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каталог 
CATALOGUE

лЬВІВСЬкИЙ МІЖНаРоДНИЙ 
ФоРУМ ІНДУСтРІЇ тУРИЗМУ 
та гоСтИННоСтІ – 2015
LVIV INTERNATIONAL FORUM  
OF TOURISM AND HOSPITALITY 
INDUSTRIES – 2015

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

I Xcпеціалізована виставка 
«готЕлЬНИЙ та РЕСтоРаННИЙ 
бІЗНЕС»
 IX Specialized exhibition 
 «HOTEL AND RESTAURANT  
 bUSINESS»

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

 VIII  Specialized exhibition 
 «CONTINENT OF ENTERTAINMENT:	
	 Sport. Recreation. Leisure»

21-23.10.2015
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 СПІВОРГАНІЗАТОР 	
 �ОН��РС��ОН��РС� 	
 ПРОФЕСІЙНИХ 	
 ��ХАРІВ::	

 ГЕНЕРА��НИЙГЕНЕРА��НИЙ	
 ТЕ�ЕПАРТНЕР:

 ГЕНЕРА��НІ 	
 ІНФОРмАцІЙНІ 	
 ПАРТНЕРИ 	
 ВИСТАВО�:

  мІЖНАРОДНИЙ	
 ІНФОРмАцІЙНИЙ	
 ПАРТНЕР:

 ГО�ОВНИЙ	
 ІНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР:

 мЕДІА-ПІДТРИм�А:

ДИРЕ�цІя ВИСТАВО�:	
ПрAТ «ГА�-Е�СПО»®

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 проведення:	
Палац спорту «�країна»,	

вул. Мельника,18

 ОРГАНІЗАТОР ФОР�м�:

 ПрАТ «Гал-Е�СПО»®	
	 (Україна, м. Львів)

 ЗА СПРИяННя:

 �ьвівської обласної	
 державної адміністрації	
 �ьвівської обласної ради

 �ьвівської 	
 міської ради

 Департаменту міжнародного	
 співробітництва та туризму �ОДА

 �правління туризму департаменту 	
 розвитку �ьвівської міської Ради

 �ьвіського Туриcтичного 	
 Альянсу

	 ЛКП «Агенція з підготовки	
 подій у �ьвові»

   Асоціації готельних об’єднань 	
 та готелів міст �країни

 Асоціації 	
 малих готелів 	
 та апартаментів �країни

 �країнської Асоціації	
 Активного та Екологічного	
 Туризму

 Асоціації працівників	
 парків культури �країни

 Асоціації аквапарків 	
 �країни
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	 FORUM	ORGANISER:

 JSC  «Gal-Expo»®	

	 (Ukraine, Lviv)

	 AT	ASSISTANCE	OF:

 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

	 Lviv	Tourism Alliance

	 Agency of the preparing events

	 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 – 2015
	 	 	 	 XVI Міжнародної виставки-ярмарку		
    «ТурЕ�СПО-2015», 
	 	 	  ІX Спеціалізованої виставки 	
    «ГОТЕ��НИЙ ТА РЕСТОРАННИЙ 	
    БІЗНЕС» та 
	 	 	  VІІI Спеціалізованої виставки  
    «�ОНТИНЕНТ РОЗВАГ: Спорт. 	
    Відпочинок. Дозвілля»

21 ЖОВТНя, СеРеДА
1000  Прес-конференція з нагоди відкриття 	
   форуму та виставок

Місце проведення: Головний конференц-зал  
 Палацу спорту «Україна»

��00	–	��30 �рочисте відкриття ��ВІВС��ОГО 	
   мІЖНАРОДНОГО ФОР�м� ІНД�СТРІЇ 	
   Т�РИЗм� ТА ГОСТИННОСТІ

Місце проведення: Палац спорту «Україна» 

��00	–	�800 Презентація мультифункціонального 	
   приладу Vario Cooking Center  TM 	
   RATIONAL за участю  бренд-шефа 	
   Богдана Венгера

Місце проведення: Стенд ТД «S-PROF» №48, 
 Палац спорту «Україна»
Організатори: ТД «S-PROF» (м. Львів) та компанія  
 «RATIONAL» (Німеччина)

��30  майстер-клас з міксології на основі 	
   продукції brandbar «�октейльна класика 	
   та варіації» від �огута Володимира

Місце проведення: Шоу-майданчик барменського 
 мистецтва, Палац спорту «Україна» 
Організатор: Барменський центр «PROMIX» 

��00	–	��00 Семінар-презентація «Створення 	
   національної мережі туристичних 	
   шляхів»

 Місце проведення: Конференц-зал  №1  
 Палацу спорту «Україна» 
Організатор: Управління туризму Львівської  
 обласної адміністрації

��00	–	��00 Семінар-презентація «Сучасне Батумі 	
   та древні традиції грузинського вина»

 Місце проведення: Головний конференц-зал  
 Палацу спорту «Україна» 
Організатор: Департамент туризму і курортів  
 Аджарської Автономної Республіки
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ПРОГРАмА РОБОТИ ПРОГРАмА РОБОТИ

��00  Розіграш сертифікату на проживання 	
   від еко-курорту «ІЗ�І»

Місце проведення: Стенд еко-курорту «ІЗКІ» №70,  
 Палац спорту «Україна»

��30	–	��20 Семінар-презентація «маловідомі 	
   туристичні об’єкти та унікальні 	
   туристичні продукти �країни та світу»

Місце проведення: Головний конференц-зал   
 Палацу спорту «Україна»
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»

��30	–	��00 Семінар-презентація «Iнтерактивні 	
   карти та мультимедіа у продажах 	
   туристичних послуг»

Місце проведення: Головний конференц-зал Палацу  
 спорту «Україна»
Організатор: Олександр Туревський,  
 компанія «SEEYOURTRAVEL»

��00  майстер-клас з молекулярної міксології 	
   «�октейльна класика в молекулярній 	
   подачі» від Грицюк Христини

Місце проведення: Шоу-майданчик барменського 
 мистецтва, Палац спорту «Україна»
Організатор: Барменський центр «PROMIX» 

��00	–	�800 Відкрите засідання �ьвівського 	
   Туристичного Альянсу

 Місце проведення: Конференц-зал №1  
 Палацу спорту «Україна»
Організатори: Львівський Туристичний Альянс

��00	–	��00 Семінар-презентація «Знайомство з 	
   ІЗРАЇ�Ем»

Місце проведення: Головний конференц-зал  
 Палацу спорту «Україна»
Організатор: Міністерство туризму Ізраїлю в Україні

��00  Розіграш сертифікату на проживання 	
   від еко-курорту «ІЗ�І»

Місце проведення: Стенд еко-курорту «ІЗКІ» №70,  
 Палац спорту «Україна»

��00	–	�800 �руглий стіл «Підвищення якості 	
   обслуговування та безпеки в активному 	
   туризмі» 

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

�800  Закінчення роботи спеціалізованих 	
   виставок

22 ЖОВТНя, чеТВеР 
1000  Початок роботи спеціалізованих 	
   виставок
1000	–	�800   VI �онкурс професійних кухарів 	
   «ПРОСТО. Їжа без пафосу!»

Місце проведення: Шоу-майданчик кулінарного  
 мистецтва Палацу спорту  
 «Україна»
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО» спільно  
 з Західною Шеф Групою та  
 Українським Кулінарним Союзом

1000	–	�800   Презентація мультифункціонального 	
   приладу Vario Cooking Center  TM 	
   RATIONAL за участю  бренд-шефа 	
   Богдана Венгера.

Місце проведення: Стенд ТД «S-PROF» №48,  
 Палац спорту «Україна» 
Організатори: ТД «S-PROF» (м. Львів) та компанія  
 «RATIONAL» (Німеччина)

1030	–	��00 С ем і н а р  « О п т и м і за ц і я  м е н ю . 	
   Запобігання крадіжкам персоналу. 	
   Стимулювання персоналу до продаж»

Місце проведення: Головний конференц-зал   
 Палацу спорту «Україна» 
Організатор: Компанія GMS Service

��00	–	��30 майстер-клас від Андрія �осачова 	
   (одного з кращих барменів-міксологів 	
   �країни)

Місце проведення: Шоу-майданчик барменського 
 мистецтва, Палац спорту «Україна» 
Організатор: Барменський центр «PROMIX» 

��00	–	��00 Закритий форум експертів готельно-	
   туристичного ринку «мІСЕ у �ьвові 	
   та в �країні в  2016–2017. Реалії, 	
   можливості, проблеми та шляхи їх 	
   вирішення»

Місце проведення: Конференц-зал №1  
 Палацу спорту «Україна»
Організатори: ЛКП «Агенція з підготовки подій  
 у Львові»,
 Львівський Туристичний Альянс, 
 парк-готель «Древній Град»,
 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»,  Mirotel

����	–	���� міжнародна конференція «�спішний 	
   готельний бізнес. як допомогти готелю 	
   в складні часи?»

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

��00  Розіграш сертифікату на проживання 	
   від еко-курорту «ІЗ�І»

Місце проведення:  Стенд еко-курорту «ІЗКІ» №70,  
 Палац спорту «Україна»

��00	–	��00  �руглий стіл «Сучасні екскурсії: 	
   сподівання туристів»

Місце проведення: Конференц-зал №1  
 Палацу спорту «Україна»
Організатор: Асоціація Гідів України

��00	–	��30  Підведення підсумків �онкурсу на 	
   кращу експозицію та нагородження 	
   переможців 

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

��00	–	��00 майстер-клас від Андрія �осачова 	
   (одного з кращих барменів-міксологів 	
   �країни)

Місце проведення: Шоу-майданчик барменського  
 мистецтва, Палац спорту «Україна»
Організатор: Барменський центр «PROMIX» 

��00  Розіграш сертифікату на проживання 	
   від еко-курорту «ІЗ�І»

Місце проведення: Стенд еко-курорту «ІЗКІ» №70,  
 Палац спорту «Україна»

����	–	�800 Семінар-презентація «Туристичний 	
   бізнес і освіта в Італії. Гірськолижний, 	
   лікувальний та етно-гастрономічний 	
   туризм»

Місце проведення: Головний онференц-зал  
 Палацу спорту «Україна»
Організатор: Global Center

��30	–	���� �онференція «Фотозйомка вашого 	
   готелю – що, як, чому?»

Місце проведення: Конференц-зал № 1  
 Палацу спорту «Україна»
Організатор: Кадулін Сергій Ігорович, фотограф

1800  Закінчення роботи спеціалізованих 	
   виставок

ПРОГРАмА РОБОТИ

23 ЖОВТНя, п’яТНИця
0800	–	��30 Рекламний тур «Туристичний потенціал 	
   Трускавця-Дрогобича-Східниці»	
	 	 	 (за окремою програмою)

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

1000  Початок роботи  спеціалізованих 	
   виставок
1000	–	�800 VI �онкурс професійних кухарів 	
   «ПРОСТО. Їжа без пафосу!»

Місце проведення: Шоу-майданчик кулінарного  
 мистецтва, Палац спорту «Україна»
Організатори: ПрАТ «Гал-ЕКСПО» спільно  
 з Західною Шеф Групою  
 та Українським Кулінарним Союзом

1000	–	�800 II Західноукраїнський чемпіонат 	
   барменів: Wellness bI0 MIx 2015

Місце проведення: Шоу-майданчик барменського 
 мистецтва, Палац спорту «Україна»
Організатор: Барменський центр «PROMIX»

1000	–	�800 Презентація мультифункціонального 	
   приладу Vario Cooking Center  TM 	
   RATIONAL за участю  бренд-шефа 	
   Богдана Венгера.

Місце проведення: Стенд ТД «S-PROF» №48,  
 Палац  спорту «Україна»
Організатори: ТД «S-PROF» (м. Львів) та компанія  
 «RATIONAL» (Німеччина)

��00  Розіграш сертифікату на проживання 	
   від еко-курорту «ІЗ�І»

Місце проведення: Стенд еко-курорту «ІЗКІ» №70,  
 Палац спорту «Україна»

1800  Завершення роботи форуму та 	
   спеціалізованих виставок
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WORk PROGRAM

 OF THE LVIV INTERNATIONAL 
 FORUM OF TOURISM AND  
 HOSPITALITY – 2015
	 	 	 	 XVI International Exhibition Fair  
    «TourExPO-2015», 
	 	 	 	 ІX Specialized Exhibition  
    «HOTEL AND RESTAURANT 	
    bUSINESS» and  
    VІІI Specialized Exhibition  
    «CONTINENT	OF	ENTERTAINMENT:	
    Sport. Recreation. Leisure»

21 OcTObER, WEDNESDAY
1000  Press-conference on the occasion of 	
   forum and exhibition opening.

Venue:  Main conference hall of the Palace of Sports 
 «Ukraine» 

��00	–	��30 Inauguration of the LVIV INTERNATIONAL 	
   FORUM OF TOURISM AND HOSPITALITY 	
   - 2015: xVI International Exhibition Fair 	
   «TourExPO-2015», 

Venue:  Palace of Sports «Ukraine» 

��00	–	�800 Presentation of multifunctional device 	
   Vario Cooking Center of TM RATIONAL 	
   with participation of brand-chef bogdan 	
   Venger.

Venue: Stand of Trade House «S-PROF» №48,  
 Palace of Sports «Ukraine» 
Organizers: Trade House «S-PROF» and company  
 «Rational» (Germany)

��30   Master classes on mixology on the basis 	
   of products of brandbar «Cocktail 	
   classics and variations» by Volodymyr 	
   kohut

Venue: Show-ground of bartender art,  
 Palace of Sports «Ukraine» 
Organizer: «PROMIX» Bartender Center

��00	–	��00  Seminar-presentation «Creating a	
    national network of tourist routes»»

Venue:  Conference hall №1  
 of the Palace of Sports «Ukraine»  
Organizer: Department of Tourism of Lviv Regional State  
 Administration

��00	–	��00 Seminar-presentation «Modern batumi 	
   and ancient traditions of Georgian wine»

Venue:  Main conference hall  
 of the Palace of Sports «Ukraine»  
Organizer: Department of Tourism and Resorts of Ajaria

WORk PROGRAM

��00  Raffle of the certificate on accommodation 	
   from eco-resort «Izki»

Venue: Stand of eco-resort «IZKI», №70,  
 Palace of Sports «Ukraine»

��30	–	��20 Presentation workshop «Little-known 	
   tourist objects and unique tourist 	
   products in Ukraine and the world»

Venue:  Main conference hall  
 of the Palace of Sports «Ukraine» 
Organizer: PJSC «Gal-EXPO»

��30	–	��00 Seminar - presentation «Interactive maps 	
   and multimedia in sales of travel	
   services»

Venue:  Main conference hall  
 of the Palace of Sports «Ukraine» 
Organizer: Oleksandr Turevskyi, company  
 «SEEYOURTRAVEL»

��00  Master classes on molecular mixology on 	
   the basis of products of brandbar 	
   «Cocktail classics in molecular serving» 	
   by khrystyna Grytsiuk

Venue: Show-ground of bartender art,  
 Palace of Sports «Ukraine»
Organizer: «PROMIX» Bartender Center

��00	–	�800 Open meeting of Lviv Tourist Alliance
Venue: Conference hall №1  
 of the Palace of Sports «Ukraine» 
Organizer: Lviv Tourist Alliance

��00	–	��00 Seminar-presentation «Acquaintance 	
   with Israel»

Venue:  Main conference hall  
 of the Palace of Sports «Ukraine» 
Organizer: Israel Ministry of Tourism in Ukraine

��00  Raffle of the certificate on accommodation 	
   from eco-resort «Izki»

Venue: Stand of eco-resort «IZKI», №70,  
 Palace of Sports «Ukraine»

��00	–	�800 Round table discussion «Improving the	
   quality of service and safety in active 	
   tourism»

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

�800  End of specialized exhibitions working 	
   time
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WORk PROGRAM

22 OcTObER, THURSDAY
1000  beginning of specialized exhibitions 	
   working time

Venue: Ground in front of the Palace of Sports «Ukraine» 

1000	–	�800   VI Competition of professional cooks 	
   «SIMPLE. Food without pathos!» 

Venue: Show-ground of culinary art,  
 Palace of Sports «Ukraine» 
Organizers: PJSC «Gal-EXPO» in association with the  
 Western Chef Group and Ukrainian Culinary  
 Union

1000	–	�800   Presentation of multifunctional device 	
   Vario Cooking Center of TM RATIONAL 	
   with participation of brand-chef bogdan 	
   Venger.

Venue: Stand of Trade House «S-PROF» №48,  
 Palace of Sports «Ukraine» 
Organizers: Trade House «S-PROF» and company  
 «Rational» (Germany)

1030	–	��00    Seminar «Optimization of menu. 	
   Prevent ing thef ts  among staf f . 	
   Stimulating staff for sales ‘

Venue: Main conference hall  
 of the Palace of Sports «Ukraine»  
Organizer: Company GMS Service

��00	–	��30 Master class from Andrew kosachov 	
   (one of the best barmen-mixologists in 	
   Ukraine)

Venue: Show-ground of bartender art,  
 Palace of Sports «Ukraine» 
Organizer: «PROMIX» Bartender Center

��00	–	��00 Closed forum of experts in hotel and 	
   tourism market «MICE in Lviv and 	
   Ukraine in 2016-2017. Realit ies, 	
   opportunities, challenges and solutions»

Venue: Conference hall №1  
 of the Palace of Sports «Ukraine»
Organizers: LCE «Agency of preparing events in Lviv», 
 Lviv Tourist Alliance, 
 park-hotel «Drevnii Grad»,
 JSC «Gal-EXPO», Mirotel 

����	–	���� International Conference «Successful 	
   hospitality business. How to help a hotel 	
   in difficult times?»

