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УЧАСНИКИ	ФОРУМУ

��

ExHIbITORS

��

There is a country situated at the Western part of the 
Balkan peninsular, surrounded by the waters of Adriatic 
and Ionian Seas, which attracts more and more tourists 
with each new season. It is Albania. This country is called 
to be the most promising touristic direction on Balkans. 
And this is not surprising!

Albania has become a very popular holiday 
destination for the tourists from different countries, 
including Ukraine, because it has picturesque nature, 
rich historical and cultural heritage, great conditions for 
the coastal, excursion and ethno-tourism.

ALER Travel Company is excited to show you the 
most beautiful and unexplored corners of Albania. We 
will impress you with the hospitality of local people and 
unusual places of the world cultural heritage.

By choosing your rest with ALER Travel you choose 
professionalism and reliability!

ALER	TRAvEL	
TOURISM & REAL ESTATE

Албанія, Тірана
вул. Теодор Кеко 6, оф.6
Тел.: +355 69 3655684,
 +355 69 3655685
Teл./Факс: +355 4 4535555
e-mail: info@alertravel.com
www.alertravel.com

У західній частині Балканського півострова, 
омита водами адріатичного та іонічного морів, 
знаходиться албанія, котра з кожним новим літнім 
сезоном приваблює все більше і більше туристів. цю 
країну називають найперспекти-внішим туристичним 
напрямком на Балканах. і це не дивно!

маючи живописну природу, багату історичну та 
культурну спадщину, прекрасні умови для пляжного, 
екскурсій-ного та етнотуризму, албанія стала 
популярним місцем відпочинку для туристів з різних 
країн, в тому числі і з Ук-раїни.

Компанія ALER Travel з радістю продемонструє 
Вам найкрасивіші та незвідані куточки албанії, здивує 
гостинніс-тю місцевого населення та незвичайними 
місцями світової культурної спадщини.

Відпочиваючи з ALER Travel Ви обираєте 
професіоналізм та надійність!

ALER	TRAvEL
TOURISM & REAL ESTATE

Albania, Tirana
Teodor Keko St., 6, office 6
Phone: +355 69 3655684,
 +355 69 3655685
Phone/Fax: +355 4 4535555
e-mail: info@alertravel.com
www.alertravel.com
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матраци, подушки, ковдри, наматрацники 
торгової марки «ANDERSEN» – це продукти, які 
дбають про наше здо-ров’я та розроблені для того, 
щоб забезпечити спокійний та комфортний сон, 
дарують можливість бадьоро зустріти ранок, адже 
для хорошого самопочуття протягом дня потрібно 
добре відпочити вночі.

матраци та подушки Тм «ANDERSEN» 
виробляються в данії на всесвітньо відомому 
заводі «Carpenter», який на сьогодні є найбільшим 
виробником абсолютно безпечних, антиалергенних 
продуктів для здорового сну (зокрема віскоеластику) 
із використанням нових технологій та високих 
стандартів якості. Комплектуючі для різноманітних 
аксесуарів виготовлені в Західній європі (данії, 
Бельгії, німеччині).  

Тм «аNDERSEN» – це продукція високої якості 
за розумну ціну!

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ

��

ANDERSEN	ТМ

вул. Ярослава Мудрого, 27
Україна, Львівська обл., 80400, 
м. Кам’янка-Бузька
Тел.: +380 3254 23025, 23026,  
  23128,
 +380 67 3711179
Факс: +380 3254 23129
e-mail: office@andersen-comfort.com.ua
www.andersen-comforn.com.ua

Відділ сан ітарно-г і г ієн ічних препарат ів 
є бізнес-підрозділом компанії Bayer в Україні, 
що спеціалізується на розвитку та маркетингу 
професійних рішень у боротьбі з шкідливими 
організмами у побуті, промисловості, транспорті, які 
мають епідеміологічне і санітарно-гігієнічне значення, 
зокрема це таргани, клопи, комарі, мухи, гнуси, ґедзі, 
молі, мурахи, блохи, оси, а також шкідники запасів 
зернових культур та промислова забур’яненість, 
захист декоративних ландшафтів тощо.

В якості світового лідера, прагнення Bayer це 
захист довкілля в якому ми живемо, що полягає в 
забезпеченні еко-гігієни, а також підвищення якості 
життя і комфорту. 

місія – збереження позиції світового лідерства на 
даному ринку через: 

- досягнення досконалості бізнесу за рахунок 
задоволення потреб кінцевого споживача; 

- забезпечення інноваційного розвитку і маркетингу 
якісних продуктів для професійного використання; 

-   надання професійного рішення щодо 
оздоровлення місць побуту, промисловості, 
транспортних шляхів та декоративних ландшафтів; 

- гарантування стабільності бізнесу і росту 
попиту за рахунок забезпечення споживача якісною 
продукцією.

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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bAYER

вул. Верхній Вал, 4-Б 
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: +380 44 2203300 
Факс: +380 44 2203301
www.bayer.ua
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Menu of restaurant in 40 languages
WEB-Applications in 40 languages
E-OfficeNFC Cie is a Franco Ukrainian team who had 

created e-RestaurantNFC in 2012 after EURO of football. 
French flair and franco-Ukrainian engineer team.

The E-RESTAURANT.NFC concept
Concept was born to facilitate the understanding of 

menus and dishes for foreign tourists. Indeed, many of 
them are dissatisfied do not understand what they have 
in their plates».

«During Football 2012 European Championship in 
Kiev, many foreigners did not understand what they ate 
because everything was written in Russian or Ukrainian 
and few people spoke English»

E -RESTAURANT NFC is an innovative service that 
will allow you to easily accommodate customers:

- From places and all origins. To do this, an NFC 
chip and/or a QR Code (Flashcode) will be added to 
your card).

- E-Restaurant included services: allergen, organic, 
subtitle in local language, statistics, Accessibility for the 
visually impaired.….

- Turnover up of 20% with foreign clients. If I 
understood only omelet, I order only an omelet and not 
a dish more expensive.

- E-RestaurantNFC is also your website (it’s a 
complete tools of communication)

- Referee: 500 Restaurants in Europe, Asia, Africa, 
South America; Accor Group (Mercure, Novotel, Sofitel) , 
Metro Cash and Carry France, Casino Partouche, Casino 
Barrièe, Groupe Flo Paris, Vapiano…..

E-RESTAURANT NFC is N°1 in Europe of this 
segment market, and received the 1ier price of Numeric 
Innovation 2016 for Restaurant in France.

We looking for Agent Distributors in Eastern Countries 
(Ukraine, Russia, Poland…)

E-RESTAURANT	NFC
(E-OFFICE NFC SAS CIE)

Immeuble Europa 2 
310 avenue Marie Curie 
74166 Saint Julien en Genevois FRANCE
Teл.: +33 6 86 89 70 77
email: contact@e-officenfc.com
www.e-officenfc.com
www.e-restaurantnfc.com,
Register N° 812 919 710 00010 
VAT: FR 80812919710

для ресторанів на 40 мовах
WEB-програми на 40 мовах
E-OfficeNFC Cie є українсько-французькою 

командою, яка створила e-RestaurantNFC в 2012 році 
після єВРО з фут-болу. Команда французьких та 
французько-українських інженерів.

