, великі відкриття і 
загадки, подаються поради бувалих мандрівників та 
експертів.

УкраЇнСкий тУриЗм  
ЖУРНАЛ

БольШая проГУлка  
ЖУРНАЛ

Тел: (044) 4941297, 
 (044) 4255799,
 (063) 2421895
e-mail:reklama2@mw.com.ua
www.mw.com.ua

Підготовка ініціатив та пропозицій щодо реалізації 
державної політики з питань управління та розвитку 
міст-курортів, рекреаційної зони, туризму в регіоні. 

Координування розробки стратегії розвитку курорту 
із залученням зовнішніх експертів та консультантів; 
сприяння створенню умов з метою покращення 
туристичної та інвестиційної привабливості курорту. 

Моніторинг тенденцій розвитку ринку курортних 
(як в Україні, так і поза межами) та туристичних 
(внутрішній ринок) послуг; розробка рекомендацій 
для санаторно-курортних закладів задля підвищення 
ефективності функціонування курорту. 

Планування та координація втілення єдиної системи 
маркетингової підтримки курортно-туристичних 
послуг, планування заходів, організаційних кроків та 
рекомендацій для подальшого просування на нові 
ринки/території. 

Пошук та залучення державних та недержавних 
програм з метою фінансування та реалізації цільових 
програм розвитку міста-курорту та його рекреаційної 
зони.

Співпраця з Асоціацією міст-курортів, державними 
органами влади та громадськими організаціями; 
засобами масової інформації та Інтернет ресурсами 
з метою підтримки позитивного іміджу курорту; 
розвиток та підтримка власних ресурсів в середовищі 
Інтернет.

УпраВління роЗВиткУ 
кУрортУ трУСкаВецькоЇ 
міСькоЇ раДи

вул. Бориславська, 2, м. Трускавець, 
Львівська обл., 82200, Україна
Тел.: (066) 7657165,
 (032) 4751192
Факс: (032) 4766677
e-mail: tetiana.gergel@gmail.com
www.truskavets.ua
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Sphere of activity: Tourism, recreation, cultural 
events, development of tourism infrastructure, promotion 
of Lviv in Ukraine and abroad, marketing activities, 
creation conditions for tourism development, international 
cooperation in tourism area.

УпраВління тУриЗмУ	
ДепартаментУ роЗВиткУ 
льВіВСькоЇ міСькоЇ раДи

пл. Ринок 1, каб. 103,  
м. Львів, 79006, Україна
Тел./Факс: (032) 2975753
e-mail: tourism@city-adm.lviv.ua

Інтернет-сторінка: www.lviv.travel,  www.city-adm.
lviv.ua , розділ «Туристу», «Афіша».

Сфера діяльності: Туризм, рекреація, відпочинок, 
культурні події, розвиток туристичної інфраструктури, 
популяризація Львова в межах України та за 
кордоном, здійснення інформаційної, промоційної 
діяльності, створення умов для розвитку туризму, 
сприяння міжнародному співробітництву з питань 
туризму.

TOURISM оFFICE	
DEPARTMENT OF 
DEVELOPMENT LVIV CITY 
COUNCIL

1, Rynok Sq., 
79006, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2975753
e-mail: tourism@city-adm.lviv.ua
Website: www.lviv.travel
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Hotek is market leader in the area of innovative 
security and comfort products for the hotel industry.

Our range of products spans from mini-bars to key 
card systems, and from safes to bathroom and room 
accessories. Hotek offers appropriate solutions for 
every segment of the hotel. Hotek does not only provide 
products, but also develops and manufactures them. 
Hotek offers its own product line that is being extended 
continuously. Quality and competitive pricing are the 
focal points hereby.

Hotek has been an independent family business 
since 1998. Customer focus, short lines and a personal 
approach belong to our characteristics. Find out what 
Hotek can mean for your company.