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

WORk PROGRAM

��00  Raffle of the certificate on accommodation 	
   from eco-resort «Izki»

Venue: Stand of eco-resort «IZKI», №70,  
 Palace of Sports «Ukraine»

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

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

��00	–	��00  Round table «Modern excursions: 	
   expectations of tourists»

Venue: Conference hall №1  
 of the Palace of Sports «Ukraine» 
Organizer: Association of Ukrainian Tour Gides 

��00	–	��00 Master class from Andrew kosachov 	
   (one of the best barmen-mixologists in 	
   Ukraine)

Venue: Show-ground of bartender art,  
 Palace of Sports «Ukraine»
Organizer: «PROMIX» Bartender Center

��00  Raffle of the certificate on accommodation 	
   from eco-resort «Izki»

Venue: Stand of eco-resort «IZKI», №70,  
 Palace of Sports «Ukraine»

����	–	�800 Seminar-presentation «The tourist 	
   business and education in Italy. Ski, 	
   medical and ethno-gastronomic tourism»

Venue: Main conference hall  
 of the Palace of Sports «Ukraine» 
Organizer: Global Center

��30	–	���� Conference « Photographing your hotel 	
   - what, how, why?»

Venue: Conference hall №1  
 of the Palace of Sports «Ukraine» 
Organizer:  Kadulin Sergii, photographer 

�800  End of specialized exhibitions working 	
   time
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23 OcTObER, FRIDAY
0800	–	��30 Promo tour «Touristic potential of 	
   Truskavec-Drohobych-Skhidnytsia» 
	 	 	 (by separate program)

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

1000  beginning of specialized exhibitions 	
   working time
1000	–	�800   VI Competition of professional cooks 	
   «SIMPLE. Food without pathos!» 

Venue: Show-ground of culinary art
Organizer: PJSC «Gal-EXPO» in association  
 with the Western Chef Group  
 and Ukrainian Culinary Union

1000	–	�800 II West-Ukrainian bartender competition: 	
   Wellness bI0 MIx 2015

Venue: Show-ground of bartender art, 
 Palace of Sports «Ukraine»
Organizer: «PROMIX» Bartender Center

1000	–	�800   Presentation of multifunctional  device 	
   Vario Cooking Center  of TM RATIONAL 	
   with participation of brand-chef bogdan 	
   Venger.

Venue: Stand of Trade House «S-PROF» №48,  
 Palace of Sports «Ukraine»
Organizers: Trade House «S-PROF» and company  
 «Rational» (Germany)

��00  Raffle of the certificate on accommodation 	
   from eco-resort «Izki»

Venue: Stand of eco-resort «IZKI», №70,  
 Palace of Sports «Ukraine»

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

bARDEJOVSkE kUPELE 
 ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ ............................. 3 ......... 22

bEER HOUSE 
 ПРИВАТНА ПИВОВАРНЯ ........................ 66 ......... 24

CLUb MED ��РАЇНА ТЗОВ ........................... 21 ......... 26

DUDINCE	ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ ................. 1 ......... 28

GMS SERVICE ................................................ 10 ......... 30

HOTELS24.UA 
 ЦЕНТР БРОНЮВАННЯ ........................... 12 ......... 32

LED-SIMS RGb TEHNOLOGY ....................... 79 ......... 34

LELEkA-TExTILE	КОМПАНІЯ ...................... 68 ......... 36

LûčkY	ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ ..................... 2 ......... 38

RAJECkÉ TEPLICE 
 ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ ............................. 4 ......... 40

RIF  ГРУППА КОМПАНИЙ .............................. 31 ......... 42

RECA	CONSULTING ...................................... 60 ......... 44

S-PROF ТОРГОВИЙ ДІМ ............................... 48 ......... 45

SEEYOURTRAVEL.COM	КОМПАНІЯ ........... 17 ......... 46

SHTAYER ........................................................ 68 ......... 48

UTG – ��РАЇНС��А Т�РИСТИЧНА 	
 ГАЗЕТА ..................................................... 63 ......... 50

АВІА�ОмПАНІя «АТ�АСДЖЕТ ��РАЇНА» 
 ТОВ ........................................................... 24 ......... 52

АЖІО-Т�Р	ТУРИСТИчНИЙ ОПЕРАТОР ....... 44 ......... 54

А�АДЕмІя ГОСТИННОСТІ	ЖУРНАЛ .......... 59 ......... 56

А�АДЕмІя ГОТЕ��НИХ ІНВЕСТОРІВ ....... 53 ......... 58

А�ВАПАР� ..................................................... 56 ......... 60

А�мАЗ	ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ................ 66 ......... 62

АРГО	ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ   
 КОМПЛЕКС ............................................... 67 ......... 64

АСОцІАцІя А�ВАПАР�ІВ ��РАЇНИ ............ 56 ......... 66

АСОцІАцІя ГІДІВ ��РАЇНИ .......................... 47 ......... 68

АСОцІАцІя ГОТЕ��НИХ ОБ’ЄДНАН� 	
 ТА ГОТЕ�ІВ мІСТ ��РАЇНИ ................... 51 ......... 70

АСПЕ�ТИ Б�ДІВНИцТВА	ЖУРНАЛ ............ 64 ......... 71
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БАТ�мІ, АДЖАРІя 
 ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМУ  
 ТА КУРОРТІВ АДЖАРІЇ ............................ 11 ......... 74
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bARDEJOVSkE kUPELE
ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ

Bardejovske Kupele, 086 31, Slovakia
Тел.: +42 15 44774450, 44774460
Факс: +42 15 44774410
e-mail: marketing@kupele-bj.sk
www.kupele-bj.sk

Бардеєвський курорт – це чудове місце відпочинку, 
профілактики та лікування. Курорт розташований в 80 
км від міста Кошице та в 4 км від міста Бареєєва. З 
2000 року національні цінності Бардеєва знаходяться 
під охороною ЮНЕСКО. Крім прекрасної природи, 
неоціненним багатством курорту є мінеральні води, 
а саме 8 мінеральних джерел.

На курорт приїжджають лікуватися пацієнти 
із захворюваннями травного тракту, порушенням 
обміну речовин і залоз внутрішньої секреції, 
захворюваннями серцево-судинної системи та 
дихальних шляхів, онкологічними захворюваннями, 
хворобами нирок і сечових шляхів, жіночими 
захворюваннями, захворюваннями опорно-рухового 
апарату, захворювання нервової систем.

На курорті використовується великий перелік 
лікувально-оздоровчих процедур. Найпопулярніші 
процедури – це мінеральні ванни і масажі (класичний, 
рефлексний масаж попереку і ступнів, гідромасажні 
ванни, підводний масаж, масаж лавовими камінням, 
медовий масаж). 

На курорті можуть проживати 900 гостей. 
Найбільші готелі це «Озон» і «Асторія». Крім того на 
курорті знаходяться невеликі вілли з комфортним 
проживанням.

Бажаючі активно провести свій відпочинок можуть 
займатися різними видами спорту включаючи теніс, 
мінігольф, більярд, катання на велосипедах, фітнес, 
плавання у відкритому басейні.

ExHIbITORS

�

Spa BardejovskéKúele has a long tradition of curative 
stays and belongs to the most beautiful places you can 
visit in Slovakia. Spa is situated in the north-eastern part 
of Slovakia, near borders with Poland.

Only here visitors can find the Spa Colonnade with 
8 different mineral springs, which are all intended also 
for drinking. Natural mineral water is our most valuable 
treasure, for which our Spa has been well known and 
popular since the 13th century. Thousands of visitors 
from all over the world come every year to improve their 
health, find peace and leave every-day worries behind 
in the middle of untouched nature.

We offer longer curative stays or shorter relaxing 
stays and weekend breaks. Spa Bardejovské Kúele is 
also a very good place to go, if you have just time for a 
one day trip. It is possible to buy special spa treatments, 
massages, beauty treatments, drink mineral water, enjoy 
WELLNESS SPA swimming pools and saunas or visit 
open air museum of Slovak folk. We also offer great 
possibilities for sport activities.

bARDEJOVSkE kUPELE SPA

086 31, Bardejovske Kupele, Slovakia
Phone: +42 15 44774450, 44774460
Fax: +42 15 44774410
e-mail: marketing@kupele-bj.sk
www.kupele-bj.sk
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Private Brewery «Beer House» – is one of the first 
breweries of Poltava, which works since 2010.

We brew beer with just four ingredients – barley 
malt, hops, water and yeast.We use malt known German 
company WEYERMANN. Private Brewery «Beer House» 
is pleased to welcome guests with Ukrainian traditions.

Sell treat known by Poltava dumplings, guided 
tasting.

We offer workshops:
- poltava dumplings
- poltava dumplings steamed
- pizza (baked in a wood-fired oven )

bEER HOUSE 
ПРИВАТНА  
ПИВОВАРНЯ

вул. Київське шосе, 60 
м. Полтава, 36021, Україна 
Тел.: (0532) 633699,
 (095) 5855558 
e-mail: beer-house.poltava@mail.ru 
www.beer-house.net.ua

Приватна пивоварня «Beer House» – це одна з 
перших пивоварень Полтави, яка розпочала свою 
діяльність в 2010р.

Ми варимо пиво лише з чотирьох компонентів 
-  ячмінний солод, хміль,  вода та дріжджі. 
Використовуємо солод відомої німецької солодовні 
WEYERMANN. Приватна пивоварня «Beer House» 
радо зустріне гостей з українським колоритом: 
частування відомими полтавськими галушками, 
екскурсії в пивоварню з дегустацією.

Пропонуємо майстер-класи:
- полтавські галушки
- полтавські вареники на пару
- піцца (випечена в дров’яній печі)

bEER HOUSE
PRIVATE bREWERY

60, Kyivske shose St., 
36021, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 633699,
 +380 95 5855558 
e-mail: beer-house.poltava@mail.ru 
www.beer-house.net.ua
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CLUb MED ��РАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Велика Житомирська, 20,  
м. Київ, 01001, Україна
Тел.: (044) 2000303
e-mail: info@clubmed.kiev.ua
http://clubmed.ua

Club Med – це міжнародний туроператор та 
мережа готелів по всьому світу з 1950 року. Саме 
у містечках Club Med більше ніж 60 років тому були 
придумана система все включено. Наша місія: будучи 
засновником сучасної культури клубного відпочинку 
і забезпечуюючи найвищу якість туристичних 
послуг на світовому ринку, відкривати нашим 
клієнтам світ унікальних вражень від найкращих 
куточків і нових культур у понад 65 готелях Club 
Med. Створювати і розвивати рекреаційні преміум-
центри – ідеальні майданчики для відпочинку всієї 
сім’ї і крос-культурного обміну – наша міжнародна 
інфраструктурна інвестиція і внесок у розвиток 
суспільства.

ExHIbITORS
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Club Med Ukraine – is the official and exclusive 
partner of Ukraine in the global network of Club Med, the 
company-expert of premium all inclusive holidays since 
1950. Our mission: being the founder of modern culture 
of club leisure and providing highest quality tourism 
services in the global market open to our customers 
unique impressions from the worlds’ best locations 
and new cultures in more than 80 centers of Club Med 
worldwide. Create and develop premium Recreational 
facilities - ideal sites for the whole family and cross-
cultural exchange - our international infrastructure 
investment and contribute to society.

CLUb MED UkRAINE LLC

20, Velyka Zhytomyrska St.,  
01001, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2000303
e-mail: info@clubmed.kiev.ua
http://clubmed.ua
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DUDINCE
ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ

Kúeľá 106,   
Dudince, 96271, Slovakia
Тел.: +421 0455504854,  
  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.

ExHIbITORS
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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
SPA RESORT

106, Kupelna St.,  
96271,  Dudince, Slovakia
Phone: +421 0455504854,
  0915 998239
Fax: +421 0455504840
e-mail: voitiuk@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk/ru
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Компанія GMS Service – один з лідерів ринку 
програмного забезпечення для автоматизації підприємств 
різних сфер господарювання.

Результат багаторічної роботи фахівців компанії 
- GMS OfficeTools™ – унікальна система автоматизації 
управління підприємствами, що вирішує питання з 
управління та адміністрування, обліку ресурсів та 
контролю бізнес-процесів у компаніях сегменту малого 
і середнього бізнесу.

Висококласний технологічний продукт GMS 
OfficeTools™ успішно впроваджений і експлуатується на 
підприємствах промислового виробництва, будівництва, 
сільського господарства, у друкованих видавництвах, 
торговельно-розважальних центрах та в інших галузях 
народного господарства.

Для контролю бізнес-процесів та виконання 
типових завдань у роздрібній торгівлі продовольчими 
і непродовольчими товарами, в галузі громадського 
харчування і ресторанного бізнесу спеціально розроблені 
галузеві рішення GMS Рітейл, GMS Ресторан, GMS Бутік, 
GMS Меблевий Салон, GMS Магазин Іграшок.

Програмне забезпечення від компанії GMS Service 
включає:

- Управлінський, фінансовий, бухгалтерський і 
складський облік, що ведеться за єдиними принципами 
пошуку, отримання, обробки, зберігання і використання 
даних.

- Потужна високотехнологічна програма «Аналізатор», 
з повним пакетом вичерпної звітності для прийняття 
ефективних управлінських рішень.

- Багатофункціональна дисконтна система з 
можливістю накопичення та зберігання важливої 
маркетингової інформації про клієнтів, а також розробка, 
налаштування та впровадження найрізноманітніших 
програм лояльності та їх комбінацій на основі аналізу 
зібраних даних.

-  Інтеграція  програмного забезпечення з 
існуючою ІТ-структурою підприємства, сумісність з 
операційними системами та з усіма моделями  торгового 
обладнання.

Географія розповсюдження програмного забезпечення 
компанії GMS Service охоплює сотні компаній та тисячі 
робочих місць у всіх регіонах України.

�ЧАСНИ�И ФОР�м�
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GMS SERVICE

вул. Собінова, 1,
м. Дніпропетровськ, 49083, Україна
Тел.: (056) 732 23 32
e-mail: sales@gms.com.ua
www.gms.com.ua
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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

Компанія Hotels24.ua –  лідер на ринку надання 
послуг бронювання готелів в Україні.

Hotels24.ua надає клієнтам найширший вибір 
готелів України, безкоштовні послуги бронювання, 
готелі зі знижкою 50%, реальні відгуки гостей та 
цілодобову підтимку без вихідних. 

Hotels24.ua надає готелям-партнерам – online 
і offline продаж номерів, поселення туристів та 
корпоративних клієнтів, безкоштовне розміщення 
готелю на сайті, безкоштовну рекламу в соц. 
мережах і медіа каналах, підтримку персональним 
менеджером, програми просування готелю.

ExHIbITORS
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Hotels24.ua  is the market leader as a service of hotel 
reservation all over Ukraine.

Hotels24.ua provides customers the widest choice of 
hotels in Ukraine, free services of booking apartments, 
hotels with a 50% discount, the real reviews and 24/7 
support by phone and on-line.

Reasons why Hotels24.ua is useful for our partners: 
online and offline booking, invitations of tourists and 
corporate clients, a free personal webpage on the 
site, free advertising in the social networks and media 
channels, a personal manager, promotion.

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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LED-SIMS RGB Tehno logy  є  офіц ійним 
представником европейського  виробник а 
світлодіодної продукції  RGB Tehnology і гарантує 
високу якість, сервісне і гарантійне обслуговування 
продукції на території України.  Інноваційні ідеї та 
рішення, дозволили розробити унікальні і сучасні 
динамічні табло,біжучі стрічки  та екрани, аналогів 
яких не пропонують наші конкуренти.Замовлення 
виконуються швидко і ефективно. Ми постійно 
розширюємо наш асортимент.  

Також, компанія LED-SIMS RGB Tehnology 
реалізує зовнішні промислові світлодіодні гірлянди, 
ялинки, святкові ілюмінації. На сьогоднішній момент 
ми маємо більше 500 найменувань світлових 
конструкцій, більшість з яких не мають аналогів 
у Європі. Пропонуємо індивідуальний підхід – 
дизайнери зможуть розробити ексклюзивний проект 
ілюмінації та освітлення за Вашим смаком.

LED-SIMS RGB Tehnology. У нас завжди можна 
підібрати оптимальний варіант світлодіодної продукції 
для розитку Вашого бізнесу!

�ЧАСНИ�И ФОР�м�
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LED-SIMS RGb 	
TEHNOLOGY

Тел./факс: (032) 2948558
Тел.: (098) 7008822 Жанна
 (098) 7008844 Ярослав
e-mail: ledsims@gmail.com
www.rgb-sims.com.ua
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LELEkA-TExTILE 
КОМПАНІЯ

проспект Московський, 179Б
м. Харків, 61068, Україна 
Тел.: (096) 5766360, 
 (066) 293 98 02
Факс: (057) 7387666
e-mail:  leleka_hotel@ukr.net
www.leleka-textile.com

Компанія «Leleka-Textile» була заснована в 2004 
році. Сфера діяльності підприємства - виробництво 
домашнього та готельного текстилю, такого як: 
ковдри, подушки, постільна білизна, наматрацники, 
декоративні вироби.

Продукція компанії успішно реалізується в Україні 
і вже встигла полюбитися багатьом покупцям. Уважне 
ставлення до побажань покупців, швидкий зворотній 
зв’язок, оперативна зміна техпроцесів і устаткування 
вивели торгівельну марку «Leleka-Textile» до числа 
лідерів з виробництва виробів домашнього та 
готельного текстилю.