Концепція E-RESTAURANT.NFC
Концепція народилася для полегшення розуміння 

меню та страв для іноземних туристів. дійсно, багато 
з них неза-доволені і не розуміють, що у них на 
тарілках.

«Під час Чемпіонату європи з футболу 2012 року 
в Києві багато іноземців не зрозуміли, що вони їли, бо 
все було написано російською чи українською мовами, 
і мало хто говорив по-англійськи»

E-RESTAURANT NFC є інноваційною послугою, яка 
дозволить вам легко розмістити клієнтів:

- з місць і всіх джерел. для цього на вашу карту буде 
додано чіп NFC та/ бо QR-код (Flashcode).

- E-Restaurant включає послуги: алергенні, органічні 
продукти, субтитри на місцевій мові, статистика, 
доступність для людей з вадами зору та інше.

- Оборот до 20% з іноземними клієнтами. якщо я 
зрозумів тільки омлет, я замовив тільки омлет, а не 
блюдо дорож-че.

- E-RestaurantNFC – це також ваш веб-сайт (це 
повний інструментарій спілкування)

- 500 ресторанів європи, азії, африки, Південної 
америки; Accor Group (Mercure, Novotel, Sofitel) , Metro 
Cash and Carry Франція, Casino Partouche, Casino 
Barrièe, Groupe Flo Paris, Vapiano

E-RESTAURANT NFC є №1 в європі в цьому 
сегменті ринку, і отримав першу відзнаку Numeric 
Innovation 2016 для ресторану у Франції.

ми шукаємо агентських дистриб’юторів у східних 
країнах (Україні, Росії, Польші ...)

E-RESTAURANT	NFC
(E-OFFICE NFC SAS CIE)

Immeuble Europa 2 
310 avenue Marie Curie 
74166 Saint Julien en Genevois FRANCE
Phone: +33 6 86 89 70 77
email: contact@e-officenfc.com
www.e-officenfc.com
www.e-restaurantnfc.com
Register N° 812 919 710 00010 
VAT: FR 80812919710
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Graal Resort bukovel – новий, сучасний готель 
«преміум» класу з розвинутою інфраструктурою та 
бездоганним сервісом.

Завдяки розташуванню на схилі гори, із вікон 
номерів відкриваються живописні пейзажі з 
неймовірним видом на гори і на сам гірськолижній 
курорт Буковель.

Буковель - найбільший гірськолижній курорт 
України, який у 2012 році було визнано найбільш 
швидко зростаючим гірськолижним курортом світу. 

Сучасно обладнані номера готелю порадують Вас 
вишуканим дизайном та комфортом, із 33 витончених 
номерів ви оберете найкращий саме для Вас.

Багатофункціональний конференц-зал готелю-
ідеальне місце для проведення на вищому рівні:

- семінарів
- тренінгів
- корпоративів
- та ділових зустрічей.
Ресторан готелю Graal Resort відрізняється 

елегантним і лаконічним дизайном. В меню 
ресторана представлені, як традиційні українські 
страви по автентичним рецептам, так і вишукані 
страви європейської кухні, приготовані командою 
висококваліфікованих кухарів. Відпочити та провести 
чудовий вечір в компанії друзів за чашечкою ароматної 
кави чи тонізуючим травяним чаєм під музикальний 
супровід, можна у нашому затишному та сучасному 
лаунж-барі. Також на Вас чекає суха фінська сауна 
на дровах, басейн з підігрівом та масаж .Все це, є 
необхідним для відновлення сил, загартування та 
оздоровлення. Ви відчуєте, що очистили ваше тіло 
до глибини душі після активного відпочинку. 

Ласкаво просимо та з нетерпінням чекаємо на Вас, 
ми зробимо Ваш відпочинок незабутнім . 

З повагою, Graal-Resort.com

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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GRAAL	RESORT
ГОТЕЛЬ

Буковель, Урочище Вишня, 306
Тел.: +380 50 1300500
e-mail: graalresort@gmail.com
www.graal-resort.com

Про нас:
ми – команда професіоналів, і кожен день 

вдосконалюємося в своїй роботі, переймаючи 
досвід міжнародних компаній з обслуговування 
ресторанного бізнесу. За роки роботи наша команда 
виробила стратегію, яка максимально задовольняє 
потреби ресторану, кухні.

наша продукція зможе виділити Вас серед 
інших!

Продукція:
Трубочки, прикраси і мішалки для коктейлів, 

напоїв, десертів.
аксесуари для канапе і барбекю (шпажки, 

шампура, зубочистки).
ажурні серветки.
Барний інвентар. Шейкери, розноси, пляшки для 

флейринга.
Посуд для басейнів: келихи, глечики, салатники 

з б’ється.
Продукція для підняття рівня закладу: візки 

сервіровки, дитячий стільчик, підставки для 
кореспонденції, стелажі.

Професійне обладнання - блендера, грилі, преса 
для цитрусових, ледомолкі.

Переваги:
Гідна цінова політика.  Оперативність в 

обслуговуванні.
Відмінними рисами компанії є ставлення до 

клієнтів, а також точність, чесність і акуратність в 
роботі. Пропонуючи нашу продукцію, ми несемо 
відповідальність за кількість і якість товару.

KAbARE	&	NORMETA
КОмПанія

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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м. Одеса, 65017, Україна
вул. Малиновського, 16 а
Тел.: +380 48 7942358,
 +380 50 3363711
e-mail: kabareservice2016@gmail.com
www.cabareservice.com.ua
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Studio Decor «LANA» specializes in sewing curtains, 
lambrykeniv, bed linen, tablecloths, and other textile 
products. On customer order we sew products of varying 
complexity. Checkout also provides a designer for future 
measurements windows blinds, shutters, blinds. Prepare 
multiple designs with a choice, install the eaves, shutters, 
blinds and curtains zavishuvannya.

Blinds and curtains for hotels, restaurants, non-
residential premises - office, assembly halls, loggias and 
verandas. Unique fabrics and unique design will make 
your institution unique and atmospheric.

We offer the following products:
- Sewing of curtains, swags, blankets, tablecloths
- Towels, linens
- Cornices, lamps
- Blankets, pillows

LANA
СТУдія-дЕКОРУ

вул. Богдана Хмельницького, б.20, 
м. Калуш, Івано-Франківська обл.,  
77303, Україна
Тел.: +380 95 7647817
e-mail: lidavasyliv@mail.ru
https://vk.com/lanasalon

Студія-декору «LANA» спеціалізується на пошитті 
штор, ламбрикенів, постільної білизни, скатертин, та 
інших текс-тильних виробів. на замовлення клієнта 
ми шиємо вироби різної складності. Також надаємо 
послуги виїзду дизай-нера, замірів вікон під майбутні 
штори,жалюзі, ролети. Підготовки кількох дизайнів 
з можливістю вибору, установки карнизів, жалюзів, 
ролетів і завішування штор.