Products:
- Electronic locks
- Hotel safes
- Minibars
- Hotel televisions 
- Welcome tray & kettles 
- Paper bins & pedal bins
- Luggage rack
- beds
- Hairdryers
- Mirrors
- Accessories

�отек

вул. Пасічна,127,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (095) 2083335
 (067) 6714484
e-mail:  vita.kayharodova@hotek.com.ua
             khrystyna.hapachylo@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua

Hotek є лідером на ринку готельного бізнесу у 
сфері новітніх систем безпеки і товарів для готельних 
номерів. Компанія на європейському ринку з 1998 
року. Тепер в Україні!

Наш спектр товарів: від міні барів до систем 
електронних замків, від сейфів до аксесуарів для 
ванної кімнати. Hotek пропонує відповідні рішення 
для кожного сегмента готелю. Ми також піклуємося 
про надійну та екологічно чисту продукцію в вашому 
готелі.

Hotek пропонує рішення для комфорту і безпеки 
для різних частин готелю. Це готельний номер, 
ванна кімната, ресепшн і громадські зони. Кожен 
продукт добре розроблений, ефективний і зручний 
у використанні.

Ми пропонуємо таку продукцію:
- Електронні замки Classic
- Електронні замки MINI
- Міні бари
- Сейфи
- Аксесуари для ванної кімнати
- Готельні фени
- Ліжка, які можна доставляти в номери

HOTEk

127, Pasichna St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 95 2083335
 +380 67 6714484
e-mail:  vita.kayharodova@hotek.com.ua
             khrystyna.hapachylo@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua
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Яворів  - прикордонне містечко на  трасі Львів – 
Краковець. Місто має великий туристичний потенціал 
– пам’ятки історії попередніх століть. Зараз місто 
Яворів реалізовує міжнародний проект «Любачів 
– Яворів два потенціали, спільний шанс». Проект 
передбачає відновлення центральної частини міста 
Яворова та міста Любачів. Це шанс розкрити для світу 
пам’ятки культури міста з королівською історією. В 
Яворові знаходиться Замок короля Яна ІІІ Собеського 
та підземний перехід через місто, площу Яворова 
прикрашають старовинні дерев’яні церкви.

ЯВОРІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ЛЬВІВСЬКО Ї ОБЛАСТІ

вул. Львівська, 15, 
м. Яворів, Львівська обл., 81000, Україна
Тел.:  (0325) 921563
Факс:  (03259) 21562
e-mail: javi-post@ukr.net
yavoriv-rada.eu5.org; www.javoriv.com.ua

Приватний підприємець в сфері розважального 
бізнесу Шостак Сергій Володимирович працює на 
ринку України близько десяти років. Продукція, 
виготовлена за його участю, заслужила визнання 
та найкращі оцінки і за кордоном (в Америці, 
Канаді, Ізраїлі, Європі, Білорусії), і в Україні, 
продемонструвавши високу якість, технічні переваги 
по відношенню до виробників інших країн та цікаве 
художнє рішення.

За час діяльності у сфері розважального бізнесу 
було створено декілька поколінь і модифікацій 
силомірів «Боксер», копачів «Пенальті», баскетбол, 
молот, електричні дитячі гойдалки та каруселі, які 
користувались хорошим попитом серед споживачів 
різного віку і принесли високі прибутки новим 
власникам цієї продукції.

За останній рік, на вимогу часу, було створено 
ексклюзивні дитячі гойдалки та новий водонепроникний 
силомір «Боксер», які вигідно вирізняються серед 
конкурентів за рахунок сучасних ексклюзивних 
художніх форм і графіки, технічних рішень, світлових 
ефектів, авторського музикального супроводу та 
оновленого програмного забезпечення.

Більш детальна інформація та технічні 
характеристики продукції розміщені на сайті 
v-time.te.ua 

Контактна особа – Шостак Сергій Володимирович.