Наші принципи - відкритість, доступність, висока 
якість та сервіс.

Ми вдячні покупцям і партнерам за вибір 
нашої продукції і докладемо максимум зусиль 
для забезпечення подальшого взаємовигідного 
співробітництва.

The «Leleka-Textile» company was founded in 2004. 
Its main specialization is the production of home textiles 
such as blankets, pillows, sheets, mattress covers and 
decorative items.

The company’s products are successfully implemented 
in Ukraine and they have already managed to catch the 
fancy of many customers. Careful attention to the wishes 
of customers, quick feedback, regular modification of 
technological processes and the equipment, have made 
«Leleka-Textile» one of the leading manufacturers of 
home textile products.

Our main principles are clearness, accessibility, high 
quality and service.

We are grateful to customers and partners for 
choosing our products and we will make every effort to 
ensure our further beneficial cooperation.

ExHIbITORS
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LELEkA-TExTILE
COMPANY

179B, Moscow Prospect 
61068, Kharkiv, Ukraine 
Phone: +380 96 5766360,
 +380 66 2939802
Fax: +380 57 7387666
e-mail: leleka_hotel@ukr.net
www.leleka-textile.com
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LûčkY
ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ

03482, Lûčky, 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 Kúele Lûčky 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».

ExHIbITORS
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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».

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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RAJECkÉ TEPLICE
ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ

Osloboditeľv 131/4,
RajeckéTeplice, 013 13, Slovakia
Тел.: +421 41 5494 256
 +421 41 5494257,
 +421 41 5493674
e-mail:spa@spa.sk
           iryna.rybovich@spa.sk
www.spa.sk

Курорт Раєцке Тєпліце — один з самих привабливих 
в Словаччині, який розташований в області Мала 
Фатра — національному природному заповіднику. 
Ще з XIV століття відомий своїми термальними 
мінеральними водами з температурою 38°С, які 
відносяться до групи бікарбонатно-кальцієво-
магнієвих. Раєцке Тєпліце відвідувала в свій час 
і Марія Терезія — австро-угорська імператриця. 
Термальна вода використовується в бальнеологічному 
центрі в Курортному домі Афродіта для лікування 
опорно-рухового апарату, нервової системи та 
професійних хвороб. До послуг відпочиваючих — 7 
різних басейнів, сауни та фітнес-центр. В курортний 
комплекс входить мережа готелів, умови проживання 
в яких відповідають самим високим європейським 
стандартам.

ExHIbITORS
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Spa RajeckéTeplice is one of the most attractive in 
Slovakia, located in the Mala Fatra National Park. Since 
the XIV century it is famous for its thermal mineral water 
with the temperature of 38 °C, which belongs to the 
group of bicarbonate-calcium-magnesium. At one time 
RajeckéTeplice was attended by Maria Theresa - Austro-
Hungarian empress. Thermal water is used in the spa 
house Aphrodite for the treatment of the musculoskeletal 
system, nervous system and occupational diseases. 
At the customers’ service belong 7 different swimming 
pools, saunas and a fitness center. The resort includes 
hotel chain, which accommodation meets the highest 
European standards.

RAJECkÉ TEPLICE
SPA RESORT

131/4, Osloboditelov St.,
013 13, Rajecke Teplice, Slovakia
Phone: +421 41 5494256,
 +421 41 5494257,
 +421 41 5493674
e-mail: spa@spa.sk
           iryna.rybovich@spa.sk
www.spa.sk
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RIF
ГРУППА КОМПАНИЙ

вул. Достоєвського, 5,  
м. Харків, 61009, Україна
Тел.: (057) 7136422, 7136472, 
 (067) 5170033
e-mail: rif03@mail.ru
www.rif.ua

Вся продукція складає власну виробничу програму 
RIF®.

Кінцевий продукт - різноманітні атракціони 
RIF з їх традиційною якістю - це поєднання 
десятирічних традицій виробництва атракціонів, 
штату висококваліфікованих фахівців і використання 
матеріалів тільки найвищої якості.

Коли ми говоримо про якість, це означає «Вибір 
без компромісів». Ми робимо свої атракціони тільки 
з кращих матеріалів з використанням кращих 
комплектуючих.

Якість матеріалів доповнює висококваліфікована 
ручна праця ретельно підготовлених фахівців і 
багатоступенева система контролю якості, яка діє 
на підприємстві.

Номенклатура продукції щороку збільшується на 
10-15%, що дозволяє нам максимально відповідати 
потребам ринку.

Ми робимо продукцію таким чином, що вона 
не потребує складного технічного обслуговування 
і спеціальних умов зберігання, отже, вартість 
утримання обладнання RIF практично зведена до 
нуля.

Система довгострокового якості, що включає 
в себе гарантію, оперативний сервіс, постачання 
запасних частин і комплектуючих, робить більш 
привабливими інвестиції в обладнання RIF.

Зверніть увагу! На сайті можна отримати додаткову 
інформацію по будь якій представленій продукції, 
включаючи додаткові фотографії та відео.

ExHIbITORS
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All the production represents the RIF® own production 
program.

Various RIF amusements with its traditional quality 
is a combination of ten years tradition of amusement 
production, highly skilled specialists’ personnel, and only 
highest quality material usage.

When we speak about quality it means «choice 
without compromises». We manufacture our amusements 
only form the best materials with the best components 
usage.

Materials quality is supplemented by skilled hand 
work of thoroughly prepared specialists and a multistep 
quality control system, functioning at the factory.

Production stocklist is getting increased each year 
for 10-15%, which enables us to correspond to market 
needs at most.

We make production in the way that it doesn’t need 
difficult technical service and special storage terms, 
consequently, RIF equipment maintenance expenses 
is practically reduced to zero.

Long-term quality system, including guarantee, 
efficient service, repair parts and components delivery, 
make investments in RIF equipment more attractive.

Attract your attention! At the web-site it is possible to 
get additional information about any represented product, 
including additional photos and video.

RIF
GROUP OF COMPANIES

5, Dostoievskiy St., 
61009, Kharkov, Ukraine
Phone: +380 57 7136422, 7136472,
 +380 67 5170033
e-mail: rif03@mail.ru
www.rif.ua
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Офіційний представник лідера програмного 
забезпечення RKEEPER v.7 (для ресторанів, кафе), 
SHELTER(для готелів) та інших в галузі HORECA 
на Західній та Південній України компанії  UCS. 
Компанія почата свою діяльність з 1992 року і за 
цей час автоматизувала  більш ніж 39 000 об’єктів в 
46 країнах Європи.

RECA	CONSULTING

Тел.: (048) 7376911, 
 (067) 4854939
www.reca.com.ua

Основні напрямки автоматизування процесів:
 1. професійна система управління рестораном,  

 в котрій зібрано світовий досвід лідерів ресторанної  
 індустрії. Головні особливості якими наділена 
система: стабільність в роботі, прозорість та керованість  в 
діях співробітників, гнучкість  в налаштуваннях, модульність, 
захищенність даних від несанкціонованого доступу.

Компанія розвиває програмне забезпечення саме завдяки 
великої кількості підприємств, котрі керують своїм бізнесом 
користуючись R-Keeper . Це дуже різні по масштабу, форматам та 
концепціям підприємства,  які знаходяться в різних географічних 
зонах, працюють на різних сегментах ринку HORECA.

В R-Keeper реалізовані найсучасніші технології , які дозволяють 
оптимізувати бізнес-процеси на підприємстві  та покращити 
ефективність та прибутковості закладу:

- Переносні термінали офіціанта, електронне меню на планшетах  та 
віртуальна карта гостя для концептуальних ресторанів.

- Електроні меню-борди, касові станції з додатковими екранами для гостя, 
технологія «Електрона черга», кіоск самообслуговування для фастфудів.

- Технологія «Drive Thru» для обслуговування у форматі «автороздача»
- Сучасна система лояльності R-Keeper CRM
- Система резервування столів RK-Reserve
- Система он-лайн заказів на кухні KDS|VDU
- Інтелектуальна система відеоспостереження за касовою зоною для 

ресторанів «фаст-фуд»
- WEB-моніторінг роботи ресторана в режимі он-лайн
- Система автоматизації служби доставки Delivery
- Система складського обліку StoreHouse
- Система обліку робочого часу співробітників
 2. сучасне професійне програмне забезпечення для  

 об’єктів розміщення гостей різних форматів: готелів,  
 пансіонатів, готельно-рестораних комплексів, баз 
відпочинку, хостелів.

Система управління готелем вирішує наступні задачі:
- автоматизація  служб бронювання та розміщення гостей
- керування внутрішніми ресурсами готелю
- керування базами даних гостей та їх рахунків
- взаємодія з замковими системами
- розвинена система звітності 
- інтерфейс взаємодії з системами он-лайн бронювань (Expedia, HRS, 

Booking, Travelline та багато іншими)
- комплексна автоматизація готельного бізнесу. 
Саме завдяки тому, що всі програмні продукти компанії пов’язані 

між собою, питання комплексної автоматизації вирішується дуже 
просто:

Автоматизація готелю здійснюється на базі системи «SHELTER», 
ресторана/бару – на базі системи «R-Keeper», SPA – на базі системи 
«Абонемент».

R-Keeper -  зареєстрована торгова марка компанії UCS. 
Програмний продукт реалізується виключно через офіційного дилера 
компанією RECA Consulting на території Західної та Південної 
України. Ми проводимо інсталювання, навчання співробітників та 
подальший супровід.

�ЧАСНИ�И ФОР�м�

Компанія S-PROF займається комплексним 
оснащення підприємств ресторанно-готельного 
бізнесу. Наша компанія досить молода, але амбіційна 
і перспективна. Хоча ми працюємо на ринку не так 
давно, проте досягли великих результатів і з кожним 
днем прогресивно розвиваємося. Серед наших 
досягнень є багато проектів для готелів, ресторанів, 
кафе та  столових. Ми маємо великий асортимент 
продукції та просторий ShowRoom, яким може 
похвалитися не багато конкурентів в Україні.

Також компанія ТД «S-PROF» є ексклюзивним 
представником Італійського холодильного обладнання 
в Україні ТМ «SAMAREF» та  Голландської  TM 
«HENDI».

Серед переваг нашої компанії :
- Повний комплекс послуг (від розробки проекту до 

відкриття об’єкта), індивідуальний підхід до кожного 
клієнта, продукція високої якості.

- Постійний розвиток компанії  і відстежування всіх 
нових технологій.

- Великі складські залишки обладнання.
- Гуртові та роздрібні продажі.
- Великий ShowRoom.
- Гнучка система знижок .
ТД «S-PROF» пропонує своїм клієнтам комплексне 

рішення: розробку проектної пропозиції; підбір 
обладнання, монтаж, встановлення та підключення; 
гарантійне та сервісне обслуговування.

ТД «S-PROF» – це  ваш надійний партнер!!

S-PROF
ТОРГОВИЙ ДІМ

вул. Городоцька, 242, (ТЦ «Хімфарб»), 
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (097) 2095070
e-mail: office@s-prof.com.ua
www.s-prof.com.ua�8
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SEEYOURTRAVEL.COM
КОМПАНІЯ

Тел.: (050) 3239722
e-mail: info@seeyourtravel.com 
Skype: olturua
Олександр Туревський – Директор

чи ви питали себе, як:
- Залучити мандрівників до ваших унікальних 

пропозицій?
- Вразити клієнтів вашими напрямками та 

послугами?
- Побачити як блищать їхні очі при підписанні 

контракту?
Це можливо:
- Покажіть їм майбутнє!
- Здивуйте їх захоплюючими маршрутами!
- Додайте фотографії та медіа з місць, які вони 

побачать найближчим часом!
SeeYourTravel.com - це інтернет-спільнота для 

планування, обміну і згадок про подорожі. Об’єднуючи 
популярні та унікальні маршрути, спільні та власні 
фотографії, інформацію про пам’ятки, проживання 
та дозвілля, та соціальні мережі – це найкраща 
можливість спланувати свою відпустку, медовий 
місяць або вихідні.
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Did you ask yourself how to:
- Engage the travelers for your best and unique 

offerings? 
- Make your customers excited about your destination, 

partners and services? 
- Signing the contract with fire burning in their 

eyes? 
It is possible:
- Show them the future! 
- Astonish with breath-taking routes! 
- Add photos and media from the places they have 

to see soon!
SeeYourTravel.com is an online community for 

planning, sharing, and remembering the travels. 
Combining the popular and custom routes, public and 
proprietary photos, attractions, accommodation and 
leisure locations, socially enabled – the ultimate place 
to plan your vacation, honeymoon or weekend. 

Order a free customization now!

SEEYOURTRAVEL.COM
COMPANY

Phone: +380 50 3239722
e-mail: info@seeyourtravel.com 
Skype: olturua
Oleksandr Turevskiy, CTO
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SHTAYER

проспект Московський, 179Б
м. Харків, 61068, Україна 
Тел.: (067) 9585872,
 (096) 5766360, 
 (066) 293 98 02
Факс: (057) 738 76 66
e-mail: shtayer@ukr.net
www.shtayer.com

«SHTAYER» – це надійний партнер, який 
спеціалізується на розробці та віробницстві 
високоякісного готельного текстилю, здатного 
підкреслити статус Вашого готелю, завоювати довіру 
відвідувачів та підтримати репутацію закладу.

У компанії «SHTAYER» Ви можете придбати як 
готову продукцію, так і розроблені у відповідності з 
Вашими побажаннями моделі постільної білизни, 
подушок, ковдр з Вашим логотипом.

Наша продукція:
- Постільна білизна тільки з високоякісних 

матеріалів: страйп-сатин, сатин-жакард, перкаль, 
тенцель

- Ковдри та подушки з р ізними видами 
наповнювачів: натуральний пух, шовк, антиалергенне 
волокно

- Наматрасники: стьобані, непромокаючі
- В’язані пледи
- Стьобані покривала з візерунком будь-якої 

складності
- Мішечки для взуття
- Сумки для хімчистки
«SHTAYER» – все необхідне, для приємного та 

здорового сну Ваших гостей.

ExHIbITORS
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«SHTAYER» - is a reliable partner that is specialized 
in design and production of high-quality hotel textiles, 
which can emphasize the status of your hotel, achieve 
the trust of visitors and maintain the reputation of your 
business.

At «SHTAYER» company you can buy finished goods 
as well as models of bed linen, pillows and blankets, 
which are developed in accordance with your wishes 
and with using of your logo.

Our products:
- Linens, which are made only of high quality 

materials such as: satin stripe, satin, jacquard, percale, 
lyocell (Tencel)

- Blankets and pillows with different types of fillers: 
natural feathers, silk, anti-allergy fiber

- Mattress covers: quilted, waterproof
- Knitted blankets
- Quilted bedspread with pattern of any complexity
- Shoe bags
- Dry-cleaner’s bags
«SHTAYER» - everything you need for pleasant and 

healthy dreams of your guests!

SHTAYER

179B, Moscow Prospect, 
61068, Kharkiv, Ukraine
Phone: +38067 9585872,
 +38096 5766360,
 +38066 2939802
Fax: +380 57 7387666
e-mail: shtayer@ukr.net
www.shtayer.com
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UTG – ��РАЇНС��А 
Т�РИСТИЧНА 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.
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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 – 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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АВІА�ОмПАНІя 	
«АТ�АСДЖЕТ ��РАЇНА»
ТОВ

Юридична адреса:  
вул. Б. Котика, 7, 
м. Львів, 79021, Україна  
Тел.: (032) 2951822
Поштова адреса:  
Столичне шосе,103, БЦ Європа, 5 пов., 
м. Київ, 03131, Україна,  
Тел.: (044) 2774141 
e-mail: sales-ua@atlasjet.com 
www.atlasglb.com.ua

Українська компанія, ТОВ «Авіакомпанія 
«Атласджет Україна», була зареєстрована в Україні 
30 вересня 2013. 2 квітня 2014 авіакомпанія  
отримала сертифікат експлуатанта на виконання 
комерційних повітряних авіаперевезень від Державної 
авіаційної служби України. «atlasglobal»  - комерційне 
(фірмове) найменування, яке використовується ТОВ 
«Авіакомпанія «Атласджет Україна».

Компанія «Atlasglobal» була створена 14 
березня 2001 року в Туреччині, перший політ 
було здійснено 1 червня 2001 року під  брендом 
Atlasjet Airlines. У 2015 році, одночасно із запуском 
глобальних проектів розвитку, компанія здійснила 
зміну корпоративної ідентичності, реалізувавши 
комплексну трансформацію бренду з новим слоганом 
«Світ поза межами мрій» та продовжує розширювати 
свою міжнародну мережу для того, щоб ще більше 
пасажирів могли насолоджуватися комфортом і 
якістю перельоту, які забезпечує компанія.

«atlasglobal» стала першим членом IATA в якості 
приватної авіакомпанії в Туреччині, яка отримала 
сертифікат IOSA. Відкривши компанію з авіапарком 
в два літаки, «atlasglobal» збільшила свій глобальний 
флот до 22 літаків, який складається з бортів Airbus 
A319, A320 і A321. Компанія виконує регулярні 
внутрішні рейси в Туреччині, а також міжнародні рейси 
в Європу, Азію та на Середній Схід. На сьогоднішній 
день компанія добре відома і її послуги користуються 
стабільним попитом на ринку завдяки високій якості, 
рівню комфорта і безпеки на борту в категоріях 
економ-плюс та бізнес класу.