Штори та гардини для готелю, ресторану, 
нежитлових приміщень – робочі кабінети, актові зали, 
лоджії та веранди. Унікальні тканини та індивідуальний 
дизайн зроблять Ваш заклад атмосферним  та 
унікальним. 

ми пропонуємо таку продукцію:
- Пошиття  штор, ламбрекенів, покривал, скатертин
- Рушники, постільна білизна
- Карнизи, світильники
- Ковдри, подушки

LANA
STUDIO DECOR

20, Bohdana Khmelnytskogo str., 
77303, , Ukraine
Phone: +380 95 7647817
e-mail: lidavasyliv@mail.ru
https://vk.com/lanasalon
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Фірма LiMaSo Textile (Львів) – виробник якісного 
текстилю для дому та готельно-ресторанної сфери 
з тканин про-відних європейських виробників. 
Представники фірми щороку відвідують головні 
європейські виставки текстильних виробів і тканин, 
завдяки чому продукція від LiMaSo завжди відповідає 
сучасним трендам. Оригінальність дизайнів, 
добротність тканин і якісне пошиття – це незмінний 
почерк фірми.

на виставці GalExpo фірма представить широкий 
асортимент спец-тканин для штор, скатертин, 
серветок і постіль-ної білизни виробництва країн 
європи.

LiMaSo Textile надає такі послуги: 
- для ресторанів: пошиття штор, фіранок, 

скатертин, мулетонів, серветок, фуршетних спідничок, 
чохлів на крісла, одягу/форми для персоналу;

- для готелів: пошиття штор, фіранок, постільної 
білизни, покривал, наматрасників, халатів, рушників 
і тапочок.

LIMASO	TM

Тел.: +380 67 6752660,  
 +380 67 6742021
e-mail: info@limaso.com.ua,  
           sales@limaso-shop.com
www.limaso.in.ua,
www.limaso-shop.com
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PHONENERGY company offers a new product in 
Ukraine – Charging stations and devices for charging 
smartphones, tablets and gadgets, relevant in various 
business areas.

With these innovative devices, visitors and guests of 
cafes, restaurants, hotels, night clubs, business centers, 
event events, beauty salons, sports clubs, car parks and 
many more places are able to charge their gadgets and 
stay connected with the real and the virtual world.

What’s the point of free Wi-Fi access when the battery 
came up on the smartphone!?

PHONENERGY is a direct supplier of the most up-
to-date, high-quality product that can refine its marketing 
strategy. In addition to selling equipment, you can take 
the device for rent.

In addition to the main function of the station, the 
charging station is able to advertise the product / service. 
With this you can get monthly third-party income.

Offer your guests and clients a modern, widespread 
service and automatically get the status of a successful 
institution in the city.

PHONENERGY
ЗаРядні СТанції Та ПРиСТРОї 
дЛя БіЗнЕСУ 
КОмПанія

вул. Лермонтовська, 7 
м. Харків, 61001, Україна,
Тел.: +380 73 5430770  
 (+ Viber/WhatsApp)
 +380 97 5430770
e-mail: info@phonenergy.com.ua
www.phonenergy.com.ua

Компанія PHONENERGY пропонує новий продукт 
в Україні – Зарядні станції та пристрої для зарядки 
смартфонів, планшетів та гаджетів, актуальних у 
різних напрямках Бізнесу. 

За допомогою цих інноваційних  пристроїв 
відвідувачі та гості кафе, ресторанів, готелів, нічних 
клубів, бізнес-центрів, Event заходів, салонів краси, 
спортивних клубів, автосервісів та багатьох інших 
місць в змозі заряджати свої гаджети та залишатись 
завжди на зв’язку з реальним й віртуальним світом. 

який сенс від вільного доступу Wi-Fi, коли у 
смартфоні сіла батарея!? 

PHONENERGY є прямим постачальником 
найсучаснішого, високоякісного продукту, здатний 
удосконалити  мар-кетингову стратегію. Крім продажу 
обладнання можна взяти пристрій в оренду. 

Окрім основною функції  станція для зарядки 
в змозі рекламувати товар/послугу. За допомогою 
цього гарантовано можна отримувати щомісячний 
сторонній дохід.

Запропонуєте своїм гостям та клієнтам сучасний 
поширений сервіс та автоматично отримуєте статус 
успішного закладу міста.

PHONENERGY
CHARgINg STATIONS AND 
DEVICES FOR bUSINESS 
COMPANY

7, Lermontovsky st.
61001, city Kharkiv, Ukraine,
Phone: + 380 73 5430770
 (+ Viber/WhatsApp)
 +380 97 5430770
e-mail: info@phonenergy.com.ua
www.phonenergy.com.ua
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TRAVEL TIME is a destination management 
company and a tour operator providing a full range of 
services for group and individual leisure travellers as well 
as corporate clients in Lithuania and the Baltic States. 
Operating in the tourism market for more than 10 years 
we have gathered a professional and experienced team 
engaged in making every travel or event we organize a 
pleasant and unforgettable experience.

Our services include:
- general tours
- Cultural heritage tours
- Adventure tours
- Special interest and tailor made tours
- City breaks
- SPA packages
- Countryside and active holidays
- Organization of meetings, seminars and 

conferences
- Incentives 
Besides that, we offer a wide range of tailor-made 

services such as hotel reservations, transfers, sightseeing 
excursions, visits to conventions and cultural events. We 
are flexible and we work with all kinds of special, non-
standard requests our clients might have.

We constantly improve ourselves, enlarge the 
diversity of our services as well as ensure the highest 
quality of it.

Enjoy your time with TRAVEL TIME!

TRAvEL	TIME
ТУР ОПЕРаТОР

Vilnius, 09309, Lithuania
14, Kalvariju Str.
Тел.: +370 85 2751797
 +370 85 2751446
 +370 85 2715550
e-mail: info@traveltime.lt
http://traveltime.lt

TRAVEL TIME багатопрофільний туристичний 
оператор з 15-річним досвідом роботи, надає повний 
спектр турис-тичних послуг для груп, індивідуальних 
туристів і корпоративних клієнтів в Литві і в інших 
Балтійських країнах.

ми Пропонуємо:
- Класичні екскурсійні автобусні тури по Латвії, 

Литві та Естонії
- Комбіновані загальні тури по країнам Балтії та 

Скандинавії
- Тури культурної спадщини
- Пригодницькі тури
- Тури особливого інтересa і індивідуальні тури
- Вихідні тури в Ригу, Таллінн, Вільнюс
- SPA пакети
- Відпочинок на узбережжі Балтійського моря
- активний відпочинок в сельскій місцевості
- Організація зустрічей, семінарів і конференцій
- Тимбілдинг і інсентив-тури
- VIP-подорожі
Крім того,  ми надаємо широкий спектр 

спеціалізованих послуг, таких як бронювання готелів 
будь-якої категорії, замовлення авіаквитків і ж/д 
квитків, транспортне обслуговування, екскурсійне 
обслуговування, страхування тури-стів, відвідування 
конвенцій і культурних заходів, візова підтримка 
туристів.

Підхід нашого професійного і досвідченого 
колективу до клієнтів.

- Будь-яке побажання замовника повинно бути 
виконано.