ШОСТАК  С.В.
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

Тел.:  (050) 5114464
 (067) 9774464 
e-mail: shostak@v-time.te.ua
http://v-time.te.ua
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№стендA №сторінки

перелік УЧаСникіВ	
За тематиЧними роЗДілами

№стендA №сторінки

перелік УЧаСникіВ	
За тематиЧними роЗДілами

тУристиЧні	орГАніЗАЦіЇ
ALEkOM EDUCATION AbROAD .................. 60 ......... 22 

ВіДВіДай  
 ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР ..................... 7 ......... 66

майя-тУр  
 ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ .......................... 38 ......... 80

ЗАкЛАди	роЗМіЩеннЯ,	ВідПоЧинкУ	 
тА	оЗдороВЛеннЯ

DUDINCE		
	 ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ ............................. 1 ......... 30

HILTON GARDEN INN RZESZÓW ................. 13 ......... 32

LUčkY  
 ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ ............................. 2 ......... 38

OLYMPIC VILLAGE ........................................ 29 ......... 40

ГонЧар  
 МІНІ-ГОТЕЛЬ ............................................ 29 ......... 70

екСпреС		
	 ГОТЕЛЬ ..................................................... 29 ......... 74

СВитяЗь  
 КУРОРТНО-ГОТЕЛЬНИЙ  
 КОМПЛЕКС ............................................... 29 ......... 96

інФорМАЦіЙні	теХноЛоГіЇ	В	тУриЗМі
IATI	ТОВ «ІНТЕРЛАЙН АЕРО»...................... 19 ......... 36

оснАЩеннЯ	тА	МеБЛі	дЛЯ	ГотеЛіВ,	 
кАФе,	БАріВ	тА	ресторАніВ

bRILLE та LORA		
	 МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ............................. 24 ......... 24

манДарин  
 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА  
 ФІРМА ТЗОВ ............................................... 3 ......... 82

мареСто ....................................................... 14 ......... 84

троне ГранДе ТОВ ..................................... 52 ....... 102

�отек ............................................................... 5 ........110

інФорМАЦіЙно-теЛекоМУнікАЦіЙні	теХноЛоГіЇ	
1С-теллУр моДУль	 
 ГРУПА КОМПАНІЙ 1С-РАРУС ТЗОВ ...... 35 ......... 20

DATV	КОМПАНІЯ ........................................... 22 ......... 26

оСтВер СерВіСеЗ ...................................... 55 ......... 92

текстиЛЬ	тА	БіЛиЗнА
Бкп ТОРГОВИЙ ДІМ ТОВ ............................. 10 ......... 62

ПродУкти	ХАрЧУВАннЯ	тА	нАПоЇ	дЛЯ		ГотеЛіВ,	
кАФе,	БАріВ	тА	ресторАніВ

аГроперероБка  
 ВТП ТОВ ................................................... 23 ......... 46

альта  ГУрме ГрУп ТОВ ............................ 12 ......... 54

оБЛАднАннЯ	дЛЯ	роЗВАЖАЛЬниХ	ЦентріВ	 
тА	ВідПоЧинкоВиХ	коМПЛексіВ

Вектор аттракцион	 
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ................. 20 ......... 64

Віта фокС ..................................................... 54 ......... 68

лаДаС		
	 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ .............................. 53 ......... 78

ШоСтак С.В.	 
 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ................. 61 ........112

сПеЦіАЛіЗоВАні	ЗМі	тА	ЗАГАЛЬні
DOMOTDIHA.RU 
 ТУРИСТИЧЕСКИЙ  
 ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ............................... 42 ......... 28

HOTELS24.UA 
 ЦЕНТР БРОНЮВАННЯ ........................... 45 ......... 34

PROHOTELIA  
 ПОРТАЛ .................................................... 37 ......... 42

UTG – УкраЇнСька тУриСтиЧна 	
 ГаЗета ..................................................... 40 ......... 44
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№стендA №сторінки

перелік УЧаСникіВ	
За тематиЧними роЗДілами BOOTH	 pAge

bRANCH LIST OF ExHIbITORS

акаДемія ГоСтинноСті  
 ЖУРНАЛ ................................................... 31 ......... 48 

акВапарк ..................................................... 34 ......... 52 

компаСС УкраЇна 
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
 ТОВАРИСТВО .......................................... 39 ......... 76

меДоВе міСто-200�	
 ІНФОРМАЦІЙНА КОМПАНІЯ .................. 49 ......... 86

мир отДЫ�а  
 ЖУРНАЛ ................................................... 41 ......... 88

міЖнароДний тУриЗм		
	 ЖУРНАЛ ................................................... 51 ......... 90