Новий рекламний ролик «atlasglobal»  доступний 
за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=Fv3NlhpX4Ro
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Ukrainian «Atlasglobal», «Aircompany «Atlasjet 
Ukraine» Ltd, was established on September 30, 2013. 
Company has received «Air Operator Certificate» on 
April 2, 2014. «аtlasglobal» - is a commercial (brand) 
name under which «Aircompany «Atlasjet Ukraine» Ltd  
operates in Ukraine.

Atlasglobal was established on March 14, 2001 in 
Turkey, and operated its first flight on June 1, 2001 as 
Atlasjet Airlines. In 2015, in parallel with its «global» 
growth projects, the company undertook an overhaul of 
its corporate identity and changed the brand name to 
Atlasglobal, introducing a comprehensive transformation 
of the brand with the new slogan «A world beyond 
dreams» and it continues to expand its international flight 
network to present its comfort and quality on board to 
a wider public.

Atlasglobal became the first IATA member private 
airline in Turkey IOSA certified.  Initially starting up with 
just two aircraft, Atlasglobal has expanded its global 
fleet to a total number of 22 aircraft, composed of Airbus 
A319, A320 and A321. It operates scheduled flights within 
Turkey and to Asia, Middle East and Europe including 
North Cyprus. As of today, company is well-known and 
has high demand on the market thanks to high quality, 
security comfort level on board with EkonomiPlus and 
Business Class services

You can watch the new commercial of «Atlasglobal» 
from the link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv3NlhpX4Ro

AIRCOMPANY «ATLASJET 
UkRAINE» LTD
«ATLASGLObAL» TM

Legal address:  
7, B. Kotyka Str.,  
79021, Lviv, Ukraine 
Phone: +380 32 2951822
Post address:  
103, Stolychne highway, BC «Europe», 
03131, Kyiv, Ukraine 
Phone: +380 44 2774141 
e-mail: sales-ua@atlasjet.com 
www.atlasglb.com.ua
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Туристичний оператор «Ажіо-Тур» - ексклюзивний 
представник всіх туристичних продуктів села 
Колочава. Єдина компанія в регіоні, яка комплексно 
пропонує відпочинок в екологічно найчистішому 
куточку Закарпаття. 

Наше завдання – створити якісний туристичний 
продукт в Колочаві та Закарпатті аби зробити 
Ваш відпочинок комфортним і приємним. Якщо 
Ви вирішили відвідати найбільш унікальне село 
в Україні, хочете потрапити на екскурсію в десять 
музеїв Колочави, почути фахову інформацію про 
двадцять пам’ятників села, піднятися в гори до школи 
вівчарства, смачно поїсти чи відпочити у комфортних 
умовах, необхідний трансфер – звертайтеся до нас. 
Ми створимо для Вас індивідуальну відпочинкову 
програму чи організуємо тур. Ми покажемо Вам 
легендарні та найцікавіші місця Закарпаття. Разом 
з нами Ви побуваєте в унікальних куточках регіону. 
Обираючи відпочинок у нас, Ви отримаєте чітку та 
організовану програму, персонального гіда на весь 
період перебування у селі.

вул. Щорса, 32-Б, офіс 1002/2 
м. Київ, 01133, Україна 
Тел.: (067) 2250985 
 (044) 3320985 
e-mail: agio.tour@gmail.com
Філія в Колочаві 
Тел.: (067) 2150985 
www.kolochava.com

АЖІО-Т�Р 
ТУРИСТИчНИЙ  
ОПЕРАТОР
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А�АДЕмІя ГОСТИННОСТІ
ЖУРНАЛ

вул. М. Раскової, 11-А, оф. 614,
м. Київ, 02660, Україна
Тел./факс: (044) 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
http://hotel-rest.com.ua/

Ж У Р Н А Л  « А К А Д Е М І Я  ГО СТ И Н Н О СТ І » 
– 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.

ExHIbITORS

��

MAGAZINE «ACADEMY of HOSPITALITY» is 
ALLUKRAINIAN PROFESSIONAL EDITION FOR 
PROPRIETORS AND LEADERS OF HOTEL AND 
RESTAURANT BUSINESS. Features 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.

ACADEMY OF HOSPITALITY
MAGAZINE

off. 614, 11-a, M. Raskovoy str. 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
http://hotel-rest.com.ua/
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А�АДЕмІя 	
ГОТЕ��НИХ 	
ІНВЕСТОРІВ

вул. М. Житомирська, 16/3, оф .4,  
м. Київ, 01001, 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.

ExHIbITORS

��

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.

ACADEMY OF HOTEL 
INVESTORS

off. 4, 16/3, M. Zhytomyrska St., 
01001, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3616801,
 +380 67 5068039
e-mail: sp@projekthotel.eu
www.projekthotel.eu
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А�ВАПАР�

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.

ExHIbITORS

��

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.

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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А�мАЗ
ГОТЕЛЬНИЙ  
КОМПЛЕКС

вул. Київське шосе, 60,
м. Полтава, 36021,  Україна
Тел.: (0532) 681168,
 (066) 7117772; 
 (096) 3070900
e-mail: hotel.almaz@ukr.net
www.almaz.poltava.ua

Готельний комплекс «Алмаз» пропонує до 
Вашої уваги розмаїтість туристичних послуг – від 
сімейного, лікувального до дитячого й молодіжного. 
Ми відкриємо для Вас всю красу туризму Полтавщини 
та самобутність народних промислів нашого краю. 

ДО ВАшИХ ПОСЛУГ:
- затишні номери «Люкс» і «НапівЛюкс», економ;
- Wi-Fi інтернет;
- кафе-бар «Beer House»;
- піцерія «Пріма-Піцца»;
- конференцзал на 35 місць;
- послуги салону краси;
- автостоянка;
- туристична агенція «Алмаз-тур»

The hotel complex «Almaz» have an opportunity 
to offer for you a variety of tourist services: family 
tourism, medical care to children’s and youth tourism 
and many others. We shall open for you all beauty of 
tourism of Poltava area, originality of national crafts of 
our homeland.

FOR YOUR CONVENIENCE:
- Cosy rooms «Lux» and «Semilux», economy;
- Wi-Fi internet;
- Cafe-bar «Beer House» in Poltava;
- The Pizzeria «Prima-pizza»;
- Conference room for 35 sits;
- Services of a beauty shop;
- Parking place;
- Travel agency «Almaz Tour».

ExHIbITORS

��

ALMAZ
HOTEL COMPLEX

60, Kyiv highway,
36021, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 681168,
 +380 66 7117772; 
 +380 96 3070900
e-mail: hotel.almaz@ukr.net
www.almaz.poltava.ua
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Готельно-ресторанний  комплекс «Арго» 
розташований по вулиці шевченка 186 в 15 хв їзди 
від центральної частини міста. Для гостей готель 
пропонує 36 затишних номерів класу «стандарт», 
«стандарт покращений», «напівлюкс», «люкс» з і 
всіма зручностями. Вартість номерів від 480 гривень. 
При груповому заселенні передбачені знижки до 
20%, та знижки для постійних клієнтів. Готель може 
прийняти групи туристів до 90 осіб

До ваших послуг ресторан, WI-FI інтернет в 
номерах та місцях загального користування. Фінська 
сауна для 4-5 осіб, невеликий басейн з підігрівом.

На території  готельного комплексу  розташована 
безкоштовна парковка для клієнтів під відео наглядом 
камер, а також авто мийка, сервіс та АЗС.

Розташування готельно-ресторанного комплексу 
в 6 км від аеропорту та 3 км від вокзалу та центру 
міста Львова дозволяє гостям зручно добиратись з 
будь якого куточка міста.

Персонал очікує гостей з усіх куточків світу та 
зрозуміє кожного на доступній для нього мові.

�ЧАСНИ�И ФОР�м�

��

АРГО
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ  
КОМПЛЕКС

вул. Шевченка,186, 
м. Львів, 79039, Україна
Тел.: (032) 2333248
e-mail:  argoohotel@gmail.com
http://hotelargo.com.ua
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АСОцІАцІя 	
А�ВАПАР�ІВ 	
��РАЇНИ

вул. Микільсько-Слобідська 2-Б/130, м. 
Київ, 02200, 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.

ExHIbITORS

��

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.

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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АСОцІАцІя ГІДІВ 	
��РАЇНИ

вул. Лаврська, 9, 
м. Київ, 01010, Україна
Тел.: (050) 9216727
e-mail: info@ukctour.com.ua
http://www.ukctour.com.ua , 
facebook/Асоціація-гідів-України

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація 
гідів України», створена професіоналами, які 
присвятили своє життя туристичній галузі. Вона 
об’єднує фахівців – гідів та інших спеціалістів 
туристичної сфери для сприяння розвитку вітчизняного 
екскурсознавства, підвищення рівня професійної 
роботи, ролі та авторитету гідів у створенню сучасного 
туристичного продукту України, а також для захисту 
прав та законних інтересів членів Асоціації.

- школа підготовки та підвищення кваліфікації 
гідів;

- Туристичний консалтинг;
- Розробка туристичного продукту, екскурсій, 

маршруту;
- Надання послуги з екскурсійного обслуговування, 

перекладу тощо.

ExHIbITORS

��

Ukrainian non-profit organization «Association of 
Ukrainian Tour Guides» was founded by professionals 
who devote their life to tourism industry. It unites tour 
guides and other tourism industry professionals to 
develop Ukrainian tourist guidance, promote tours all 
over Ukraine and the role and authority of profession 
of tour guides, improve the professional level, create a 
modern tourist product in Ukraine, and protect the rights 
and legitimate interests of its members.

We propose:
- Tour guide training and education programs to 

provide guides with necessary knowledge, materials 
and skills;

- Tourism consulting;  
- Creating of tourist destinations;
- Guide-interpreter services, city tours and excursions, 

translations.

ASSOCIATION OF UkRAINIAN 
TOUR	GUIDES

9, Lavrska St., 
01010, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 9216727
e-mail: info@ukctour.com.ua
www.ukctour.com.ua,
facebook/Асоціація-гідів-України
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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 ГОТЕ��НИХ 	
ОБ’ЄДНАН� 	
ТА ГОТЕ�ІВ мІСТ 	
��РАЇНИ

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

�ЧАСНИ�И ФОР�м�

��

Журнал «Аспекти будівництва» – всім, хто будує 
чи будується.

Всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал 
«Аспекти Будівництва» охоплює всі сфери будівництва. 
Журнал доносить до читача новітню інформацію про 
будівельні технології, товари та послуги на ринку 
будівництва. широкий спектр відомостей – від 
проекту до усіх робіт, які супроводжують будівництво, 
ремонт домівки, її дизайн та облаштування стане у 
пригоді читачеві. 

Опубліковані у журналі відомості зацікавлять не 
лише кінцевого споживача, а й бізнес-аудиторію. 
Журнал допоможе привернути увагу потенційних 
клієнтів, зміцнити ділові зв’язки та відстежити рівень 
конкуренції на будівельному ринку.

Видання розповсюджується за передплатою 
на території України, його можна придбати у 
супермаркетах та гуртівнях Західної України, а також 
на спеціалізованих виставках, у яких журнал бере 
активну участь.

Періодичність – 4 рази на рік;
Формат – А4;
Друк – повноколірний;
Тираж – 10 000 примірників;
Передплатний індекс – 96203

АСПЕ�ТИ Б�ДІВНИцТВА
ЖУРНАЛ

пр. Чорновола, 59, офіс 312,  
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (032) 2422510, 2422511,
 (050) 9556897
e-mail: abud-reklama@ukr.net
www.abud.lviv.ua
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Компанія «Бетта-Сервіс» – національний 
дистриб’ютор санітарно-гігієнічної продукції та 
комплексних рішень з чистоти та гігієни. 

Компанія пропонує найширший асортимент 
санітарно-гігієнічної продукції, а саме: паперові 
рушники, туалетний папір, рідке мило, професійний 
інвентар для прибирання, професійні засоби для 
чищення, миття, прибирання, дозатори від провідних 
світових виробників на кращих в Україні умовах.

Продукцію представлено торгівельними марками 
Tork, Kimberly-Clark Professional, Katrin, Jofel, Tana 
Professional, Ecolab, Helper, Vileda Professional, 
Filmop, 3M, Karcher, чистый и Умный.

БЕТТА-СЕРВІС

Центральний офіс у м. Києві: 
вул. Струтинського, 6, офіс 1000, 
м. Київ, 01014, Україна 
Тел.: (044) 4943485 (86,87)  
Факс: (044) 4985800 
www.bettaservice.com.ua
Філія у м. Львові:   
вул. Нова 20А, 4 поверх, оф. 414, 
с. Малехів, м. Львів, 80383, Україна  
Тел.: (048) 7340004,
 (050) 4143123  
Тел./факс: (032) 2245614
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БАТ�мІ, АДЖАРІя
ДЕРЖАВНИЙ  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ТУРИЗМУ  
ТА КУРОРТІВ  
АДЖАРІЇ

вул. Парнаваз Мепе, 84/86,
м. Батумі, 6010, Грузія 
Тел.: +995 (422) 275023
e-mail: info@gobatumi.com
www.GOBATUMI.com

Аджарія - один з найпопулярніших та найгарніших 
куточків Грузії, розташована в південно-західній частині 
країни, на узбережжі чорного моря. Адміністративним 
центром цього регіону є приморське, затишне місто 
Батумі, яке з кожним роком приваблює все більше і 
більше туристів.

Департамент туризму і курортів Аджарії являє 
собою державний орган, цілями якого є: розвиток 
туризму, підвищення популярності регіону як 
усередині країни, так і за її межами; а також 
вдосконалення туристичних продуктів і покращення 
якості туристичних послуг.

BATUMI, AJARA
DEPARTMENT OF TOURISM AND RESORTS OF 

AJARA
84/86, Pharnavaz Mepe St.
6010, Batumi, Georgia 
Phone: +995 422 275023
e-mail: info@gobatumi.com
www.GObATUMI.com 
One of the most beautiful regions in Georgia, Ajara is 

situated in southwest Georgia on the Black Sea coastline. 
Administrative center of Ajara is seaside and cozy city- 
Batumi, which becomes more and more attractive for 
foreign tourists. 

The Department of Tourism and Resorts of Ajara 
Autonomous Republic is a governmental organization 
supporting tourism development in Ajara region. It 
ensures the popularization of the region as a tourist 
destination on a national and international levels, 
development of tourist products and improvement of the 
service level in the region.

�ЧАСНИ�И ФОР�м�
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One of the most beautiful regions in Georgia, Ajara is 
situated in southwest Georgia on the Black Sea coastline. 
Administrative center of Ajara is seaside and cozy city- 
Batumi, which becomes more and more attractive for 
foreign tourists. 

The Department of Tourism and Resorts of Ajara 
Autonomous Republic is a governmental organization 
supporting tourism development in Ajara region. It 
ensures the popularization of the region as a tourist 
destination on a national and international levels, 
development of tourist products and improvement of the 
service level in the region.

bATUMI, AJARA
DEPARTMENT OF TOURISM AND 
RESORTS OF AJARA

84/86, Pharnavaz Mepe St.
6010, Batumi, Georgia 
Phone: +995 422 275023
e-mail: info@gobatumi.com
www.GOBATUMI.com
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Б�П 
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

ExHIbITORS

8

«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

bkP-GROUP LTD.

2, Avtozavodskaya St.,  
04074, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4594322
e-mail: bkpkiev@gmail.com
www.textiles.com.ua
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ВЕ�ТОР АТРА�цІОН
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.

ExHIbITORS
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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.

VECTOR ATTRACTION
PRIVATE ENTERPRISE

24a, Zaliznychna 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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ВІАТ�Р ТРЕВЕ� СЕРВІС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пров. Тараса Шевченка, 13/21 В,
м. Київ, 01001, Україна, 
Тел.: (044) 2792561
e-mail: marina20viatour@gmail.com
http://viatour-ua.com

«Віатур Тревел Сервіс» - це провідний туристичний 
оператор по Словаччині, що являється прямим 
представником словацької туристичної компанії 
Holiday In Slovakia. 

Ми  пропонуємо послуги з розміщення, організацію 
індивідуальних турів, автобусні тури, дитячі та 
молодіжні табори, фестивалі творчості, послуги 
трансферу і страхування, оздоровлення та лікування 
на популярних лікувальних курортах Словаччини і 
також гірськолижний відпочинок.

Нашими новими направленнями також є освіта в 
Словаччині, допомога у відкриті власного бізнесу, а 
також працевлаштування.

ExHIbITORS
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«Viatur Travel Service» is a leading tour operator in 
Slovakia, which is a direct representative of the Slovak 
travel company Holiday In Slovakia.

We offer accommodation, organization of individual 
tours, bus tours, children’s and youth camps, festivals 
of the art, shuttle services and insurance, rehabilitation 
and medical treatment at popular resorts in Slovakia and 
also ski vacation.

Our new appointments from education is also 
in Slovakia, to help open their own business, and 
employment.

VIATOUR TRAVEL SERVICES  
LLC

13/21V, Shevchenko lane,  
01001, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2792561,
 +380 67 9010520,
 +380 95 0009784
e-mail: marina20viatour@gmail.com
www.viatour-ua.com
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ВІДВІДАЙ
ТУРИСТИчНИЙ ОПЕРАТОР

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

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

ExHIbITORS
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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

VIDVIDAY
TOUR OPERATOR

7, of. 15, Chornovola Av., 
79058, Lviv, Ukraine 
Phone: + 380 322 600410
 +380 96 4813670
 +380 93 2533837
 +380 66 8259936
e-mail: vidviday.com.ua@gmail.com
www.vidviday.com.ua
Skype: vidviday
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ГР�ПА ВЕНЕТО 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Деревообробна, 6В,
м. Київ, 01013, Україна
Тел.: (044) 4677125
Факс: (044) 4677138
e-mail:  maxim@veneto.ua
www.veneto.ua

Компанія Венето вже більше 22 років є лідером 
українського ринку якісних товарів для здорового сну 
та відпочинку. 