- ми постійно розширюємо асортимент програм і 
розробляємо нові цікаві, нетрадиційні рішення.

- ми підвищуємо свої компетенції і рівень 
обслуговування клієнтів.

ми співпрацюємо тільки з надійними і перевіреними 
партнерами.

Приємної подорожі з TRAVEL TIME!

TRAvEL	TIME
TOUR OPERATOR

14, Kalvariju Str. 
Vilnius,  09309, Lithuania
Phone: +370 85 2751797
 +370 85 2751446
 +370 85 2715550
e-mail: info@traveltime.lt
http://traveltime.lt
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TURKISH	AIRLINES	

пл. Міцкевича, 4,
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: +380 32 2970849
Call center: 0 800 501207
e-mail: lvivmarketing@thy.com

Про Turkish Airlines: 
Заснована у 1933 році з флотом у п’ять літаків, на 

сьогоднішній день авіакомпанія Turkish Airlines, член 
Star Alliance є 4-зірковою авіакомпанією з флотом, 
який налічує 331 літак (пасажирські та вантажні), 
яка здійснює польоти до 300 напрямків по всьому 
світу, серед яких 251 міжнародних та 49 внутрішніх. 
Згідно рейтингу Skytrax у 2017 році, авіакомпанія 
Turkish Airlines, яка в 2011-2016 роках шість разів 
поспіль отримувала звання «найкраща авіакомпанія 
європи», дев’ятий рік поспіль отримала нагороду 
«найкраща авіакомпанія Південної європи». 
Отримавши перемогу у номінаціях «найкраще 
харчування на борту в економ класі» у 2010 році, 
авіакомпанія також отримала нагороду «найкраще 
харчування на борту у бізнес класі» у 2013, 2014, 2016  
та 2017 роках. Отримавши нагороду «найкращий 
бізнес зал» в 2015 та 2017 роках, вже третій рік 
поспіль компанія отримала нагороду за «найкраще 
харчування у бізнес залі» у світі згідно результатів 
цьогорічного опитування. Більше інформації про 
Turkish Airlines на сайті www.turkishairlines.com, чи на 
офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook, 
Twitter, Youtube, Linkedin, Instagram.

About Turkish Airlines: 
Established in 1933 with a fleet of five aircraft, Star 

Alliance member Turkish Airlines is a 4-star airline today 
with a fleet of 331 (passenger and cargo) aircraft flying 
to 300 destinations worldwide with 251 international 
and 49 domestic. According to the 2017 Skytrax survey, 
Turkish Airlines, already having a six consecutive years of 
«Best Airline in Europe» award between 2011-2016, now 
chosen as the «Best Airline in Southern Europe» for the 
ninth consecutive times. Having won the «Best Economy 
Class Onboard Catering» award in 2010, Turkish Airlines 
also awarded as the World’s «Best Business Class 
Onboard Catering» in 2013, 2014 and 2016, and 2017. 
Winning the «World’s Best Business Class Lounge» 
award in 2015 and 2017, the global carrier also picked up 
the World’s «Best Business Class Lounge Dining» award 
for the third consecutive years according to this year’s 
survey results. More information about Turkish Airlines 
can be found on its official website www.turkishairlines.
com or its social media accounts on Facebook, Twitter, 
Youtube, Linkedin, and Instagram

TURKISH	AIRLINES

4, Mitskevycha Sq.,
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2970849
Call center: 0 800 501207
e-mail: lvivmarketing@thy.com
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Company Zelen has been working in the sphere of 
greenhouse economy focused on restaurant business 
and healthy food since 2014. The company’s activity is 
microgreen growing and its sale. Microgreen - young 
sprouts of various vegetables aged from 7 to 14 days. 
The greenhouse is located in an environment friendly 
area of Cherkasy region.

Company Zelen grows more than 10 species of 
microgreen. In the process of production don’t use 
chemicals, fertilizers and growth stimulants. The main 
principles are using of high- quality certified seeds, clean 
water and providing ideal conditions for plant growth.

The company permanently takes part in exhibitions, 
master classes, and street food festivals. The main tasks 
of our team are maintaining high quality of produce, 
arranging convenient and prompt delivery. To provide 
these the production work continues even at night. Thus 
all products are delivered as fresh as possible. In time 
of rapid development of restaurant business Zelen is 
constantly expanding its assortment to satisfy even the 
most demanding customer.

ZELEN

вул. Червонопрапорна, 32
м. Київ, 03026, Україна
Тел.: +380 97 9461762
 +380 98 5102249
e-mail: zelen.ua@gmail.com

Компанія «Zelen» працює в сфері тепличного 
господарства орієнтованого на  ресторанний  бізнес 
та здорове хар-чування з 2014 року . напрямком 
діяльності компанії є  вирощування мікрогріну та його 
реалізація. мікрогрін – молоді зачатки різноманітних 
культур віком від 7 до 14 днів. Тепличне господарство 
розташоване в екологічно чистому районі Черкаської 
області.

Компанія «Zelen» вирощує більше 10 видів 
мікрогріну. В процесі виробництва не використовуються 
ніякі хімікати, добрива та стимулятори росту. 
Головними принципами є використання якісного 
сертифікованого насіння, чистої води та створення 
ідеальних умов для росту рослин. 

Компанія постійно приймає участь у виставках, 
мастер-класах, та фестивалях вуличної їжі. Основними 
завданнями нашої команди є підтримання високої  
якості, зручної та швидкої доставки. для цього робота 
на виробництві три-ває навіть вночі. Таким чином, 
вся продукція доставляється максимально свіжою. 
В часи стрімкого розвитку ресто-ранного бізнесу Тм 
«Zelen» постійно розширює свій асортимент, щоб 
задовольнити навіть найвибагливішого клієнта.

ZELEN

32, Chervonopraporna St. 
03026, Kyiv, Ukraine,
Phone: +380 97 9461762
 +380 98 5102249
e-mail: zelen.ua@gmail.com
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UTG	–	УКРАЇНСЬКА	
ТУРИСТИЧНА	ГАЗЕТА

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

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

UTG – Ukrainian Travel Gazette 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

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ ExHIbITORS
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Company «Azov-Galichina» is well-known wholesale 
group in the market of utensils, building materials and 
household goods. For more than 20 years we have been 
working to ensure that our customers can buy decent 
products with maximum comfort!

Azov-Halychyna presents a new HoReCa project 
specializing in the comprehensive equipment of 
professional dishes and inventory of hotels, restaurants, 
cafes, bars, fast food, supermarkets in Lviv.

АЗОВ-ГАЛИЧИНА
КОмПанія

м. Львів, 79040, Україна 
вул. Городоцька, 357 /4
Тел.: +380 67 5522514
Факс: +380 32 2628443
e-mail: horeca@azovgal.com.ua
www.azovgal.com.ua

Компанія «азов-Галичина» добре знана гуртівня на 
ринку посуду, будівельних матеріалів та господарчих 
товарів. Понад 20 років ми працюємо для того, 
щоб наші покупці могли купувати гідні товари з 
максимальним комфортом!

