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ПАЛАЦ СПОРТУ «УКРАЇНА»
м. Львів, вул. Мельника, 18

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

Львівський Форум охоплює одразу декілька тематичних напрямків: туризм, готельний та ресторанний
бізнес, індустрію спорту та розваг.

Вперше, на цьогорічному Форумі представлятимуть свої туристичні продукти Сумська та Чернівецька
області України. Постійний учасник та партнер Форуму – Івано-Франківщина представить нові туристичні
маршрути, заклади розміщення та харчування в своїх регіонах. Загалом у Форумі беруть участь понад 80
підприємств,фірм та організацій з України,Польщі таСловаччини.

Туристичні продукти та інфраструктурні об`єкти, оздоровчий, пригодницький та екологічний туризм,
професійне технологічне обладнання для готелів та ресторанів, текстиль та уніформа, інформаційно-
комунікаційні технології, розважальне обладнаннядля індустрії гостинності та розваг, товари та обладнаннядля
спорту, подорожей та дозвілля, громадські організації, асоціації та об'єднання в сфері туризму та гостинності –
все це в цьогорічній тематиці XV Міжнародної виставки-ярмарку «ТурЕКСПО-2014», І Спеціалізованої
виставки «Готельний та ресторанний бізнес» та VIІ Спеціалізованої виставки «Континент розваг: Спорт.
Відпочинок. Дозвілля», що проводить ПрАТ «Гал-ЕКСПО» за сприяння Львівської обласної державної
адміністрації, Львівської обласної ради, Львівської міської ради, Департаменту міжнародного співробітництва
та туризму ЛОДА, Асоціації готельних об'єднань та готелів міст України, Української Асоціації Активного та
Екологічного Туризму, Асоціації Аквапарків України таАкадемії Готельних Інвесторів.

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

Мегалітичні святилища, Олешківські піски – єдина пустеля Європи, промислові екскурсійні маршрути по
КривомуРозі та загадковаМалакка – це тільки частина туристичних об'єктів, які буде презентовано на семінарі.

У день відкриття виставки також відбудуться:
.

На заплановано на парковці біля головного
залізничного вокзалу.

Вперше в рамках виставки відбудеться ярмарок гідів та екскурсоводів, які протягом трьох днів презентують
свої екскурсіно - туристичні пропозиції поЛьвівщині.

відбудеться . Цього року Туроператор
«Відвідай» у подорожі ознайомить учасників
з мальовничими пейзажами Західного Бугу, прекрасними пам'ятками історії, культури та природи
Надбужанщини.

Яскравою подією Форуму стане , організоване Клубом
галицької кухні та рестораном -музеєм«Сало».Щодня намайданчику біляПалацу спору «Україна» відбудуться
майстер-класи з приготування галицьких солодощів та традиційної кави по - львівськи, а також буде працювати
виставка-продаж галицьких смаколиків.

ЛЬВІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

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

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

презентація туристичного логотипу та гасла Львівщини
таРегіональнийкруглийстіл «Інновації та кращі рішеннядляактивного туризму»

16 жовтня огляд автобусів перевізників Львівщини

Традиційно в рамках Форуму рекламний тур Львівщиною
«Туристичний потенціал Надбужанщини – Галицької Венеції»

ПЕРШЕ МІСЬКЕ СВЯТО ГАЛИЦЬКОЇ КУХНІ
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В рамках виставки для спеціалістів готельного та ресторанного
бізнесу буде проведено , організатором якої
виступає Академія Готельних Інвесторів та (Польща). Польські колеги поділяться досвідом
гостинності та розкриють таємниці збільшення привабливості готелів.

А також в рамках ділової програми відбудуться майстер-класи:
та

. Ці заходи спрямовані на забезпечення високої якості
обслуговування та підвищення її рівня у сфері гостинності.

Вперше на виставці відбудеться , організований Барменським
центром « ». Три дні – три різних конкурси. – свято для усіх
шанувальників всього кавового: кавових напоїв, кавових традицій, кавового мистецтва.