УІСП ТОВ Венето пропонує високоякісні:
- ортопедичні та анатомічні матраци;
- ліжка та дивани на основі ортопедичних 

матраців;
- ортопедичні каркас-ліжка;
- меблеві гарнітури;
- готельні номери;
- аксесуари для здорового сну.  
 Продукція Венето рекомендована Асоціацією 

ортопедів-травматологів України для профілактики 
захворювань опорно-рухового апарату.

ExHIbITORS
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For more than 22 years, company Veneto is the 
leader of high-quality goods for healthy sleep and rest 
at the Ukrainian market. UISP Veneto Ltd offers high-
quality: 

- Orthopaedic and anatomic mattresses; 
- Beds and sofas made on the basis of orthopaedic 

mattresses; 
- Orthopaedic bed frames; 
- Furniture sets; 
- Hotel furniture; 
- Accessories for a healthy sleep.   
The products of Veneto are recommended by the 

Association of orthopedists and traumatologists of Ukraine 
for the prophylaxis of diseases of locomotorium.

VENETO GROUP  LTD

6-V, Derevoobrobna St.
01013, Ukraine, Kiev
Рhonе: +38 044 4677125
Fax: +38 044 4677138
E-mail: maxim@veneto.ua
www.veneto.ua
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ДЕПАРТАмЕНТ 
ЗОВНІШН�ОЕ�ОНОмІЧНОЇ 
ДІя��НОСТІ, Т�РИЗм� 	
ТА ��РОРТІВ ХЕРСОНС��ОЇ 
ОБ�ДЕРЖАДмІНІСТРАцІЇ

пл. Свободи, 1,  
м. Херсон, 73000, Україна 
Тел.: (0552) 226284
e-mail: tourism.ks@ukr.net
http://visitkherson.gov.ua/ 

Херсонщина є цікавою, привабливою та у значній 
мірі унікальною територією для любителів туризму, 
відпочинку та оздоровлення. Єдина з областей 
України, яка має вихід до двох теплих морів - чорного 
і Азовського, понад 450 км морської берегової лінії, 
200 км піщаних пляжів морського узбережжя. Більше 
900 об’єктів відпочинку, оздоровлення, розміщення 
надають послуги гостям Таврійського краю. 

Серед неперевершених багатств херсонського 
краю: екологічно чиста  Дельта Дніпра, найдовша 
піщана коса в світі - Арабатська стрілка, найбільший 
в Європі безлюдний острів - о.Джарилгач, єдина 
в Європі природна пустеля - Олешківські піски, 
найбільший у світі рукотворний ліс - 100 тис. га, понад 
70 родовищ цілющих мінеральних і термальних вод, 
лікувальних грязей, ропи соляних озер. Близько 
80 об’єктів природно-заповідного фонду серед 
яких 2 всесвітньовідомих біосферних заповідника: 
чорноморський – найбільший за площею в Європі, 
і «Асканія-Нова» – найстаріший в світі степовий 
резерват. Справжні туристичні перлини краю 
–  3 національні природні парки: «Азово-Сиваський», 
«Олешківські піски», «Джарилгацький».

Зростанню привабливості області сприяє 
насичений фестивальний календар  - міжнародний 
фестиваль театральних прем’єр «Мельпомена 
Таврії», всеукраїнські етноекофестивалі «Купальські 
зорі», «Український кавун - солодке диво», «Таврійські 
хутори», фестиваль південного колориту, їжі та емоцій 
«Тишо-Тишо фест» і багато інших.

Безсумнівно, володіючи високим туристичним 
потенціалом, багатовіковою самобутньою історією та 
небувалою гостинністю, Херсонщина поступово стає 
справжнім відкриттям на світовій туристичній карті.

ExHIbITORS
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Kherson region is interesting, attractive and largely 
unique territory for fans of tourism, recreation and health. 
It is the only region in Ukraine, which has access to the 
two warm seas - Black and Azov, over 450 km of sea 
coastline, 200 km of sandy beaches of the coast. More 
than 900 objects of leisure, recreation, accommodation 
provide services for guests of Tavria region.

Among the fabulous wealth of Kherson region: 
ecologically clean Dnieper Delta, the longest sand 
foreland in the world - Arabatskaya Strelka, Europe’s 
largest uninhabited island - o.Dzharylhach, the only 
natural desert in Europe - Oleshkovsky sands, the largest 
man-made forest in the world - 100 thousand hectares, 
more than 70 deposits of curative mineral and thermal 
waters, mud, brine of salt lakes. About 80 objects of 
nature preserves including 2 world-famous biosphere 
reserves: Chernomorsky - the largest by area in Europe, 
«Askania Nova» - the world’s oldest steppe reserve. The 
real tourist pearls of region - three national parks: «Azov-
Sivash», «Oleshkovsky sands», «Dzharylgachsky.»

The increasing attractiveness of the region contributes 
a rich calendar of festivals - international theater 
festival premier «Melpomene of Tavria», nationwide 
etnoekofestivals «Kupalski Zori», «Ukrainian watermelon 
- sweet miracle», «Tavriisky Hutori», festival of southern 
flavor, food and emotions «Tysho- Tysho fest» and many 
others.

Undoubtedly, having a high tourism potential, a long 
unique history and unrivaled hospitality, Kherson region 
is gradually becoming a real discovery on the world 
tourism map.

DEPARTMENT OF FOREIGN 
TRADE, TOURISM AND 
RESORTS OF THE 
kHERSON REGIONAL STATE 
ADMINISTRATION

pl. Svobody, 1
73000, Kherson city, Ukraine,
phone: +380 552 226284
e-mail: tourism.ks@ukr.net
http://visitkherson.gov.ua/
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ДЕПАРТАмЕНТ 
мІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИцТВА, 
ЄВРОІНТЕГРАцІЇ ТА 
РОЗВИТ�� Т�РИСТИЧНОЇ 
ІНФРАСТР��Т�РИ  ІВАНО-
ФРАН�ІВС��ОЇ ОБ�АСНОЇ 
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

Одним із пріоритетних завдань департаменту є промоція 
туристичного потенціалу області для активізації внутрішнього 
і в’їзного туризму. 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, 367 туристично-рекреаційних 
закладів, 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.

One of the priority tasks of the Department is to promote the 
tourism potential of the region in order to enhance internal and 
inbound tourism. Picturesque landscapes, spa area with healing 
mineral springs, rich historical and cultural heritage are contributing 
to the development of tourism such as hiking, cycling, water, cultural 
and medical tourism.

One third of the Ivano-Frankivsk region occupies the eastern 
Carpathians, the highest peaks are Goverla (2061 m), Brebeneskul 
(2036 m), Pip Ivan (2028 m), Rebra (2001 m), Gutin-Tomnatyk (2018 
m), located at Chornohora spine.

The most popular in Ukraine ski resort «Bukovel» (Polyanitsya 
Village) is located in the region. Tourists also have the opportunity 
to go skiing in Yablunytsya, Kosiv, Tiudiv and Yavoriv.

Tourist and excursion services are provided by more than 180 
operators and travel agents, 367 tourist and recreational facilities, 
over 800 rural households and 120 museums. There are more 
than 3.5 thousand monuments of historical and cultural heritage in 
the region, two of which – Church of the Descent of the Holy Spirit 
in Rohatyn and Church of the Nativity of the Blessed Virgin in the 
Nuzhnii Verbizh are included in the UNESCO World Heritage List.

The most attractive tourist attractions of the region are:
- Lounge zone «Dniester Canyon»;
- Narrow-gauge railway «Carpathian tram»;
- Hoshivskii monastery;
- Natural complex «Dovbush Rocks»;
- National reserve «Davniy Halych»;
- Maniavskii waterfall and monastery;
- Museums of Pysanka and Hutsul and Pokuttya folk art;
- Halytskii national park;
- Construction astronomically-meteorological observatory on 

Pip Ivan (2028 m);
- Botanic reserve «Kniazhdvir»;
- Tourist art complex «Manor of St. Nicholas»;
- Carpathian national park.
Useful contacts:
Regional tourist information center – (0342) 502474,  

www.rtic.if.ua.
Museums of the region: www.museum.if.ua.
Fan page «Travel Prykarpattya»: www.facebook.com/tourism.

if.ua.
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DEPARTMENT FOR 
INTERNATIONAL	
COOPERATION, EUROPEAN 
INTEGRATION	AND	TOURISM	
INFRASTRACTURE	
DEVELOPMENT OF IVANO-
FRANkIVSk REGIONAL STATE 
ADMINISTRATION
21 Hrushevsky str. 
76004, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
Phone: +380 342 552042, 552223
Fax: +380 342 552042
www.gov.if.ua, 
www.frtt.if.gov.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 
Т�РИЗм� ��ВІВС��ОЇ 
ОБ�АСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДмІНІСТРАцІЇ

вул. Винниченка, 18,  
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (032) 2613078, 2999188,  
  2613055
e-mail: urtik@loda.gov.ua
www.loda.gov.ua

(розділ «Львівщина туристична») 
www.tourism.loda.gov.ua
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ДЕПАРТАмЕНТ 	
ОСВІТИ І НА��И, 	
мО�ОДІ ТА СПОРТ� 
ЗАПОРІЗ��ОЇ 	
мІС��ОЇ РАДИ

вул. Сорок років Радянської України, 39-Б,  
м. Запоріжжя, 69037, Україна
Тел.: (061) 2241672
e-mail: misksport_zp@ukr.net
http://meria.zp.ua

Запоріжжя – місто, що запам’ятовується з першого 
погляду. Тут стрункі проспекти гармонійно співіснують 
з вичурними лініями Дніпра та красою незайманої 
природи острова Хортиця.

Хортиця – особливе місце для кожного українця, 
що викликає тремтіння в грудях. Сотні тисяч туристів 
зі всього світу щороку приїжджають на Хортицю, щоб 
відчути оте тремтіння, відчути, яка вона, Україна.

З появою Дніпрогесу Запоріжжя перетворилося 
на потужний центр важкої промисловості України. 
Дніпровський промисловий комбінат став одним з 
найбільших в Європі.

Запорізька архітектура унікальна. Багато 
вітчизняних архітекторів вчилися тут містобудівній 
науці. З їх легкої руки Запоріжжя почали називати 
містом фонтанів та башт.

Взагалі Запоріжжя сприймають як індустріальний 
центр. Але Національний заповідник «Хортиця», 
півсотні парків, скверів та зон відпочинку перетворюють 
сучасний мегаполіс на зелене, затишне, комфортне 
для життя місто.
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Zaporizhzhia is a city that falls into your memory at 
a glance. Here slim avenues harmoniously coexist with 
affected lines of the Dnieper river and the beauty of its 
wild nature the island of Khortytsia.

Khortytsia is a special place for every Ukrainian, 
causing trembling in his chest. Hundreds of thousands of 
tourists from the whole world come to Khortytsia annually 
to feel this trembling, and feel what it is Ukraine.

The construction of the Dnieper Hydroelectric Station 
has changed Zaporizhzhia to a powerful center of heavy 
industry in Ukraine. Dnieper Industrial Combine was one 
of the largest in Europe.

The Zaporizhzhian architecture is unique. Many 
generations of Ukrainian architects studied here the 
town-planning science. That after them Zaporizhzhia 
became known as the city of fountains and towers.

Generally Zaporizhzhia is seen as an industrial center. 
But the national reserve ‘Khortytsia’, fifty parks, squares 
and recreation areas change the modern megalopolis to 
green, quiet, comfortable for the life city.

DEPARTMENT OF EDUCATION 
AND SCIENCE, YOUTH AND 
SPORTS  OF ZAPORIZHZHYA 
CITY	COUNCIL

39 B, Forty years of Soviet Ukraine St., 
69037, Zaporizhzhia, Ukraine
Phone: +380 61 2241672
e-mail: misksport_zp@ukr.net
http://meria.zp.ua
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ПТВМП «Діана» – пропонує професійне 
обладнання та професійний посуд для всіх закладів 
харчування, санаторіїв, готелів, барів та кафе, 
підприємств та магазинів. 

Наші ціни є найконкурентнішими в Україні, 
тому що ми офіційні представники фабрик та 
заводів-виробників України, а більшість іноземних 
європейських товарів ми самостійно імпортуємо 
в Україну.Ми пропонуємо обладнання та посуд 
таких відомих брендів: UNOX (Італія), RATIONAL 
(Німеччина), BECKERS (Італія), SCOTSMAN (Італія), 
ITPIZZA (Італія), GASTROMIX (Китай), JAU (Китай), 
PIMAK (Турція), GGF (Італія), OZTI (Турція), SARO 
(Нісеччина), ORVED (Італія), BAYSAN (Турція), 
TERMOBOX (Турція), DAMPAK (Турція), FIMAR 
(Італія), FAMA (Італія), ROBOT COUPE (Франція), 
SMEG (Італія), STALGAST (Польща), SIRMAN (Італія), 
IGLOO (Польща), COLD (Польща), LUMINARC 
(Франція), PASABAHCE (Турція), HELFER (Англія), 
TRAMONTINA (Бразилія), LUBIANA (Польща),WILMAX 
(Англія), BORMIOLIROCCO (Італія), KUTAHNIA 
(Туреччина) та інші.

ДІАНА
ПРИВАТНЕ ТОРГОВО-ВИРОБНИчЕ 
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. 50-річчя УПА, 3-А,  
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.: (03245) 53130, 45150, 
 (050) 5840900
e-mail: dianawest.shop@gmail.com
http://dianashop.com.ua,
http://diana-west.prom.ua
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ДІм ІДЕЙ
ЖУРНАЛ

вул. Бічна Львівська, 9,  
Пустомитівський р-он, с. Сокільники, 
Львівська обл., 81130, Україна
Тел.: (032) 2458772, 2322272
e-mail: dimideya@gmail.com
www.dim-idea.com

Рекламно-інформаційний журнал «Дім Ідей» - це 
ідеальний генератор рішень та практичних втілень у 
дизайні та архітектурі приватного будинку, закладів 
розваг та відпочинку, офісних приміщень тощо.

Цільова аудиторія: читачі, які знають ціну 
якісній роботі та креативній ідеї. Вони закохані в 
життя, тому цінують комфорт і технології, що його 
забезпечують. Вони упевнені у завтрашньому дні, їх 
статки дозволяють їм бути господарями свого життя 
і своєї оселі.

Друк – повноколірний, формат – А4, обсяг 
– 100 сторінок, наклад – 10 000 примірників. 
Розповсюдження: через мережі продажу преси, 
мережі супермаркетів, на спеціалізованих виставках-
форумах та по передплаті.
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The magazine «DIM IDEY» is an ideal generator 
of decisions and practical embodiments in a design 
and architecture of private house, establichments of 
entertainments and rest, office apartments.

DIM	IDEY
MAGAZINE

9, Bichna Lvivska, St.,  
Solonka v., Pustomyty district, Lviv region, 
81130, Ukraine
Phone: +380 32 2458772, 2322272
e-mail: dimideya@gmail.com
www.dim-idea.com



�8 ��Львів•Галицькі Експозиції•2015 Lvіv•Galician Exposition•2015

ІЗ�І
ЕКО-КУРОРТ

�ЧАСНИ�И ФОР�м�

70

с. Ізкі, 90020, Закарпатська обл.,   
Міжгірський р-н., Україна
Рецепція: (067) 3104604
Бронювання: (097) 8833333
e-mail: office.izki@gmail.com
www.izki.com.ua

Еко-курорт «Ізкі» знаходиться в Міжгірському 
районі Закарпатської області, неподалік Воловця 
(20 км). Ми розташовуємося на висоті, яка найбільш 
комфортна для людського організму.

Тут вас чекають затишні дерев’яні котеджі, які 
допоможуть ще більше заглибитися в атмосферу 
відпочинку в обіймах природи.

Відновити сили після захоплюючих екскурсій, 
катанні на лижах, поїздок та нових вражень допоможуть 
свіжі овочі та фрукти вирощені під яскравим сонцем 
недоторканої карпатської природи на власній фермі 
Еко курорту Ізкі.

Еко-курорт «Ізкі» добре подбав про Ваш релакс 
після виснажливого дня катання на лижах. До Ваших 
послуг баня, яка побудована з дерев’яного брусу на 
фундаменті  дамби з цільного дерева. чан у Ізках 
особливий! Завдяки вмісту гліцерину в  мінеральній 
воді Ізкі, шкіра добре зволожується та пом’якшується, 
стає гладкою та еластичною. Після таких процедур 
– ви відчуєте себе молодим та здоровим.

- готель
- конференц хол
- котеджне містечко 
- ресторани
- крісельний витяг 
- баня&чан
- екскурсії піші, кінні, вело,  виїздні
- йога & масаж
- реабілітаційний центр 
- прокат
- магазин 
- квадроцикли
 - коні 
- пейнтбол 
- пасіка & лежанка-риболовля
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ТзОВ  «Ісокор-Україна» – це представництво  
ISOKOR® в Україні яке займається продажем  
продукції для очищення та захисту поверхонь від 
забруднень та атмосферного впливу.