«азов-Галичина» презентує новий проект HoReCa, 
що спеціалізується на комплексному оснащенні 
професійним посудом та інвентарем готелів, 
ресторанів, кафе, барів, фаст-фудів, супермаркетів 
у м. Львові.

до асортименту компанії входить:
- професійний фарфор провідних європейських 

та українських фабрик,
- скло і кришталь, 
- столові прибори, 
- барний інвентар, 
- предмети сервірування, 
- кухонний посуд від кращих виробників, 
- обладнання для шведського столу.
У нас Ви зможете відвідати виставковий зал, 

ознайомитись зі зразками продукції яка Вас цікавить, 
отримати консу-льтацію професійних менеджерів, 
зробити замовлення необхідного асортименту і в 
найкоротші терміни отримати його.

AZOV-GALICHINA
COMPANY

79040, Lviv, Ukraine
357/4, Horodotska str.
Phone: +380 67 5522514,
Fax: +380 32 2628443
e-mail: horeca@azovgal.com.ua
azovgal.com.ua
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АКАДЕМІЯ	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.

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/

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

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

АКАДЕМІЯ		
ГОТЕЛЬНИХ		
ІНВЕСТОРІВ

вул. М. Житомирська, 16/3, оф .4, 
м. Київ, 01001, Україна
Тел.: +380 44 3616801,
 +380 67 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, про-ектування та 
фінансування готелів, SPA & Wellness. Розрахована 
на майбутніх інвесторів, власників, керівників, 
проектантів, вищого менеджерського складу готельних 
і SPA & Wellness об’єктів. 

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

ACADEMY	OF	HOTEL	
INvESTORS

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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«ANTARES TOUR» established in Ukrainian market of 
travel service in 1999; The company has proved itself as 
one of the most reliable tour operator and one of the most 
stable company in Ukraine. We provide high level service 
for each client during years of successful operating. The 
company offers full range of travel service around the world 
- airflights, transfers, excursions, wellness programs at the 
best balneological, thermal and SPA resorts of the world 
and, of course, accommodation in hotels, apartments, villas 
and residences.

TOUR OPERATOR ANTARES TOUR – LEADINg 
UKRAINIAN SEA CRUISES TOUR OPERATOR  is:

- authorized partner of cruise companies Holland America 
Line and Seabourn in Ukraine;

- priority partner for sale in Ukraine sea cruises of the 
next cruise companies: Regent Seven Seas Cruises, Oceania 
Cruises, Crystal Cruises, Ponant Yacht Cruises & Expeditions, 
Silversea Cruises, Paul Gauguin Cruises, Norwegian Cruise 
Line, Carnival Cruise Line, Star Clippers, Viking Ocean 
Cruises, etc.;

- partner  for sale of river cruises in Ukraine of companies 
AmaWaterways, Crystal River Cruises, 

A-Rosa, CroisiEurope, Luftner Cruises, Nicko Cruises, 
Viking River Cruises, Scenic Luxury Cruises & Tours, Emerald 
Waterways;

- offers cruises of the next companies on Ukrainian 
travel market: Cunard Line, Celebrity Cruises, Azamara 
Cruises, Costa Cruises, Princess Cruises, Royal Caribbean 
International, MSC Cruises, Windstar Cruises, Hurtigruten, 
Oceanwide Expeditions, Disney Cruise Line, American Cruise 
Lines, etc.

- has many years of experience in sale of sea and river 
cruises and cruise tours.

Business tourism is also one of the main activities for 
tour operator ANTARES TOUR. The company specializes 
in organizing of incentive tours, corporate tours, seminars, 
visiting of congresses, exhibitions and conferences, in 
organizing thematic tours with visits of companies for 
experience exchange.

АНТАРЕС	ТУР	
КРУїЗниЙ  
ТУРОПЕРаТОР

вул. Січових Стрільців 58/2, офіс 1
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: +380 44 4896070, 4896071,  
      4844522
 +380 67 4817275, 4411625
Факс: +38044) 4823624
e-mail: welcome@antares-tour.com
www.antares-tour.com

«анТаРЕС ТУР» з’явився на українському ринку 
туристичних послуг в 1999 році; за роки успішної роботи 
зареко-мендував себе одним з найбільш надійних 
туроператорів і однією з найcтабільніших компаній 
України, що забезпе-чують високий рівень обслуговування 
для кожного клієнта. Компанія пропонує повний спектр 
туристичних послуг по всьому світу - це і авіаквитки, і 
трансфери, екскурсійне обслуговування, лікувально-
оздоровчі тури і програми на кращі бальнеологічні, 
термальні та СПа-курорти світу і, звичайно ж, проживання 
в готелях, апартаментах, віллах і резиденціях.

ТУРОПЕРаТОР «анТаРЕС ТУР» - ПРОВідниЙ 
ТУРОПЕРаТОР УКРаїни по морських круїзах є:

- уповноваженим оператором з продажу в Україні круїзів 
круїзних компаній Holland America Line і Seabourn;

- пріоритетним партнером з продажу в Україні круїзів 
круїзних компаній Regent Seven Seas Cruises, Oceania 
Cruises, Crystal Cruises, Ponant Yacht Cruises & Expeditions, 
Silversea Cruises, Paul Gauguin Cruises, Norwegian Cruise 
Line, Carnival Cruise Line, Star Clippers, Viking Ocean 
Cruises, ін.;

- партнером з продажу в Україні річкових круїзів 
круїзних компаній AmaWaterways, Crystal River Cruises, 
A-Rosa, CroisiEurope, Luftner Cruises, Nicko Cruises, Viking 
River Cruises, Scenic Luxury Cruises & Tours, Emerald 
Waterways;

- пропонує на туристичному ринку України морські 
круїзи круїзних компаній: Cunard Line, Celebrity Cruises, 
Azamara Cruises, Costa Cruises, Princess Cruises, Royal 
Caribbean International, MSC Cruises, Windstar Cruises, 
Hurtigruten, Oceanwide Expeditions, Disney Cruise Line, 
American Cruise Lines, ін .;

- має великий багаторічний досвід продажів морських 
і річкових круїзів і круїзних турів.

діловий туризм також є одним з пріоритетних напрямків 
туроператора «анТаРЕС ТУР». Компанія спеціалізується 
на організації інсентів турів, корпоративних турів, 
семінарів, організації відвідування конгресів, виставок та 
конфе-ренцій, організації тематичних турів з відвідуванням 
підприємств з метою обміну досвідом.

ANTARES	TOUR	
СRUISE TOUR OPERATOR

of.1, 58/2 Sichovykh Striltsiv Str.
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4896070, 4896071,  
      4844522
 +380 67 4817275, 4411625
Fax: +380 44 4823624
e-mail: welcome@antares-tour.com
www.antares-tour.com



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2017 Lvіv•Galician Exposition•2017

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

АСПЕКТИ	БУДІВНИцТВА
ЖУРнаЛ

пр-т Чорновола,59, офіс 312,
м. Львів, 79020,
Тел./факс: +380 32 2422510, 2422511 , 
 +380 50 9556897
e-mail: abud-reklama@ukr.net
www.abud.lviv.ua

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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Компанія «аТма» успішно працює на ринку 
України з 1998 року, є найбільшим постачальником 
санітарно-гігієнічного та професійного прибирального 
обладнання.