, для ля всіх, хто сповідує життя у стилі WELLNESS, піклується про своє здоров'я та гарний вигляд,
або пропонує послуги у сфері краси та здоров'я. – видовищна та
захоплююча вистава, коли бармен підкидає предмети, з якими працює за баром, над собою, постійно
збільшуючи їх кількість. Приготування коктейлів у стиліфлаер.

Між виступами конкурсантів відбудуться танцювальні бармен-шоу та майстер-класи по організації роботи
фіто-бару та особливостям складення коктейльної карти, а такожпо стилюроботи барменів.

Родзинкою виставки стане . Учасники будуть
змагатися у . За звання найкращого кухаря 16 жовтня до змагань приступлять 6
команди зі Львова, Франківська, Чернівців, Ужгорода та Східниці. За умовами Конкурсу необхідно приготувати
обід на дві персони з продуктів, про склад яких учасники взнають лише на початку змагань. Переможці конкурсу
отримають спеціальні відзнаки, подарунки таможливість участі умайстер – класахЗахідноїШефГрупи.

Також протягом двох днів шеф-кухар Юрій Медведєв буде ділитися секретами приготування ресторанних
страв використовуючирізні режимиобладнання (Німеччина).

В рамках виставки «Континент розваг: Спорт. Відпочинок. Дозвілля» відбудуться семінари від студії
персональних тренувань пофітнес - ефективності та останнім фітнес-трендам».

На виставці також крім насиченої бізнес-програми широко представлено нові колекції текстилю та білизни
(Торгового дому «БКП», м. Київ; «Владі», м. Львів), оснащення та меблі для готелів та ресторанів (Компаній
« », м. Київ; « », м. Львів; «Троне Гранде», м. Київ: «Т-Проект», м. Львів), комп'ютерні та
телекомунікаційні технології для готелів та ресторанів, а також для індустрії розваг (ТОВ «Оствер Сервісез», м.
Львів; «1С-Телур Модуль», м. Львів; « », м. Львів;), продуктів харчування та напоїв (ТМ «i », м. Київ; ТМ
«Щедрик», с. ВеликаОмеляна, Рівненської обл.) тощо.

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

Львів побачить продукцію провідних виробників та імпортерів обладнання для розважальних центрів та
комплексів відпочинку, а саме: Компанії « », м. Тернопіль; ПП «Вектор Аттракцион», м. Харків; ТзОВ
«Віта Фокс», м. Одеса, та ін. Федерація Новуса України з м. Києва проведе безпосередньо на виставці відкриті
турніри зМорського більярду для всіх азартних відвідувачів. А також цього року на виставці будуть презентовані
новинки обладнання для спорту, подорожей та дозвілля такими компаніями, як ТОВ «Ладас»,
м. Дніпропетровськ; . , м. Львів таBOOMERANGBOARDSHOP,м. Львів.

Вся ця синергія подій відбудеться 15-17 жовтня 2014 р. у Палаці спорту «Україна» в рамках
.

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

«Готельний та ресторанний бізнес»
16 жовтня Конференцію «Таємниці готельного бізнесу»

17 жовтня «Як створити успішний
ресторан в умовах конкуренції» «Використання фокусних точок в ресторані для популяризації
винної тематики та сервісу в просуванні ресторану»

Західноукраїнський чемпіонат барменів
15 жовтня BARISTA SHOW-2014

16 жовтня -Wellness
BI0 MIX 2014

17 жовтня Let's MIX your life 2014

Конкурс професійних кухарів «ПРОСТО. Їжа без пафосу»
номінації «Чорний ящик»

«ФітнесЦех» (м. Київ)

виставки
«Континентрозваг:Спорт.Відпочинок.Дозвілля»

ЛЬВІВСЬКОГО
МІЖНАРОДНОГОФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУТАГОСТИННОСТІ-2014
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