Продукція ISOKOR є революційним гідрофобним 
(водо та брудостійким) покриттям, що забезпечує 
тривалий захист будь-яких поверхонь. ISOKOR 
продовжує термін придатності обробленого матеріалу, 
зберігає зовнішній вигляд і знижує витрати на його 
експлуатацію.

ІСО�ОР-��РАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Хмельницького, 200/213
м. Львів, 79037, Україна 
Тел/факс: (032) 2930277,
 (067) 3130515
e-mail: isokor.ua@gmail.com 
http://isokorua.com/

�ЧАСНИ�И ФОР�м�
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UkRAINE-ISOkOR
COMPANY WITH LIMITED LIAbILITY

ISOKOR Ukaine limited is a representive office in 
Ukraine providing products for surface cleaning and 
weather protection.

ISOKOR is revolutionary phydrofobic (dirt and water 
proof) covering that provides long lasting protection for 
any surfaces.

ISOKOR extends the period of use of the covered 
material. Retains the material’s look and reduces care 
cost.

200/213, Khmelnickogo St.,, 
79037, Lviv, Ukraine 
Phone/Fax: +380 32 2930277,
 +380 67 3130515
e-mail: isokor.ua@gmail.com 
http://isokorua.com/
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�Ам’яНЕц�-	
ПОДІ��С��ИЙ

ВІДДІЛ ТУРИЗМУ МІСЬКОЇ РАДИ
Тел.: (03849) 50731
e-mail: umzt.kp@gmail.com

ВІДКРИТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ ГОТЕЛЬЄРІВ  
І РЕСТОРАТОРІВ 
Тел.: (067) 4421862
e-mail: mail@touristk-p.info 

www.kam-pod.gov.ua
www.touristk-p.info

«Перлина на камені», «квітка на камені» - саме 
так з любов’ю називають Кам’янець-Подільський його 
жителі та численні гості. На стрімких скелях, неначе 
зростаючи з них, підносяться могутні стіни  й вежі 
Старої фортеці. З берегів каньйону відкривається 
неповторний краєвид Старого міста, яке нагадує 
літеру омега  (Ω – останню в давньогрецькому 
алфавіті.  Тут на скелястому острові  костьол з 
турецьким мінаретом, ратуша і православна церква 
стоять поруч, де кожен камінь неначе дихає історією, 
розповідаючи про події минулих віків.

Сьогодні Кам’янець-Подільський – одне з найбільш 
мальовничих міст у Східній Європі. Воно  багато в чому 
є унікальним: найвищий безопорний міст в Україні, 
найбільший в Європі Національний природний парк 
«Подільські Товтри».  Кам’янець займає третє місце 
на Україні по кількості пам’яток архітектури (після 
всесвітньовідомих Києва і Львова).

«Pearl in a stone», «flower on a rock» – so residents 
and numerous visitors of Kamyanets lovingly name it. 
On the steep rocks, like growing up with them, powerful 
walls and towers of the Old Fortress overpeer. The 
unique landscape of the Old City opens from the banks 
of the Canyon, which resembles the letter omega (Ω - 
the latest in the ancient Greek alphabet. Here on a rocky 
island with the Turkish Minaret Church, City hall and the 
Orthodox Church nearby, every stone breathes history, 
narrating about the events of past ages.

Today Kamyanets is one of the most beautiful 
cities in Eastern Europe. It is unique in many ways: the 
highest invincible bridge in Ukraine, the largest National 
Park «Podilski Tovtry» in Europe. Kamyanets takes the 
third place in Ukraine in the number of architectural 
monuments (after world famous Kyiv and Lviv).

ExHIbITORS
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kAMYANETS-PODILSkIY

CITY COUNCIL DEPARTAMENT  
OF TOURISM
Phone: +380 38 4950731
e-mail: umzt.kp@gmail.com

OPEN KAMYANETS-PODILSKIY
ASSOTIATION OF HOTELIERS  
AND RESTAURATORS 
Phone: +380 67 4421862
e-mail: mail@touristk-p.info 

www.kam-pod.gov.ua
www.touristk-p.info
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���Б Е�О�ОГІЧНОГО Т�РИЗм�
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

вул. Богдана Хмельницького, 23/1,
м. Луцьк, 43025, Україна, 
Тел.: (099) 6384633
e-mail: ecotourism.bug@gmail.com
www.lrot.pl,
www.ket.org.ua

Громадська організація «Клуб екологічного 
туризму» являється одним із партнерів проекту 
«Створення інформаційного комплексу у сфері 
транскордонного екологічного туризму у Єврорегіоні 
Буг» в рамках Програми транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007-
2013 роки, що фінансується за рахунок коштів 
Європейського Союзу в рамках Європейського 
Інструменту Сусідства та Партнерства. На 
території Польщі проект реалізується Люблінською 
регіональною туристичною організацією, на території 
Білорусії – Брестським обласним агропромисловим 
союзом. 

Однією із цілей проекту є створення позитивного 
туристичного іміджу території Полісся на міжнародному 
туристичному ринку шляхом просування міжнародного 
екотуристичного бренду «Полісся». Пропонуємо 
екотуристичні (піші, велосипедні, водні, кінні) 
маршрути у 5 національних природних парках трьох 
країн (Польщі, Білорусі та України).

Public organization «Ecological Tourism Club» is 
one of the partners of the project «Establishment of 
informational complex in the sphere of cross-border eco-
tourism in the Euroregion Bug» under the Cross-border 
Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 
2007-2013, under the European Neighbourhood and 
Partnership Instrument, and is financed by the European 
Union. The project is realised by The Lublin Regional 
Tourist Organisation (LROT) in Poland and by The Brest 
Regional Agro-industrial Union in Belarus. 

One of the objectives of the project is to create a 
positive tourist image of the Polissia territory on the 
international tourist market through promotion of the 
international ecotourism brand name «Polissia». We 
offer Eco tourism (hiking, biking, water, horse) routes 
in 5 national parks of three countries (Poland, Belarus 
and Ukraine).

ExHIbITORS
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ECOLOGICAL TOURISM CLUb 
PUbLIC ORGANIZATION

23/1 , Bogdan Khmelnytskyj St., 
43025, Lutsk, Ukraine
Phone: +380 99 6384633
e-mail: ecotourism.bug@gmail.com
www.lrot.pl,
www.ket.org.ua
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Санаторно-курортний комплекс «Курорти 
Приазов’я» пропонує відпочинок для дорослих і 
дітей. Вашій увазі представлений відпочинок на 
будь-який смак: від туристичного до лікувально-
профілактичного. Ви зможете відпочити на березі 
теплого Азовського моря, а сполучення унікального 
клімату та оздоровчих процедур зробить Ваш 
відпочинок незабутнім. Для Вас ми приготували 
комфортні умови проживання.

Номери обладнані:  сучасними меблями, 
телевізором, спліт-системою, ванною кімнатою, 
просторої видовою терасою з літніми меблями.

Для Вашого активного відпочинку і розваг 
відпочиваючих санаторію ми пропонуємо:

-кіноконцертний зал
-кафе-бар
-більярд
-тренажерний зал
-настільний теніс
-дитячий майданчик
Вис окий  р івень  серв і су,  гостинн ість  і 

доброзичливість персоналу санаторію допоможе 
Вам насолодитися відпочинком і отримати незабутні 
враження від часу, проведеного в мальовничому 
куточку природи.

��РОРТИ ПРИАЗОВ’я 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Мелітопольське шосе, 84/1,
м. Бердянськ, Запорізька обл., 
Україна,71101,

САНАТОРІЙ «НАФТОХІМІК УКРАЇНИ» 
вул. Маркарова, 71,
 м. Бердянськ, Україна,71101,Запорізька 
обл.,
Тел.: (06153) 92274, 60606
 (050) 3223280, 4212527
e-mail: kurort@berdyansk.biz
www.kurort.berdyansk.biz

Історія Львівського інституту економіки і туризму своїми 
витоками сягає 1899 року – часу заснування Цісарсько-
Королівської Торгової школи. У 2004 році  розпорядженням 
Кабінету Міністрів України утворено Львівський інститут 
економіки і туризму як провідний державний вищий навчальний 
заклад з розвитку науки про туризм та підготовки персоналу для 
провадження і розвитку туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу. За період інтенсивного розвитку інститут здобув 
заслужене визнання в Україні та за її межами.  

Львівський інститут економіки і туризму готує професіоналів 
з конкуруючими перевагами на туристичному ринку праці 
- бездоганним володінням фахом, іноземними мовами та 
інформаційними технологіями. В інституті сформовано творчий 
науково-педагогічний колектив, який передає глибокі світоглядні 
та ґрунтовні фахові знання майбутнім туризмознавцям, 
туроператорам і турагентам, менеджерам з розміщення і 
харчування, економістам-аналітикам, експертам-товарознавцям, 
бухгалтерам-фінансистам. Студенти мають можливість через 
профільні навчальні лабораторії, бібліотеку, інтернет-кафе з 
інтенсивного вивчення іноземних мов, туристично-інформаційний 
центр, виставковий центр отримувати інформацію про стан та 
тенденції розвитку туристичної та готельно-ресторанної  сфери 
в Україні та  світі. Інститут має чотири навчальні корпуси та два 
гуртожитки, оснащені сучасними технічними засобами навчання 
та каналами доступу до інтернету.

Львівський інститут економіки і туризму здійснює підготовку 
бакалаврів, спеціалістів, магістрів за такими напрямами, 
спеціальностями і спеціалізаціями:

- туризм;
- готельно-ресторанна справа;
- менеджмент організації (спеціалізації: менеджмент 

готельного господарства і туризму, менеджмент готельного і 
ресторанного бізнесу);

- харчові технології та інженерія (спеціалізації: технологія 
оздоровчого та профілактичного харчування);

- облік і аудит (спеціалізації: облік і фінанси в готельно-
ресторанному та туристичному бізнесі);

- міжнародна економіка (спеціалізація: міжнародний 
туризм);

- товарознавство та комерційна діяльність (спеціалізація: 
управління товарними системами та мерчандайзинг);

- товарознавство та експертиза в митній справі.
В інституті здійснюється підготовка фахівців на денній і 

заочній формах навчання за державним замовленням та за 
контрактом.

 Львівський інститут економіки і туризму завжди радо 
відкритий для тих, хто прагне здобути ґрунтовні знання, 
престижний фах, знайти своє місце на ринку туристичних 
послуг України.

�ЧАСНИ�И ФОР�м�
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��ВІВС��ИЙ 	
ІНСТИТ�Т 	
Е�ОНОмІ�И 	
І Т�РИЗм�

вул. Менцинського, 8,
м. Львів, 29007, Україна
Тел.: (032) 2554547, 2616308
www.liet.lviv.ua
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мАЙя-Т�Р
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
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 !

ExHIbITORS
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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!

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
www.miohorses.com.ua
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Український туристичний журнал, на сторінках 
якого невідомі куточки України, новинки сезону, 
екзотичні країни, народи, культури, звичаї, вартість 
поїздок, аналіз туристичного ринку, інтерв’ю. Мова 
видання: українська. Журнал розповсюджується: 
на бортах авіакомпаній «UM AIR», «WINDROSE», 
«‘AIRFRANCE», «YANAIR», «МОТОР СІч», в мережах 
ресторанів «Козирна Карта», «l’kafa», «Мафія», в 
магазинах «DIAWEST», турфірмах, бізнес-центрах.

�ЧАСНИ�И ФОР�м�
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мАНДРИ
ЖУРНАЛ

вул. Б. Хмельницького, 94,
м. Київ, 01054, Україна
Тел.: (050) 3562738,
 (093) 7863541
e-mail: lesya_mandry@ukr.net
www.mandry.ua
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Міністерство туризму Ізраїлю – некомерційна 
організація, основним напрямком діяльності якої є 
презентація Ізраїлю на світовому туристичному ринку. 
Ізраїль, будучи безвізовим напрямком і унікальною 
країною, багатою цілющими ресурсами, є колискою 
трьох світових релігій і являє собою ідеальне місце 
для пляжного, екскурсійного, паломницького та 
оздоровчого туризму.

Міністерство організовує рекламні компанії, прес-
тури для представників ЗМІ, проводить регулярні 
семінари для представників туристичної індустрії.

Тел.: (044) 5865167/65
er-mail: LarissaS@goisrael.com
e-mail: AnnaS@goisrael.com

мІНІСТЕРСТВО Т�РИЗм� 
ІЗРАЇ�Ю В ��РАЇНІ

ExHIbITORS
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Ministry of Tourism of Israel is a non-profit organization 
whose main activity is to present Israel in the global 
tourism market. Israel, as the visa-free area and unique 
country rich in medicinal resources, is the cradle of 
three world religions and is the ideal place for a beach, 
sightseeing, pilgrimage and health tourism.

Ministry organizes advertising campaigns, press tours 
for journalists, holds regular seminars for representatives 
of the tourism industry.

Phone +380 44 5865167/65
e-mail: LarissaS@goisrael.com
e-mail: AnnaS@goisrael.com

ISRAEL	MINISTRY	OF	TOURISM	
IN UkRAINE
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мИР ОТДЫХА И БИЗНЕСА
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.
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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.

MIR OTDYkHA
MAGAZINE

26, Chervonoarmiyska St.,
01004, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3328565
Fax: +380 44 2341854
e-mail: mir2@online.ua
www.mir.kiev.ua
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Н�ВО�А

вул. Червоноармійська, 57,
м. Вінниця, 21000, Україна
Тел.: (067) 4157711
 (0432) 508870
e-mail: info@nuvola.com.ua

Молода компанія здійснює продаж тканини, 
найкращого ґатунку, на території України.

За час своєї  роботи проявила себе як надійний 
партнер. Також має особистий підхід до

продажу  та клієнтів.
До асортименту компанії входить:
Тканина бавовняна :
- Бязь 
- Сатин
- Страйп Сатин
- Тік
- Фланель
Махрові вироби:
- Рушники всіх розмірів
Одіяла та подушки різних розмірів.

A young company carries out the sale of fabric of 
the best sort on territory of Ukraine. In times of the work 
proved as a reliable partner. Also has the personal fitting 
for sale and clients.

The assortment of company includes: 
Fabric is cotton: 
- Byaz’ 
- Sateen 
- Strayp Sateen
- Tik
- Flannel
Double wares:
- Towels of all sizes
Blankets and pillows of different sizes

ExHIbITORS
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NUVOLA

57, Chervonoarmiyska St.,
21000, Vinnitsa, Ukraine
Phone: +380 67 4157711
e-mail: info@nuvola.com.ua
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ОмНІТЕ� СИСТЕмС
ТОВ

вул. К. Малевича, 15, оф. 517
м. Київ, 04209, Україна
Тел.: (050) 3877679 
Тел/факс: (044) 2008224
e-mail: sveta@omnitec.es,
           info.ua@omnitec.es 
www.omnitec-systems.com.ua

Компанія  «Омнітек Системс» є українською 
філією однойменної компанії Omnitec Systems 
(Division Hotelera de BTV, Іспанія) та представником 
заводу BTV (Іспанія) – провідного виробника 
готельного обладнання. «Омнітек Системс» – це 
спеціалізована компанія, яка здійснює постачання 
обладнання для готелів та бізнес-центрів. Основним 
напрямком діяльності компанії є постачання, 
установка та обслуговування електронних замків для 
готелів, контактних та безконтактних систем доступу, 
спеціалізованої готельної програми Gesthotel, сейфів, 
мінібарів, готельних фенів, аксесуарів, тощо.

ExHIbITORS

��

Company Omnitec Systems is the off ic ial 
representative of the Spanish company «Omnitec 
Systems» (Division Hotelera de BTV) and representative 
of  factory BTV (Spain) – the manufacturer of electronic 
locks for hotels «Omnitec», and also other hotel 
equipment (safes, minibars, hotel hair dryers and other 
accessories for hotels). Company Omnitec Systems is 
specialized in supplying, maintenance and installation of 
the electronic locks for hotels, hotel software Gesthotel, 
safes, minibars.

OMNITEk SYSTEMS LTD

15, of. 517, Malevich str., 
04209, Ukraine, Kyiv 
Phone: +38 050 3877679
Tel / Fax: +38 044 2008224
e-mail: sveta@omnitec.es, 
            info.ua@omnitec.es 
www.omnitec-systems.com.ua
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Торгова марка «Руно» представлена на текстильному 

ринку України більше 20 років, і займає одне з лідируючих 
місць по виробництву подушок, ковдр, наматрацників, 
постільної білизни, ортопедичних матраців, махрових 
виробів.

Наше підприємство має власну виробничу базу, 
оснащену найсучаснішим обладнанням, яке дозволяє 
самостійно виробляти різноманітні наповнювачі в ковдри, 
подушки, наматрацники, а комп‘ютерні стьобальні машини 
можуть виконувати різноманітні візерунки на виробах.

Ми можемо виготовляти  продукцію різних розмірів,із 
різноманітних тканин, з наповнювачами різних щільностей, 
враховуючи нестандартні побажання клієнтів.

Напрямок діяльності компанії – виготовлення ковдр, 
подушок, комплектів постільної білизни з бязі, сатина, 
перкалі, стьобаних наматрацників, ортопедичних матраців, 
махрових виробів, текстиля для ресторану та кухні, покривал 
та декоративних подушок.

Для наповнення ковдр та подушок ми використовуємо 
холафайбер, штучний лебединий пух, овечу вовну та 
бамбук; тканини використовуються бавовняні та сумішеві. 
Вся сировина має санітарно - гігієнічні висновки.