В асортименті компанії представлені товари таких 
відомих європейських виробників як MEDICLINICS, 
MARPLAST, ECOCHEM, TTS, CELTEX. У нас Ви 
можете вибрати та придбати санітарно-гігієнічне 
обладнання цих брендів: сушарки для рук, дозатори 
рідкого мила, тримачі рушників і туалетного паперу, 
аксесуари для ванної кімнати, професійні мийні 
засоби та інше.

Компанія «аТма» пропонує широкий вибір 
паперової продукції гігієнічного призначення власного 
виробництва під брендом «TISCHA PAPIER»: 
паперові рушники, туалетний папір в листах і рулонах, 
серветки, накладки на унітаз та ін. Паперові вироби 
«TISCHA PAPIER» компанія «аТма» експортує в 
країни європейського союзу, що свідчить про високу 
якість продукції.

ми постійно розширюємо лінійку продукції 
власного виробництва, поповнюємо його товарами, 
що мають попит на ринку. У 2014 році в нашому 
асортименті з’явилися металеві урни, кошики, відра і 
попільнички. Крім того, ми пропонуємо великий вибір 
витратних матеріалів (мішки для сміття, рідке мило, 
рукавички, бахіли і ін.).

Компанія «аТма» є членом асоціації ISSA 
(провідна світова асоціація у сфері клінінгу, яка 
об’єднує понад 5000 фірм), що дозволяє брати участь 
у найбільших міжнародних профільних виставках, які 
визначають майбутні тенденції ринку і презентують 
останні «новинки» галузі.

АТМА
ТОВ

Україна, 01133, м. Київ,
вул. Коновальця Є., 31
Тел.: +380 44 2010460
 +380 50 4787799
 +380 67 4827797
e-mail: infoatma17@atma.kiev.ua
www.atma.ua
www.tischapapier.com

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2017 Lvіv•Galician Exposition•2017

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ ExHIbITORS

�� ��

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.

БАТУМІ,	АДЖАРІЯ
дЕРЖаВниЙ дЕПаРТамЕнТ  
ТУРиЗма  
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 аджарія 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
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«Trade House of «BKP» LTD has been carrying out 
sales at the market of Ukraine since 1998.

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

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

БКП
ТОРГОВиЙ дім  
ТОВ

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

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

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

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

bKP	
TRADE HOUSE LTD

2, Avtozavodska Str.,
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 3830181
Fax: +380 44 4594322
e-mail: bkpgrup@gmail.com
www.bkptextil.com.ua
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A company «Vidviday» is one of the tour operators 
of Western Ukraine engaged 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

every day

ВІДВІДАЙ
ТУРиСТиЧниЙ ОПЕРаТОР

пр. Чорновола, 7, оф. 15, 
м. Львів, 79058, Україна 
Тел.: +380 32 2600410 
 +380 96 4813670, 
 +380 93 2533837,
 +380 66 8259936
Skype: vidviday 
e-mail: vidviday.com.ua@gmail.com
www.vidviday.com.ua

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

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

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

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

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

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

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

проводиться щомісяця
- Золота Підкова Львівщини (1 день) проводиться 

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

проводиться щонеділі
- Оглядові екскурсії Львовом (1 день) проводяться 

щоденно.

vIDvIDAY
TOUR OPERATOR

7, of. 15, Chornovola Av., 
79058, Lviv, Ukraine 
Phone: +380 32 2600410
 +380 96 4813670
 +380 93 2533837
 +380 66 8259936
e-mail: vidviday.com.ua@gmail.com
Skype: vidviday
www.vidviday.com.ua
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Vinnytsia is a regional center, a multicultural city, 
open to new ideas, is known for its cultural and scientific 
life; has a strong industrial potential and well-developed 
transport infrastructure. 

People have been living on Vinnytsia lands since 
Trypillya times. The official date of the founding of the 
city is 1363, when the Grand Duke of Lithuania Algirdas, 
having beaten Horde army at the Battle of  Blue Water, 
charged brothers Koriyatovych to strengthen South 
Ponyssia (Podillia) with walled cities. Among others 
appeared Vinnytsia – a wooden fortificaton on the 
waftage over river Boh. 

The city lies on both banks of the Southern Bug River 
in the central part of Ukraine. Area of the city: 113 км2. 
Population: 373 thousand people. Geographic location: 
260 km from Kyiv, 429 km of Odesa, 369 km from Lviv, 
571 km from Dnipro.  

Vinnytsia always welcomes guests. Enjoy your stay 
in our city!

ВІННИцЯ	
ВінницЬКа міСЬКа Рада  
ВіддіЛ У СПРаВаХ мОЛОді  
Та ТУРиЗмУ

вул. Соборна, 59
м.Вінниця, 21100, Україна
Тел.: +380 432 595283, 595302 
e-mail: tourism@vmr.gov.ua 
www.vmr.gov.ua

Вінниця – регіональний центр, багатонаціональне 
місто, відкрите для нових ідей, відоме своїм 
культурним та науковим життям; має потужний 
промисловий потенціал і розвинену транспортну 
інфраструктуру. 

на вінницькій землі люди жили ще з трипільської 
доби. Офіційною датою заснування міста є 1363 рік, 
коли Великий князь литовський Ольгерд, перемігши 
ординське військо у битві на Синій Воді, доручив 
братам Коріятовичам укріпити південь Пониззя 
(Поділля) містами-фортецями. Серед інших тоді 
постала і Вінниця – тоді дерев’яне укріплення на 
переправі через річку Бог.  

місто розташоване в центральній частині України 
по обидва береги річки Південний Буг. Площа міста: 
113 км2. населення: 373 тис. осіб. Географічне 
розташування: 260 км від м. Києва, 429 км від м. 
Одеси, 369 км від  м. Львова, 571 км від м. дніпро.  

Вінниця – завжди чекає гостей. Приємного 
перебування у нашому місті!

vINNYTSIA
VINNYTSIA CITY COUNCIL 
DEPARTMENT OF YOUTH  
AND TOURISM

59 Soborna St. 
21100, Ukraine, Vinnytsia
Phone: +380 432 595283, 595302 
e-mail: tourism@vmr.gov.ua 
www.vmr.gov.ua
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Sales of sanitary equipment, paper products, cleaning 
equipment, household and professional detergents, 
disinfectants. The design of the sanitary zones.

Service offices, restaurants, shopping malls, 
household goods and supplies

Exclusive representatives of TM «VAMA» Italy, TM 
«Oxy-Gen Powered», UAE.

Product:
Hand dryers, hair dryers  TM «VAMA», Italy.
Dispensers and perfumed cartridges for flavoring TM 

«Oxy-Gen Powered», UAE.