ноВини тУрБіЗнеСУ  
 ЖУРНАЛ ................................................... 43 ......... 91

отельЄр&реСторатор  
 ЖУРНАЛ ................................................... 30 ......... 94

СеЗони  
 ЖУРНАЛ ................................................... 46 ......... 98

УкраЇнСкий тУриЗм   
 ЖУРНАЛ 
 БольШая проГУлка  
 ЖУРНАЛ ................................................... 44 ....... 106

ГроМАдсЬкі	орГАніЗАЦіЇ,	 
АсоЦіАЦіЇ	тА	оБЄднАннЯ	 

У	сФері	тУриЗМУ	тА	Гостинності
акаДемія Готельни� інВеСторіВ ....... 27 ......... 50

аСоціація акВапаркіВ УкраЇни ............ 34 ......... 56

аСоціація Готельни� оБ’ЄДнань 	
 та ГотеліВ міСт УкраЇни ................... 32 ......... 58

аСоціація мали� ГотеліВ 	
 та апартаментіВ УкраЇни ................ 33 ......... 60

УкраЇнСька аСоціація актиВноГо 	
 та еколоГіЧноГо тУриЗмУ ............... 28 ....... 104

орГАни	дерЖАВноГо	УПрАВЛіннЯ	 
і	контроЛЮ	В	сФері	тУриЗМУ

Департамент міЖнароДноГо 	

 СпіВроБітництВа та тУриЗмУ 	
 льВіВСькоЇ оБлаСноЇ ДерЖаВноЇ 	
 аДмініСтраціЇ .......................................... 6 ......... 72

Департамент міЖнароДноГо 	
 СпіВроБітництВа, ЄВроінтеГраціЇ 	
 та роЗВиткУ тУриСтиЧноЇ 	
 інфраСтрУктУри  іВано-франкіВСькоЇ 	
 оБлаСноЇ ДерЖаВноЇ 	
 аДмініСтраціЇ ........................................ 16 ......... 73

УпраВління роЗВиткУ кУрортУ 	
 трУСкаВецькоЇ міСькоЇ раДи ......... 11 ....... 107

УпраВління тУриЗмУ 
 ДепартаментУ роЗВиткУ 	
 льВіВСькоЇ міСькоЇ раДи ................... 9 ....... 108

яВоріВСька міСька раДа 	
 льВіВСькоЇ оБлаСті ........................... 25 ........113

інШе
СтУДія 11�  
 ФОТОшКОЛА ........................................... 59 ....... 100



��8 ���Львів•Галицькі Експозиції•2014 Lvіv•Galician Exposition•2014

BOOTH	 pAge

bRANCH LIST OF ExHIbITORS
BOOTH	 pAge

bRANCH LIST OF ExHIbITORS

TRAVeL	ORgANIZATION
ALEkOM EDUCATION AbROAD .................. 60 ......... 23 

VIDVIDAY  
 TOUR OPERATOR ...................................... 7 ......... 67

MAYA-TOUR TOURIST AGENCY ................... 38 ......... 81

SANATORIUM,	ReCReATION,	 
ACCOMODATION	eSTABLISHMeNTS

DUDINCE		
	 SPA RESORT .............................................. 1 ......... 31

HILTON GARDEN INN RZESZÓW ................. 13 ......... 33

LUCkY	
	 SPA RESORT .............................................. 2 ......... 39

OLYMPIC VILLAGE ........................................ 29 ......... 41

GONCHAR  
 MINI-HOTEL .............................................. 29 ......... 71

ExPRESS 
 HOTEL ....................................................... 29 ......... 75

SVITYAZ  
 RESORT & HOTEL COMPLEX ................. 29 ......... 97

INFORMATIONAL	TeCHNOLOgIeS	IN	TOURISM
IATI	INTERLINE AERO LLC ............................ 19 ......... 37

eQUIpMeNT	AND	FURNITURe	FOR	HOTeLS,	 
CAFeS,	BARS	AND	ReSTAURANTS	

MARESTO ....................................................... 14 ......... 85

THRONE GRANDE	LLC ................................. 52 ....... 103

HOTEk .............................................................. 5 ........111