П’ять причин, за якими Вам буде комфортно та вигідно 
працювати з нашою компанією:

- ми виробники запропонованого асортименту товарів;
- виготовлення продукції під замовлення;
- чітке та своєчасне виконання замовлень;
- вакуумна упаковка об’ємних виробів для подальшого 

перевезення по регіонам.
Маючи широкі виробничі можливості та повний цикл 

виробництва, ми можемо запропонувати Вам конкурентні 
ціни на високоякісний текстиль.

Запрошуємо Вас до плідної та взаємовигідної 
співпраці.

ОСТРАТЕ�С
ТОВ

вул. Куренівська, 18,
м. Київ, 04210, Україна
Тел./факс: (044) 5812060
 (050) 4432425
e-mail: office@runo.com.ua
           oksana@runo.com.ua
www. runo.com.ua
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ОТЕ��ЄР&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.

ExHIbITORS
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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.

OTELIER & RESTORATOR
MAGAZINE

36 a, 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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ОФІС З ПИТАН� ����Т�РИ 	
ТА ІНФОРмАцІЇ ПОСО��СТВА 
Т�РЕЧЧИНИ В ��РАЇНІ

вул. Федорова, 12, офіс 5,  
м. Київ, 01005, Україна
Тел.: (044) 5810992
Тел./Факс: (044) 5810991
e-mail: info@tourismturkey.com.ua
www.goturkey.com.ua

Туреччина – це рай на землі, що приваблює 
мільйони туристів чудовими пляжами, теплим 
морем, величними горами, чарівними озерами, 
а також культурними та історичними пам’ятками. 
Туреччина – країна з багатим минулим, успадкованим 
від великих цивілізацій і трьох основних релігій. 
Завдяки високорозвиненій інфраструктурі гостям 
країни пропонується широкий спектр туристичних 
послуг. Навіть якщо Ви проведете у Туреччині зовсім 
небагато часу, природна краса, культурне та історичне 
різноманіття країни, а також її доброзичливі гостинні 
жителі не залишать Вас байдужими.

ExHIbITORS
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Turkey is a paradise of sun, sea, mountains, lakes, 
high quality tourism infrastructure and friendly people 
offering all types of tourist activities. Turkey also has a 
magnificent past, and is a land of full historic treasures 
from 13 successive civilizations. Even if you spend only 
a short time in Turkey, you can see a lot of this great past 
and the most important sites of the three big religions.

CULTURE	AND	INFORMATION	
OFFICE IN UkRAINE EMbASSY 
OF REPUbLIC OF TURkEY

12, office 5, Fedorova St., 
01005, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 58109 92
Phone/Fax: +380 44 5810991
e-mail: info@tourismturkey.com.ua
www.goturkey.com.ua
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місія:
Створення компетентної, галузевої польсько-

української громадської організації в сфері туризму.
цілі П�ТП:
- Бути компетентним майданчиком для наших 

членів в підборі бізнес партнерів в сфері туризму 
Польщі та України.

-Допомагати і супроводжувати створення нових 
туристичних продуктів нашими членами між 
Польщею і Україною.

- Охороняти і підтримувати економічні інтереси 
членів ПУТП.

- Проводити політику інформування, просування, 
та участі в галузевих виставках, а також обміну 
досвідом між членами ПУТП.

- Формувати та організовувати процеси навчання 
та обміну досвідом у сфері туризму між Польщею і 
Україною.

- Організовувати обмін між вищими закладами у 
сфері туризму Польщі та України.

- Досліджувати та аналізувати туристичні ринки 
Польщі та України.

- Аналізувати та оцінювати зміни законодавства 
в сфері туризму в Польщі та Україні.

- Бути партнером для державних, комунальних і 
громадських організацій, пов’язаних з ринком туризму 
в Польщі і на Україні.

�мови вступу до Палати:
членом ПУТП може стати будь-яке підприємство 

чи підприємець незалежно від форми власності, 
який працює у сфері туризму Польщі або України не 
менше 2 років.

ПО��С��О-��РАЇНС��А 
Т�РИСТИЧНА ПА�АТА

вул. Трембацька, 4,
м. Варшава, 00074, Польща
Тел./Факс: +48 22 8282870
e-mail: info@puit.org.pl
www.puit.org.pl

ul. Trębacka, 4,
00074, Warszawa, Polska
Phone/Fax: +48 22 8282870
e-mail: info@puit.org.pl
www.puit.org.pl

POLSkO-UkRAINSkA IZbA 
TURYSTYkI

ExHIbITORS

��
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Група компаній «Профітекс» - експерт в 
технологічному проектуванні та комплексному 
оснащенні професійної кухні, пралень, хімчисток.

Види послуг:  технологічне проектування, 
консалтинг, постачання устаткування, монтаж, 
навчання персоналу, сервісне обслуговування і 
організація технологічних процесів. Постачання 
поставки витратних матеріалів і професійної хімії 
для пралень і хімчисток. Постачання професійного 
текстилю для об’єктів HoReCa.

Обладнання:  Electrolux, Modular, Jensen, Blanco, 
Hobart, Infrico, Pony, Renzacci.

Переваги:
- Власна ліцензоване проектне бюро
- Власна авторизована сервісна служба
- Власний успішний бізнес промислової пральні 

та хімчистки
- 5 сервісних центрів, що покривають усю 

територію України

�ЧАСНИ�И ФОР�м�

��

ПРОФІТЕ�С
ТЕКСПРАЙМ

вул. Сирецька, 9, БЦ «Маяк»
м. Київ, 04073, Україна 
Тел.: (044) 5864114, 
 (048) 7578795 
Тел./факс: (044) 5864114
e-mail: info@profitex.com.ua
http://www.profitex.com.ua

��

�ЧАСНИ�И ФОР�м�

ТзОВ «Радехівський цукор» -  один з найбільших 
виробників цукру в  Україні, що входить до міжнародної 
групи компаній Pfeifer&Langen – провідного виробника 
цукру  на теренах Європейського Союзу.ТзОВ 
«Радехівський цукор» - це сучасне та модернізоване 
підприємство, що спеціалізується на переробці 
цукрового буряка, виробництві цукру-піску, меляси  та 
жому.  Виробничі потужності підприємства розміщені 
у Львівській та Тернопільській областях. Сировинна 
зона розміщується в Радехівському, Сокальському, 
Буському, Кам’янка–Бузькому, Бродівському, 
Жовківському районах Львівської області, а також в 
Горохівському, Локачинському  районах Волинської 
області та деяких районах Рівненської області.

Виробнича потужність заводу – 8 тис. тонн/добу 
переробки цукрового буряка.Основна продукція, яка 
виробляється цукровим заводом – товарний цукор 
– пісок, побічна – меляса та жом (сирий, сухий та 
гранульований).

За роки  діяльності заводу було проведено  
повне  технічне переоснащення та модернізацію 
технологічних процесів виробництва  продукції.

РАДЕХІВС��ИЙ ц��ОР
ТОВАРИСТВО  
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
Тм DIAMANT

п-кт Юності, 39,  
с. Павлів, Радехівський р-н., 
Львівська обл., 80250, Україна
Тел.: (032) 5541004
e-mail: office.p@radsugar.com.ua
http://radsugar.com.ua (на реконструкції)
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СЕЗОНИ 
ЖУРНАЛ

вул. Теремківська, 8, оф. 44,
м. Київ, 03187, Україна
Тел.: (044) 5266308
www.seasons.net.ua
www.seasons.in.ua

Журнал «Сезони. Відпочинок в Україні та за 
кордоном» видається з 2007 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, 
Азербайджані, Молдові та Білорусі. Наклад 10000 
примірників.
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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.

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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С�АЙ�АЙН СОФТВЕР

а/с 214
м. Київ, 01019, Україна
Тел./Факс: (044) 4225555
e-mail: 1c@1c.ua
www.1c.ua

«Скайлайн Софтвер» (оператор розповсюдження 
програм «1С» в Україні) займається продажем, 
розвитком та підтримкою прикладних програм на 
платформі «1С:Підприємство» для автоматизації 
управління та обліку на підприємствах різного 
масштабу та спеціалізації, в тому числі для 
підприємств сфери гостинності (ресторани, кафе, 
готелі і т.д.).

Партнери-1С: Франчайзі представляють найбільш 
розгалужену на комп’ютерному ринку України 
партнерську мережу, яка нараховує понад 500 
компаній, що виконують постачання програмних 
продуктів, мають великий досвід обслуговування 
клієнтів, впровадження, супроводу, та часто й 
розробки програм.

На сьогодні понад 130 000 організацій України – від 
маленьких фірм до великих холдингів, використовують 
наші прикладні програми на платформі «1С:
Підприємство» для рішення найрізноманітніших 
задач свого бізнесу.

ExHIbITORS
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«Skyline Software» specializes in development, 
distribution and support of «1C: Enterprise» platform-
based solutions for management and accounting 
automation for companies of different level and 
specialization, including hospitality sector (restaurants, 
cafes, hotels, etc.).

Companies with official status of 1C: Franchising 
represent the most branched partner network in Ukrainian 
technology market, which consists of more than 500 
companies that perform software supplying and have 
wide experience in customer service, implementation, 
software maintenance, and also developing own software 
products.

At the present time, more than 130 000 Ukrainian 
companies – from small firms to large holdings - use 
«1C: Enterprise» platform-based solutions for a variety 
of individual business tasks.

SkYLINE SOFTWARE

Post box 214,
01019, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 4225555
e-mail: 1c@1c.ua
www.1c.ua
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СО�ІДБ�Д Тм

вул. Короленка, 61, 
м. Дубно, Рівненська обл., 35604, Україна
Тел.: (050) 5814442  
Тел/факс: (036) 5645897
e-mail info@solidbud.com 
www.solidbud.com

Сучасні дерев’яні каркасні будівлі: швидко, без 
«усушки і усадки», будь-який архітектурний стиль, 
економні в опаленні.

З 2003 року ТМ «Солідбуд» будує дерев’яні 
каркасні готелі, бази відпочинку, ресторани, зали для 
урочистих подій, котеджі. Власна проектна група, 
постійні запаси будматеріалів, сучасне виробництво 
і досвідчені будівельні бригади гарантують швидке і 
якісне будівництво об’єктів будь-якої складності. 

ТМ «Солідбуд» виготовляє: тераси, сходи, 
двері, меблі і елементи зовнішнього і внутрішнього 
декору з масиву сосни, модрини чи дуба. Покриття 
лакофарбовими матеріалами під різні дизайнерські 
рішення, штучне зістарення деревини. 

Ми реалізуємо будь-які проекти!

ExHIbITORS
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Contemporary wood frame buildings are short terms 
build, without wall drying and geometry changes, any 
architectural style, heating economy.

Since 2003 Solidbud TM builds wood framing hotels, 
restaurants, cottages. We have our own project office, 
stock of building materials, modern production machines, 
experienced builders and we guarantee rapid and quality 
construction.

Solidbud TM also produce: terraсe, wooden stairs, 
doors, wood furniture for restaurants and hotels, interiors 
and exteriors design elements in pine, larch and oak. We 
paint in any design.

We realize all your projects!

SOLIDbUD TM

61, Korolenko St., 
35604, Dubno, Rivne region, Ukraine
Phone: +380 50 5814442  
Phone/Fax: +380 36 5645897
e-mail: info@solidbud.com 
www.solidbud.com
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СТ�ДІя 111
ФОТОшКОЛА

вул. Шота Руставелі, 7,  
м. Львів, 79000, Україна
Тел.:  (066) 7777 343,
 (067) 3417035
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.
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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.

STUDIO	���
PHOTOSCHOOL

7, Shota Rustaveli St.,  
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 66 7777 343,
 +380 67 3417035
e-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua
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Т�РЕц��І АВІА�ІНІЇ

пл.Міцкевича, 4,  
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 2970849
Факс: (032) 2970850
e-mail: lvivmarketing@thy.com
www.thy.com

Заснована у 1933 році з флотом у п’ять літаків, на 
сьогоднішній день авіакомпанія Turkish Airlines, член 
Star Alliance являється 4 зірковою авіакомпанією з 
флотом, який налічує 277 літаків (пасажирських та 
вантажних), яка здійснює польоти до 277 напрямків 
по всьому світу серед яких 229 міжнародних та 48 
внутрішніх. Згідно рейтингу Skytrax у 2015 році Turkish 
Airlines отримала звання «Найкраща Авіакомпанія 
Європи» уже сьомий рік поспіль. Отримавши 
перемогу у номінаціях «Найкраще харчування на 
борту в економ класі» у 2010 році, « Найкраще 
харчування на борту у бізнес класі « у 2013 та 2014 
роках, цього року Turkish Airlines була удостоєна 
нагороди за «Найкраще харчування у бізнес залі» 
та «Найкращий бізнес зал авіакомпанії» у рейтингу 
Skytrax. Більше інформації про Turkish Airlines на сайті 
www.turkishairlines.com.
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Established in 1933 with a fleet of five aircraft, Star 
Alliance member Turkish Airlines is a 4-star airline today 
with a fleet of 294 (passenger and cargo) aircraft flying to 
277 destinations worldwide with 229 international and 48 
domestic. According to Skytrax survey of 2015, Turkish 
Airlines was chosen «Europe’s Best Airline» for the fifth 
and «Best Airline in Southern Europe» for the seventh 
consecutive time. Having won in 2010 the world’s «Best 
Economy Catering Service», in 2013 the world’s «Best 
Business Catering Service», and in 2014 «Best Business 
Catering Service» awards, Turkish Airlines was this 
year awarded the world’s «Best Business Class Lounge 
Dining» and «Best Business Airline Lounge»  prizes 
in the Skytrax survey. More information about Turkish 
Airlines can be found on www.turkishairlines.com.

TURkISH AIRLINES

4, Mitskevycha Sq.,  
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2970849
Fax: +380 32 2970850
e-mail: lvivmarketing@thy.com
www.thy.com
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��РАЇНС��А АСОцІАцІя 
А�ТИВНОГО ТА Е�О�ОГІЧНОГО 
Т�РИЗм�

вул. Інститутська, 15/5, оф. 30,  
м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (067) 2313200, 5068039
Тел./Факс: (044) 361 68 01
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.
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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.

UkRAINIAN ADVENTURE AND 
ECOTOURISM	ASSOCIATION

off. 30, 15/5, Instytutska St., 
01021, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 2313200, 5068039
Phone/Fax: +380 44 361 68 01
e-mail: info@uaeta.org
www.uaeta.org
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Єдине в Україні ділове видання, призначене для 
професіоналів ринку туристичних послуг, аналізує 
тенденції, публікує експертні думки, прогнозує 
розвиток туристичних напрямків та дає поради 
гравцям ринку щодо розвитку їхнього бізнесу та 
реакції на події в галузі.

З нами ваш бізнес приречений на успіх!

��РАЇНС��ИЙ Т�РИЗм
ЖУРНАЛ  
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «ДЗЕРКАЛО 
СВІТУ»

пров. Хорива 4, офіс 36,
м. Київ, 04071, Україна
Тел./Факс: (044) 4941297, 4941298
info@mw.com.ua
www.mw.com.ua
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Culture and tourism department of Rivne state 
administration is the executive body that pursues the 
national tourism policy in the region. The main tasks of the 
Department are: coordination the activity and support of 
tourist enterprises, securing the all-sided development of 
recreational areas, stirring up the development of internal 
tourism. The Department cooperates with community and 
public organizations and the mass-media.

�ПРАВ�ІННя ����Т�РИ 
І Т�РИЗм� РІВНЕНС��ОЇ 
ОБ�ДЕРЖАДмІНІСТРАцІЇ

м. Рівне, 33028, Україна
майдан Просвіти, 1
Тел/ф: (0362) 695479
e-mail: turizm@icc.rv.ua
http://www.tourism.rv.ua

Управління культури і туризму Рівненської 
облдержадміністрації – державний орган виконавчої 
влади, що забезпечує реалізацією державної політики 
в сфері туризму в регіоні. Головним завданням 
управляння є: координація діяльності та підтримка 
туристичних підприємств, забезпечення комплексного 
використання рекреаційних територій, активізація 
розвитку внутрішнього туризму. У своїй діяльності 
управління активно співпрацює з громадськими 
та державними організаціями, засобами масової 
інформації.

DEPARTMENT OF CULTURE 
AND TOURISM RIVNE STATE 
ADMINISTRATION

33028, Rivne, Ukraine
1, Square Prosvity 
Tel/fax: +380362 695479
e-mail: turizm@icc.rv.ua
http://www.tourism.rv.ua
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�ПРАВ�ІННя Т�РИЗм� 
ДЕПАРТАмЕНТ� РОЗВИТ�� 
��ВІВС��ОЇ мІС��ОЇ 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.
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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.

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
www.lviv.travel
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ХОТЕ�

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

ExHIbITORS
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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

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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Активний розвиток сегменту HoReCa  і сфери 
послуг, збільшення кількості бізнесових та торгово- 
розважальних комплексів, підвищення стандартів 
обслуговування і вимог по гігієні в місцях масового 
перебування людей сприяли для створення фірмою 
«ЯДРО» нового напрямку в її діяльності - комплексного 
забезпечення  клієнтів  обладнанням та розхідними 
матеріалами для прибирання та гігієни.

Це стало можливим при дистрибуції товарів 
провідних фірм України :

Фірма «Соляріс».
Офіційний представник італійських концернів 

ELSEA, MAR PLAST, FUMAGALLI COMPONENTI, APEX 
(FRATELLI), MO-EL, FIORENTINI, IMBALPAPER, QTS, 
німецьких підприємств TEMCA та WERRAPAPER, 
австрійського підприємства HAGLEITNER та 
польських підприємств SPLAST та KLEEN-TEX. 