ВІСІ	ДИЗАЙН
ТОВаРиСТВО З ОБмЕЖЕнОю 
ВідПОВідаЛЬніСТю

пр.-т Бандери 8, корпус. 16А, офіс 709, 
м. Київ, 04073, Україна
Тел./Факс: +380 44 4618122
e-mail: info@wcdesign.com.ua
www.wcdesign.com.ua

Компанія займається оптово-роздрібною торгівлею 
та санітарно-гігієнічним обладнанням, паперовою 
продукцією, прибиральним інвентарем та технікою, 
побутовою та професійною хімією, засобами для 
дезінфекції.  дизайн-проекти санітарних зон. 

Комплексне обслуговування комерційної 
нерухомості (офісні приміщення, ресторани, торгово-
розважальні центри) побутовими та витратними 
матеріалами.

Ексклюзивні представники Тм «VAMA» італія, TM 
«Oxy-Gen Powered», Оає.

Продукція:
Сушилки для рук, фени для волосся, фены 

готельні  TM «VAMA», італія.
диспенсери та парфумовані картриджи для 

ароматизації приміщень TM «Oxy-Gen Powered”, 
Оає.

WC	DESIGN	LTD

Bandery Avenue 8, build 16A, office 709, 
04073, Kiev, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4618122
e-mail: info@wcdesign.com.ua
www.wcdesign.com.ua
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Вомакс Україна-офіційний і ексклюзивний 
імпортер і дистрибутор на Україні італійської 
побутової хімії торгової марки MEGLIO.

Торгова марка MEGLIO набрала популярності у 
Европі і отримала нагороду бренд року 2016.

Завдяки своїм відмінним складникам увесь 
асортимент Meglio вирізняється винятковою 
ефективністю. миючі засоби, які ми пропонуємо, 
гарантують незрівнянний результат. Meglio - це 
найкращий спосіб для прибирання.

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

ВОМАКС	УКРАЇНА	
ТОВаРиСТВО З ОБмЕЖЕнОю 
ВідПОВідаЛЬніСТю

пр-т В’ячеслава Чорновола 63, офіс 301 
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: +380 32 2490023,
 +380 50 3170023
e-mail: womax@womax.com.ua
www.meglio.com.ua, 
www.womax.com.ua

Торгова марка «Галка» – це понад 80 років 
незмiнно високої якостi української кави. імпортуючи 
кавове зерно із десятків країн, ми здійснюємо 
повний цикл виробництва – від обробки зеленого 
кавового зерна, до створення готового продукту. 
ми виготовляємо продукцію, яка задовольнить різні 
категорії споживачів .

Сьогодні ТОВ «Торговий дім ГаЛКа» є не тільки 
провідним потужним сучасним підприємством, де 
застосовують новітні технології, але й виробництвом 
з принциповими позиціями щодо збереження 
натуральності та екологічності сировини, на основі 
якої випускається високоякісна готова продукція. 
наша компанія  володіє сучасним та якісним кавовим 
обладнанням та забезпечує ним найвимогливіших 
клієнтів.

наш асортимент невпинно розширюється, ми 
освоюємо нові напрямки й способи обробки кавового 
зерна й створення нових цікавих для споживача видів 
продукції і готові до співпраці. 

ГАЛКА
ТОРГОВиЙ дім   
ТОВаРиСТВО З ОБмЕЖЕнОю 
ВідПОВідаЛЬніСТю

Україна, 79039, м. Львів, 
вул. Юнаківа, 10 
Тел/факс: +380 32 2450487
office@th.galca.ua
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LLC «Galtextile» was founded in 2004. Today, we are 
one of the largest in Ukraine manufacturer of non-woven 
synthetic and natural linens and silicone fillers.

The company’s strategy – production of high quality 
products, continuous increase capacity by updating 
production equipment. Our principles are unchanged 
strict selection of input materials, output high quality 
products, professionalism at all stages and attention to 
customer needs.

This being Ltd. «Galtextile» is one of the key 
participants of the textile market, whose long experience, 
modern production base, a constant desire to improve 
technology and business processes provide a stable 
market position and good reputation.

We are proud of the confidence of our partners, 
including leading enterprises of Ukraine and Europe, 
industrial and commercial organizations, small and 
medium businesses.

We produce:
- Synthepon;
- Wool based on syntepon;
- Cotton based on synthepon;
- Synthetic down;
- Hollowfiber.
We provide services quilting of fabric, sewing 

blankets and pillows.

ГАЛТЕКСТИЛЬ
ТОВаРиСТВО З ОБмЕЖЕнОю 
ВідПОВідаЛЬніСТю

вул. Зелена 149, корп. ю, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: +380 32 2458941
Факс: +380 32 2703477
e-mail: galtextile@lviv.farlep.net
www. galtextile.prom.ua

Компанія «Галтекстиль» заснована в 2004 році. на 
сьогоднішній день, ми є одним з найбільших в Україні 
виробників нетканих полотен та наповнювачів.

Стратегія компанії – випуск продукції високої 
якості, постійне збільшення потужностей за 
рахунок оновлення виробничого обладнання. 
нашими незмінними принципами є суворий відбір 
вхідної сировини, висока якість вихідної продукції, 
професіоналізм на всіх етапах роботи і увага до 
побажань клієнта.

Завдяки цьому в даний час ТзОВ «Галтекстиль» є 
одним з ключових учасників текстильного ринку, чий 
багаторічний досвід роботи, сучасна виробнича база, 
постійне прагнення до вдосконалення технологічних 
і бізнес-процесів забезпечили стабільне положення 
на ринку і хорошу репутацію.

ми пишаємося довірою наших партнерів, серед 
яких провідні підприємства України та європи, 
виробничі та торговельні організації, представники 
малого та середнього бізнесу.

ми виготовляємо:
- Синтепон;
- Шерстипон;
- Хлопкопон;
- Синтепух;
- Силіконові кульки
надаємо послуги по стьобанню тканин, пошиттю 

ковдр та подушок.

GALTEXTYL
LIMITED SOCIETY

149 u, Zelena St., 
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2458941
Fax: +380 32 2703477
e-mail: galtextile@lviv.farlep.net
www. galtextile.prom.ua
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Sale of disinfectants and detergents for food industry 
and everyday use design, implementation, maintenance, 
improvement and audit Quality Systems HACCP, ISO

Argent manufacturer: the Polish company Higienix, 
which has been producing since 2002. In 2010, the 
company received management system certificates in 
accordance with ISO 9001 and 22000.

The disinfectants are registered in Ukraine, and they 
underwent sanitary and epidemiological expertises. 
All the products are certified in UkrSEPRO system 
in compliance with manufacturer’s regulations and 
normative documents of Ukraine.

The argents meet all the requirements of HACCP: 
they are permitted for applying in food industry; they 
meet European environmental requirements; they are 
safe and biodegradate completely.

ГІГІЄНІКС
ПРиВаТнЕ ПідПРиємСТВО

а/с 5313, м. Львів, 79010, Україна
Тел./факс: +380 322 2769108
 +380 97 5689759,
 +380 95 8850380
e-mail: higienix@ukr.net
www.higienix.com.ua  

мийні та дезінфекційні засоби для харчової 
промисловості та побуту, проектування, впровадження, 
супровід, вдосконалення та аудит систем якості 
HACCP, ISO

Виробник засобів – польська фірма Higienix, яка 
займається виробництвом з 2002 року. У 2010 році 
фірма здобула Сертифікати системи управління 
відповідно до норм ISO 9001 та 22000.