INFORMATIONAL	AND		TeLeCOMMUNICATIONAL	
TeCHNOLOgIeS

1C-TELLUR MODUL LLC .............................. 35 ......... 21

DATV	COMPANY ............................................ 22 ......... 27

OSTWARE SERVICES ................................... 55 ......... 93

TeXTILe	AND	LINeNS
bkP TRADE HOUSE LTD .............................. 10 ......... 63

FOOD	AND	BeVeRAge	FOR	HOTeLS,	 
CAFeS,	BARS	AND	ReSTAURANTS

AGROPERERObkA		PTC LTD ...................... 23 ......... 47

ALTA GOURME GROUP LTD ......................... 12 ......... 55

eQUIpMeNT	FOR	eNTeRTAINMeNT	CeNTeRS	 
AND	ReCReATION	FACILITIeS

VECTOR ATTRACTION 
 PRIVATE ENTERPRISE ............................ 20 ......... 65

LADAS	LTD .................................................... 53 ......... 79

SpeCIALIZeD	AND	geNeRAL	MASS	MeDIA
DOMOTDIHA.RU	 
 TRAVEL INTERNET PORTAL ................... 42 ......... 29

HOTELS24.UA	 
 ONLINE HOTEL RESERVATIONS ............ 45 ......... 35

PROHOTELIA  
 PORTAL ..................................................... 37 ......... 43

UTG – UkRAINIAN TRAVEL GAZETTE ........ 40 ......... 45

ACADEMY OF HOSPITALITY  
 MAGAZINE ................................................ 31 ......... 49

AQUAPARk .................................................... 34 ......... 53

kOMPASS UkRAINE PRIVATE JSC ............. 39 ......... 77

MIR OTDYkHA  
 MAGAZINE ................................................ 41 ......... 89

OTELIER & RESTORATOR  
 MAGAZINE ................................................ 30 ......... 95

SEASONS  
 MAGAZINE ................................................ 46 ......... 99

TOURISM	pUBLIC	ORgANIZATIONS,	 
ASSOCIATIONS	AND	UNIONS
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перелік рекламоДаВціВ
BOOTH	 pAge

bRANCH LIST OF ExHIbITORS

ACADEMY OF HOTEL INVESTORS .............. 27 ......... 51

ASSOCIATION OF AQUAPARkS 	
 IN UkRAINE .............................................. 34 ......... 57

ASSOCIATION OF SMALL HOTELS 	
 AND APARTMETNS OF UkRAINE .......... 33 ......... 61

UkRAINIAN ADVENTURE 	
	 AND	ECOTOURISM	ASSOCIATION ........ 28 ....... 105

pUBLIC	AUTHORITIeS	OF	gOVeRNMeNT	 
AND	CONTROL	IN	THe	BRANCH	OF	TOURISM

TOURISM оFFICE	
	 DEPARTMENT OF DEVELOPMENT 	
 LVIV CITY COUNCIL .................................. 9 ....... 109

OTHEr
STUDIO	���   
 PHOTOSCHOOL ....................................... 59 ....... 101

AQUAPARk ЖУРНАЛ
DATV КОМПАНІЯ
DOMOTDIHA.RU  
 ТУРИСТИЧНИЙ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
DUDINCE ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ
HOTELS24.UA ЦЕНТР БРОНЮВАННЯ
INFOMISTO.COM  
 ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ ПОРТАЛ
акаДемия ГоСтеприимСтВа  
 ЖУРНАЛ
ВСЁ ВклЮЧено ЖУРНАЛ
кир ЖУРНАЛ 
компаС УкраЇна ПОшУКОВЙ ПОРТАЛ
льВіВСька поШта ГАЗЕТА
міЖнароДний тУриЗм ЖУРНАЛ
мир отДЫ�а ЖУРНАЛ
отельЄр & реСторатор ЖУРНАЛ
СеЗонЫ ЖУРНАЛ
УкраЇнСька тУриСтиЧна ГАЗЕТА
УкраинСкий тУриЗм ЖУРНАЛ
032.UA ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ
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рекламна кампанія рекламна кампанія