- Пилососи;
- Підлогомиючі та підметальні машини;
- Прибиральні та сервісні візки;
- Дозатори рідкого мила;
- Тримачі паперових рушничків;
- Тримачі туалетного паперу 
- Електросушарки для рук та фени;
- Килимки для чищення взуття
- Професійна хімія 
- Професійний інвентар для прибирання

ТзОВ «ЯДРО».
Виробництво миючих засобів .
Фольга,пергамент,плівки.
Упаковка ,Одноразовий посуд
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яДРО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Вул. Щирецька ,7  
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: (032) 2953131, 2951888
e-mail: jadro@arkada-x.com.ua
www.jadro.com.ua
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мАНДРИ	ЖУРНАЛ ........................................ 61 ........110
мИР ОТДЫХА И БИЗНЕСА	ЖУРНАЛ ......... 62 ........114
ОТЕ��ЄР&РЕСТОРАТОР	ЖУРНАЛ ............ 58 ....... 122
СЕЗОНИ	ЖУРНАЛ ......................................... 57 ....... 130
��РАЇНС��ИЙ Т�РИЗм 
 ЖУРНАЛ ТОВ «ВИДАВНИЦТВО  
 «ДЗЕРКАЛО СВІТУ» ................................ 76 ....... 142

ГроМАдсЬкі	орГАніЗАЦіЇ,	АсоЦіАЦіЇ	 
тА	оБЄднАннЯ	У	сФері	тУриЗМУ	 

тА	Гостинності
А�АДЕмІя ГОТЕ��НИХ ІНВЕСТОРІВ ....... 53 ......... 58
АСОцІАцІя А�ВАПАР�ІВ ��РАЇНИ ............ 56 ......... 66
АСОцІАцІя ГІДІВ ��РАЇНИ .......................... 47 ......... 68
АСОцІАцІя ГОТЕ��НИХ ОБ’ЄДНАН� 	
 ТА ГОТЕ�ІВ мІСТ ��РАЇНИ ................... 51 ......... 70
���Б Е�О�ОГІЧНОГО Т�РИЗм� 
 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ................. 78 ....... 104
ПО��С��О-��РАЇНС��А Т�РИСТИЧНА 	
 ПА�АТА .................................................... 55 ....... 126
��РАЇНС��А АСОцІАцІя А�ТИВНОГО 	
 ТА Е�О�ОГІЧНОГО Т�РИЗм� ............... 50 ....... 140

орГАни	дерЖАВноГо	УПрАВЛіннЯ	 
і	контроЛЮ	В	сФері	тУриЗМУ

ДЕПАРТАмЕНТ ЗОВНІШН�ОЕ�ОНОмІЧНОЇ 	
 ДІя��НОСТІ, Т�РИЗм� ТА ��РОРТІВ 	
 ХЕРСОНС��ОЇ 	
 ОБ�ДЕРЖАДмІНІСТРАцІЇ ..................... 22 ......... 86
ДЕПАРТАмЕНТ мІЖНАРОДНОГО 	
 СПІВРОБІТНИцТВА, ЄВРОІНТЕГРАцІЇ 	
 ТА РОЗВИТ�� Т�РИСТИЧНОЇ 	
 ІНФРАСТР��Т�РИ  ІВАНО-ФРАН�ІВС��ОЇ 	
 ОБ�АСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 	
 АДмІНІСТРАцІЇ ........................................ 36 ......... 88
ДЕПАРТАмЕНТ мІЖНАРОДНОГО 	
 СПІВРОБІТНИцТВА ТА Т�РИЗм� 	
 ��ВІВС��ОЇ ОБ�АСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 	
 АДмІНІСТРАцІЇ ........................................ 45 ......... 90
ДЕПАРТАмЕНТ ОСВІТИ І НА��И, 	
 мО�ОДІ ТА СПОРТ� ЗАПОРІЗ��ОЇ 	
 мІС��ОЇ РАДИ ........................................ 23 ......... 92
�Ам’яНЕц�-ПОДІ��С��ИЙ ....................... 69 ....... 102
�ПРАВ�ІННя ����Т�РИ І Т�РИЗм� 	
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№стендA №сторінки

ПЕРЕ�І� �ЧАСНИ�ІВ	
ЗА ТЕмАТИЧНИмИ РОЗДІ�АмИ

BOOTH	 pAge

bRANCH LIST OF ExHIbITORS

TRAVeL	ORgANIZATION
CLUb MED UkRAINE LLC ............................ 21 ......... 27
bATUMI, AJARA 
 DEPARTMENT OF TOURISM  
 AND RESORTS OF AJARA ...................... 11 ......... 75
VIATOUR TRAVEL SERVICES  LLC ............. 19 ......... 81
VIDVIDAY	TOUR OPERATOR ........................ 46 ......... 83
MAYA-TOUR TOURIST AGENCY ................... 49 ....... 109
ISRAEL	MINISTRY	OF	TOURISM		
 IN UkRAINE .............................................. 18 ........113
CULTURE	AND	INFORMATION		
 OFFICE IN UkRAINE EMbASSY 	
 OF REPUbLIC OF TURkEY .................... 26 ....... 125

SANATORIUM,	ReCReATION,	 
ACCOMODATION	eSTABLISHMeNTS

bARDEJOVSkE kUPELE SPA ....................... 3 ......... 23
DUDINCE	SPA RESORT................................... 1 ......... 29
LUCkY	SPA RESORT ....................................... 2 ......... 39
RAJECkÉ TEPLICE	SPA RESORT.................. 4 ......... 41
ALMAZ	HOTEL COMPLEX ............................ 66 ......... 63

AIR	CARRIeRS
AIRCOMPANY «ATLASJET UkRAINE» LTD. 
 «ATLASGLObAL» TM ............................... 24 ......... 53
TURkISH AIRLINES ....................................... 26 ....... 139

INFORMATIONAL	TeCHNOLOgIeS	IN	TOURISM
SEEYOURTRAVEL.COM	COMPANY ............. 17 ......... 47

eQUIpMeNT	AND	FURNITURe	FOR	HOTeLS,	 
CAFeS,	BARS	AND	ReSTAURANTS

VENETO GROUP  LTD. .................................... 5 ......... 85
OMNITEk SYSTEMS LTD. ............................. 13 ........119
HOTEk ............................................................ 14 ....... 149

 РІВНЕНС��ОЇ 	
 ОБ�ДЕРЖАДмІНІСТРАцІЇ ..................... 77 ....... 144
�ПРАВ�ІННя Т�РИЗм� ДЕПАРТАмЕНТ� 	
 РОЗВИТ�� ��ВІВС��ОЇ мІС��ОЇ 	
 РАДИ ......................................................... 40 ....... 146

інШе
bEER HOUSE 
 ПРИВАТНА ПИВОВАРНЯ ........................ 66 ......... 24
��ВІВС��ИЙ ІНСТИТ�Т Е�ОНОмІ�И 	
 І Т�РИЗм� ................................................ 52 ....... 107
СО�ІДБ�Д Тм ................................................ 41 ....... 134
СТ�ДІя 11�	ФОТОшКОЛА ............................. 54 ....... 136
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BOOTH	 pAge

bRANCH LIST OF ExHIbITORS

BOOTH	 pAge

bRANCH LIST OF ExHIbITORS

INFORMATIONAL	AND		TeLeCOMMUNICATIONAL	
TeCHNOLOgIeS

SkYLINE SOFTWARE ...................................... 6 ....... 133

TeXTILe	AND	LINeNS
bkP-GROUP LTD. ............................................ 8 ......... 77
NUVOLA ......................................................... 37 ........117

eQUIpMeNT	FOR	eNTeRTAINMeNT	CeNTeRS	 
AND	ReCReATION	FACILITIeS	

RIF  GROUP OF COMPANIES ........................ 31 ......... 43
VECTOR ATTRACTION 
 PRIVATE ENTERPRISE ............................ 16 ......... 79

SpeCIALIZeD	AND	geNeRAL	MASS	MeDIA
HOTELS24.UA	 
 ONLINE HOTEL RESERVATIONS ............ 12 ......... 33
UTG – UkRAINIAN TRAVEL GAZETTE ........ 63 ......... 51
ACADEMY OF HOSPITALITY	MAGAZINE .... 59 ......... 57
AQUAPARk .................................................... 56 ......... 61
DIM	IDEY	MAGAZINE ..................................... 65 ......... 97
MIR OTDYkHA	MAGAZINE ........................... 62 ........115
OTELIER & RESTORATOR 
 MAGAZINE ................................................ 58 ....... 123
SEASONS	MAGAZINE ................................... 57 ....... 131

TOURISM	pUBLIC	ORgANIZATIONS,	 
ASSOCIATIONS	AND	UNIONS

ACADEMY OF HOTEL INVESTORS .............. 53 ......... 59
ASSOCIATION OF AQUAPARkS 	
 IN UkRAINE .............................................. 56 ......... 67
ASSOCIATION OF UkRAINIAN TOUR 	
	 GUIDES ..................................................... 47 ......... 69
ECOLOGICAL	TOURISM	CLUb 
 PUbLIC ORGANIZATION ......................... 78 ....... 105
POLSkO-UkRAINSkA IZbA TURYSTYkI .... 55 ....... 127

UkRAINIAN ADVENTURE AND 	
	 ECOTOURISM	ASSOCIATION ................. 50 ....... 141

pUBLIC	AUTHORITIeS	OF	gOVeRNMeNT	 
AND	CONTROL	IN	THe	BRANCH	OF	TOURISM

DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL 	
 COOPERATION, EUROPEAN 	
	 INTEGRATION	AND	TOURISM		
 INFRASTRACTURE DEVELOPMENT 	
 OF IVANO-FRANkIVSk REGIONAL 	
	 STATE	ADMINISTRATION........................ 36 ......... 89
DEPARTMENT OF EDUCATION 	
 AND SCIENCE, YOUTH AND SPORTS  	
 OF ZAPORIZHZHYA CITY COUNCIL ...... 23 ......... 93
kAMYANETS-PODILSkIY ............................. 69 ....... 103
DEPARTMENT OF CULTURE 	
 AND TOURISM RIVNE STATE 	
	 ADMINISTRATION .................................... 77 ....... 145
TOURISM ОFFICE DEPARTMENT 	
 OF DEVELOPMENT LVIV CITY 	
	 COUNCIL .................................................. 40 ....... 147

OTHER
bEER HOUSE	PRIVATE bREWERY .............. 66 ......... 25
STUDIO	���	PHOTOSCHOOL........................ 54 ....... 137
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РЕ��АмНА �АмПАНІя

В	сПеЦіАЛіЗоВАніЙ	Пресі:
- Газета «Українська туристична газета» 
   ............................................................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «Мандри» ............................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «Отельєр & Ресторатор» ....... (м. Київ, Україна)
- Журнал «Aquapark» ............................. (м. Київ, Україна)
- Журнал «Академия гостеприимства» . (м. Київ, Україна)
- Журнал «Мир отдыха» ......................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «Українский туризм» .............. (м. Київ, Україна)

А	тАкоЖ	В	нАстУПниХ	ВидАннЯХ:
- Газета «Афіша Прикарпаття» 
   ..........................................(м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Від і до» ............................ (м. чернівці, Україна)
- Газета «Газета в дорогу» ................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета Реклама» ............. (м. Коломия, Україна)
- Газета «Деньги плюс» ........................ (м.Одеса,Україна)
- Газета «Закарпатські оголошення» 
   ........................................................ (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Кур’єр ЕКСПО». .................... (м. Львів, Україна)
- Газета «ЛЬВІВСЬКА ГАЗЕТА» ........... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта» ................. (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» ......... (м. Львів, Україна)
- Газета «Неділя» ............................ (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Пресс-Биржа» .... (м. Дніпропетровськ, Україна)
- Газета «Дзвони Підгір’я» (м. Івано-Франківськ, Україна)

РЕ��АмНА �АмПАНІя

рекЛАМА	нА	рАдіо:
- Радіо «Люкс»
- Радіо «ФМ Галичина»
- Радіо «Evropa Plus»
- Радіо «Авто-радіо»
- Радіо «Львівська Хвиля»
- Радіо «Закарпаття ФМ»

теЛеВіЗіЙнА	рекЛАМА:
- 5-ИЙ КАНАЛ
- ЛТБ
- ZIK
- канал 24

ПідтриМкА		В	інтернеті:
http://www.galexpo.com.ua
https://www.facebook.com
http:// 032.ua
http:// 0342.ua
http://abud.lviv.ua 
http://aquamagazine.com.ua
http://chernivtsy.eu
http://dim-idea.com
http://event-galicia.lviv.uа
http://experttur.com
http://food.com.ua
http://georgehotel.com.ua 
http://greece.mfa.gov.ua
http://heyevent.com
http://hihostels.com.ua
http://Hotels24.ua
http://incredibleukraine.com
http://infolviv.net
http://infomisto.com

ЛЬВІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО  
ФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА 
ГОСТИННОСТІ – 2015
		 XVI Міжнародної виставки-ярмарку		
  «ТурЕ�СПО-2015», 
		 ІX Спеціалізованої виставки 	
  «ГОТЕ��НИЙ ТА РЕСТОРАННИЙ 	
  БІЗНЕС» та	
		 VІІI Спеціалізованої виставки  
  «�ОНТИНЕНТ РОЗВАГ: Спорт. 	
  Відпочинок. Дозвілля»
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РЕ��АмНА �АмПАНІя РЕ��АмНА �АмПАНІя

http://issuu.com
http://javoriv-rda.gov.ua
http://kam-byzrda.com.ua
http://karpaty.info
http://karpaty.net.ua
http://kultura.sm.gov.ua
http://lcci.com.ua
http://loda.gov.ua
http://lvivconvention.com.ua
http://lviv-online.com
http://lviv-tourist.info
http://mandry.ua
http://mastertura.com.ua
http://meria.sumy.ua
http://mir.kiev.ua
http://morshyn-rada.gov.ua
http://mykolaiv-rda.lviv.ua
http://my-marriage.com.ua
http://news.kompass.ua
http://novosti-turbiznesa.info
http://otiumportal.com
http://poedu.com.ua
http://pravda.if.ua
http://prod-torg.info
http://prohotelia.com.ua
http://ria.com
http://ruraltourism.com.ua
http://sambircity.gov.ua
http://samsobi.com.ua
http://stranniktravelmagazine.com
http://stryi-rada.gov.ua
http://stsrda.gov.ua
http://TE.ORG.UA
http://tourism.poltava.ua

http://touristinfo.lviv.ua
http://tourlib.net
http://ukrwest.com.ua
http://utg.net.ua/
http://visitkherson.gov.ua
http://vk.com
http://zagranitsa.info
http://zamky.com.ua
http://zhydachivrda.org.ua
http://zolochiv-rda.gov.ua
http://zota.org.ua
http://zotic.zp.ua

ЗоВніШнЯ	рекЛАМА:
- 3 рекламних  установки в центральній частині міста
- 2 бігборди (С. Микуличин)
- трансляція в мережі супермаркетів «Сільпо» (9 магазинів)

ЗАПроШеннЯ:
- 7800 керівників установ і організацій України, спеціалістів   
  підприємств галузі (адресна розсилка)
- 2,5 млн.  підприємств України (e-mail розсилки)

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

В МЕРЕЖІ ІNTERNET
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ПОДя�А

 Дирекція ��ВІВС��ОГО мІЖНАРОДНОГО 
ФОР�м� ІНД�СТРІЇ Т�РИЗм� ТА ГОСТИННОСТІ - 
2015: XVІ Міжнародної виставки-ярмарку «ТурЕ�СПО-
2015», ІХ Спеціалізованої виставки «Готельний 
та ресторанний бізнес» та  VІІІ Спеціалізованої 
виставки «�онтинент розваг: Спорт. Відпочинок.
Дозвілля»  висловлює щиру подяку за підтримку 
та допомогу в організації та проведенні виставки і 
програми супутніх заходів установам, організаціям, 
підприємствам:

 Lviv Covention breau
 Promix  bartender Center
 Академії Готельних Інвесторів
 Асоціації аквапарків �країни
 Асоціації гідів �країни
 Асоціації готельних об’єднань та готелів міст  	
 �країни
 Асоціації малих готелів та апартаментів	
 �країни
 Асоціації працівників парків �країни
 Геннадію Свідзінському звукорежисеру
 Департаменту міжнародного співробітництва	
 та туризму �ОДА
 Західній Шеф Групі
 Ігорю Губіліту, керівнику Громадського об’єднання  
 «Підкова»
 �лубу Галицької �ухні
	 Компанії «S-PROF»
 �ьвівській міській раді
 �ьвівській обласній державній адміністрації
 �ьвівській обласній Раді
 �ьвівському Туристичному Альянсу
 Палацу Спорту «�країна» 
 ПП «�рилос �ом»
 ПП «�ушта Г.І.»
 ПП «Новий світ»
 ПрАТ «Світ друку»

ПОДя�А

 ТзОВ «Агентство Економічної Безпеки 	
 «ЕФОРТ»
 ТзОВ «Гал Сад»
 ТзОВ «Гал-Е�СПОСЕРВІС»
 ТзОВ «Формат-Захід»
 �країнській асоціації активного та екологічного 	
 туризму
 �країнському кулінарному союзу
 �правлінню туризму Департаменту розвитку 	
 �мР
 Фотошколі «Студія 111»
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 АВТОРС��І ПРАВА НА�ЕЖАТ� 
ПРАТ «ГА�-Е�СПО»®

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