	 	 ЛЬВІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО  
  ФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА  
  ГОСТИННОСТІ - 2014
	 	 	 XV Міжнародної виставки-ярмарку		
   «турекСпо-2014», 
	 	 	 VIIІ Спеціалізованої виставки 	
   «Готельний та реСторанний 	
   БіЗнеС» та	
	 	 	 VІІ Спеціалізованої виставки  
   «континент роЗВаГ: Спорт. 	
   Відпочинок. Дозвілля»

В	сПеЦіАЛіЗоВАніЙ	Пресі:
- Журнал «Академия гостеприимства» 
    .....................................(м. Київ, Україна)
- Журнал «Всё Включено» .... (м. Мелітополь, Україна)
- Журнал «Отельєр & Ресторатор»
                                                      (м. Київ, Україна)
- Журнал «Мир отдыха» .....................(м. Київ, Україна)
- Журнал «Міжнародний туризм» ......(м. Київ, Україна)
- Журнал «Украинский туризм»  (м. Київ, Україна)
- «Українська туристична газета» ......(м. Київ, Україна) 
- Каталог Индустрии Развлечений
…………………......... ..........  (м. Санкт-Петербург, Росія)
- Журнал «Aquapark» .........................(м. Київ, Україна)

А	тАкоЖ	В	нАстУПниХ	ВидАннЯХ:
- Газета «Афіша Прикарпаття» 
    ............... (м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Від і до» ........................(м. Чернівці, Україна)
- «Газета в дорогу» ...........................(м. Львів, Україна)
- «Газета Реклама»...... (м. Івано-Франківськ, Україна )
- Газета «Кур’єр ЕКСПО» .................(м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта» .............(м. Львів, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» .....(м. Львів, Україна)
- Газета «Меркурій» ................... (м. Житомир, Україна)
- Газета «Погляд» ........................(м. Чернівці, Україна)
- «ЛЬВІВСЬКА ГАЗЕТА» ...................(м. Львів, Україна)
- Газета «Закарпатські оголошення» 
    ............................  ( м. Ужгород, Україна)

рекЛАМА	нА	рАдіо:
- Радіо «Люкс»
- Радіо «Галичина»
- Радіо «Наше радіо»
- Радіо «Львівська Хвиля»

теЛеВіЗіЙнА	рекЛАМА:
- 5-ИЙ КАНАЛ
- 2+2
- 24 канал
- Новий канал

ПідтриМкА		В	інтернеті:
http://www.galexpo.com.ua
http://www.kir.aaex.ru
http://projekthotel.eu/ukr/partners
http://www.domotdiha.ru/
HTTP://WWW.DOMOTDIHA.RU/UA/LVOVSKAYA/LVOV/ 
 NEWS/LVOVSKIY-MEZHDUNARODNYIY-FORUM- 
 INDUSTRII-TURIZMA-I-GOSTEPRIIMSTVA2014-1150
http://eu.pogranicze.eu/index.php?categoryid=8
http://www.novosti-turbiznesa.info
http://www.conference-service.com.ua
http://www.atur.com.ua
http://www.minihotels.com.ua
http://www.sanator.com.ua
http://www.ukrturbaza.com.ua
http://www.muzei.in.ua
http://www.hotels-motels.com.ua
HTTP://WWW.HOTELS.MAGAZINE-REST.IN.UA/RU/
http://intour.com.ua/
HTTP://WWW.HOTEL-REST.COM.UA
HTTP://WWW.KARPATY.INFO/UA/INFO/EVENTS/
HTTP://INFOMISTO.COM/LVIV/ANONS/VYSTAVKY/ 
 GAL-EKSPO/.
HTTP://WWW.AEROPLAN.ORG.UA/
HTTP://WWW.032.UA/AFISHA/2
HTTP://WWW.MAGAZINE-REST.IN.UA/RU/
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рекламна кампанія

HTTP://JV-KONTAKT.COM/NEWS/VISTAVKA_ 
 GOTELNIY_TA_RESTORANNIY_BIZNES/
HTTP://LCCI.COM.UA/EVENTS/EVENT/LVIVSKYJ- 
 MIZHNARODNYJ-FORUM-INDUSTRIJI-TURYZMU- 
 TA-GOSTYNNOSTI/
HTTP://WWW.BC-PROMIX.COM/
HTTP://ALL-FOR-HOTELS.INFO/ARTICLE/GOTELNIJ_ 
 TA_RESTORANNIJ_BIZNES_2014.HTML
HTTP://HOTEL-EDEM.LVIV.UA/UA/SHOWNEWS/210/
HTTP://PROJEKTHOTEL.EU
HTTP://INFOLVIV.NET
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM
HTTP://PROHOTELIA.COM.UA
HTTP://MARESTO.COM.UA
HTTP://YAREMCHE.ORG
HTTP://WWW.ZOTIC.ZP.UA
HTTP://WWW.EXPONET.RU
HTTP://LVIV.GLO.UA
http://www.expolife.ru
http://www.vmost.ru
http://news.kompass.ua 

ЗоВніШнЯ	рекЛАМА:
- 3 рекламних  установки в центральній частині міста
 

ЗАПроШеннЯ:
- 16 000 керівників установ і організацій України,  
 спеціалістів  підприємств галузі (адресна розсилка)

ЦЕЙ КАТАЛОГ ПРОТЯГОМ РОКУ БУДЕ ДОСТУПНИМ 
НА WEB-СТОРІНЦІ ПРАТ «ГАЛ-ЕКСПО»®  

В МЕРЕЖІ ІNTERNET

поДяка

 Дирекція льВіВСькоГо міЖнароДноГо 
форУмУ інДУСтріЇ тУриЗмУ та ГоСтинноСті - 
2014: XV Міжнародної виставки-ярмарку «турекСпо-
2014», VІIІ Спеціалізованої виставки «Готельний та 
ресторанний бізнес» та  V Спеціалізованої виставки 
«континент розваг: Спорт. Відпочинок.Дозвілля»  
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в 
організації та проведенні виставки і програми супутніх 
заходів установам, організаціям, підприємствам:
 Державному агентству України з туризму 	
 та курортів
 львівській обласній державній адміністрації
 львівській обласній раді
 Департаменту міжнародного співробітництва 	
 та туризму лоДа
 львівській міській раді
 Управлінню туризму Департаменту розвитку 	
 лмр
 асоціації готельних об’єднань та готелів міст  	
 України
 асоціації малих готелів та апартаментів 	
 України
 Українській асоціації активного та	
 екологічного туризму
 асоціації працівників парків України
 асоціації аквапарків України
 Західній Шеф Групі
 академії Готельних інвесторів
 клубу Галицької кухні
 Студії персональних тренувань «фітнес цех»
 ігорю Губіліту, керівнику Громадського 
 об’єднання «Підкова»
 ПП «крилос ком»
 Компанії «т-проект»
 Палацу Спорту «Україна» 
 ТзОВ «Гал-екСпоСерВіС»
 ТзОВ «агентство економічної Безпеки	
 «ефорт»
 ПрАТ «Світ друку»
 ТзОВ «формат-Захід»
 ПП «новий світ»
 ПП «кушта Г.і.»
 ТзОВ «Гал Сад»
 Геннадію Свідзінському звукорежисеру
та учасникам виставки за проведення презентацій
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Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з 
розміщення реклами в усіх ЗМІ, прорекла-
мованих в цьому каталозі .  З приводу 
з а м о вл е н н я  р е к л а м и  з ве ртат и с я  д о 
в ідділу реклами ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®, 
тел.: (032) 294-91-14

 Відповідальність за вірогідність інформації 
в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® 
та видавця щодо в ідповідальност і  та 
покриття моральних чи матеріальних збитків, 
завданих в результаті помилково, невірно 
чи з недогляду внесених даних, відсутності 
перекладу спеціальних термінів у випадку 
ненадання оригіналу текстів англійською мовою, 
виключаються.

ВСі аВторСькі праВа налеЖать 
прат «Гал-екСпо»®

Компоновка і верстка каталогу – ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®
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