дезінфекційні засоби зареєстровані в Україні, 
пройшли санітарно-епідеміологічну експертизу. 
Уся продукція сертифікована у Системі УкрСЕПРО 
на відповідність вимогам нормативних документів 
виробника та нормативних документів України.

У 2016 році фірма Higienix нагороджена «Золотим 
символом якості національних товарів та послуг 
України» і їй надано правові повноваження на 
маркування продукції логотипом цього символа.

Засоби відповідають усім вимогам HACCP, 
відповідають європейським екологічним вимогам, є 
безпечними, повністю біодеградують.

HIGIENIx
PRIVATE ENTERPRISE

p/b 5313, 79010, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 322 2769108
 +380 97 5689759,
 +380 95 8850380
e-mail: higienix@ukr.net
www.higienix.com.ua
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Закарпаття – багатонаціональний край. на його території 
проживають представники понад 100 національностей 
зі своєю культурою, звичаями та обрядами.  Щорічно в 
Закарпатті проводиться велика кількість фестивалів. Вони 
базуються на принципах свідомості, підтримують традиції 
та звичаї національних меншин і є потужним ресурсом для 
розвитку туризму.

Крім того, на території області виявлено понад 700 
водопроявів мінеральних вод та розсолів в складі 67 
основних родовищ мінеральних та термальних вод, тобто 
є великі можливості використання термальних вод, як із 
лікувально-рекреаційною, так із промисловою метою.

Безперечно, родзинкою Закарпаття є активний 
гірськолижний туризм. найвисокогірнішим гірськолижним 
курортом України є драгобрат, розташований у гірському 
масиві Свидовець. міжгірна долина у якій, власне, 
розташувався курорт, знаходиться на висоті 1300-1400 метрів 
над рівнем моря. Завдяки високим навколишнім горам, висота 
яких перевищує 1700 м, сніг на драгобраті затримується до 
середини травня і гірськолижний сезон приблизно на місяць 
довший порівняно з іншими гірськолижними курортами 
Карпат. Зі схилів долини відкриваються чудові краєвиди на 
найвищий масив Українських Карпат — Чорногору, видно 
вершини Говерлу (2061 м) і Петрос (2020 м). З іншого боку 
(північніше) видно найвищі хребти Ґорґан —довбушанку 
(1754 м), Синяк (1662 м) та інші.

Одне з найзагадковіших див нашого краю – це Карпатські 
гори (займають 70% території області). Значна частина 
цієї площі (12%) – це територія природно-заповідного 
фонду. Вищезгадані території мають великі можливості 
для розвитку багатьох видів туризму, зокрема, екотуризму, 
сільського туризму, пішохідного, кінного, екстремального, 
дельтапланеризму.

Традиційно Закарпаття запрошує відпочивати на 
термальних джерелах Берегівщини, Ужгородщини, Хустщини, 
в чанах Перечинщини. Разом із тим, унікальне гастрономічне 
Закарпаття не залишить байдужим ні одного гостя.

і все-таки найбільшим багатством області є гостинні 
люди, які творять незабутні умови для перебування гостей. 
Закарпаття по-справжньому чарівне та гостинне, земля, 
яка справедливо позиціонується як земля, наближена до 
неба.

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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ДЕПАРТАМЕНТ	
ЕКОНОМІЧНОГО		
РОЗВИТКУ	І		
ТОРГІВЛІ		
ЗАКАРПАТСЬКОЇ		
ОБЛАСНОЇ		
ДЕРЖАВНОЇ	АДМІНІСТРАцІЇ
пл. Народна, 4
м. Ужгород, Закарпатська обл., 8 
8000, Україна
Тел./факс: +380 312 614411,
 +380 3122 35303
e-mail: zak.oda.tour@gmail.com 
www.transcarpathiatour.com.ua/ 
www.facebook.com/tourism.oda
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ДИВОСВІТ
ТОВаРиСТВО  
З ОБмЕЖЕнОю 
ВідПОВідаЛЬніСТю

вул. Вербова, 39
79058, м. Львів, Україна

Офіс та склад: м. Львів, вул. Зелена, 147
Тел./факс: +380 32 2405104  
e-mail: bs@ dyvosvit.biz

Уже понад 15 років компанія  “диВОСВіТ” 
співпрацює з готельєрами спільно впроваджуючи 
комплексні професійні рішення для комфортного 
проживання гостей. 

Основний асортимент компанії включає міні 
косметику, готельні аксесуари та галантерею, 
одноразові тапочки, текстиль, обладнання. 

Співпраця з лідерами галузі дозволяє задовольняти 
потреби усіх категорій споживачів – від невеликого 
хостелу до престижного 5-ти зіркового готелю. 

Косметика всесвітньовідомої ADA International 
(німеччина) включає в себе такі відомі бренди як 
Bulgari, Chopard, Bogner, Durance, Amouage, Annick 
Goutal, Asprey та інші. Широкий спектр продукції та 
рішень дозволяють підкреслити стиль та філософію 
готелю. 

наша компанія є партнером NESTLE - абсолютного 
лідера професійних кавових рішень із всесвітньо 
відомими брендами кави NESCAFÉ та Buondi. ми є 
надійним партнером у сфері надання професійних 
кавових та  кулінарних рішень з основами NESTLÉ 
та ТОРЧин.

��

ПТВмП «діана» було створене в 1995 році.  
наша компанія має величезний досвід реалізації 
професійного кухонного обладнання та інвентаря для 
їдалень і ресторанів, від невеликих точок фаст-фуд 
до великих об’єктів харчування. 

ПТВмП «діана» представляє великий каталог 
професійного обладнання та посуду  для сфери 
HORECA, який складається з продукції провідних 
світових брендів.

ми пропонуємо своїм замовникам комплексне 
рішення: 

1). Розробку проектної пропозиції; 
2). Підбір обладнання;
3). монтаж, встановлення та підключення; 

навчання персоналу;
4). Гарантійне та сервісне обслуговування.
Також, компанія успішно працює в сегменті 

оптових продажів.

ДІАНА
ПТВмП

вул. 50-річчя УПА 3А
м. Стрий, Львівська обл., 
Тел.: +380 3245 41942
 +380 50 5840900 
 +380 99 5200118
 +380 98 6084559
e-mail: dianawest.shop@gmail.com 
http://dianashop.com.ua/ - посуд.
http://diana-west.prom.ua/ - обладнання.

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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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. 

ДІМ	ІДЕЙ
ЖУРнаЛ

вул. Бічна Львівська, 9,
Пустомитівський р-н, с. Сокільники,
Львівська область, 81130, Україна
Тел.: +380 32 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.

DIM	IDEY
MAgAZINE

Phone: +380 32 2458772, 2322272
e-mail: dimideya@gmail.com 
www.dim-idea.com

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ ExHIbITORS
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To date, our company specializes in the production 
of induction cookers for professional kitchens. We 
manufacture plates with any number of burners. 
Each plate can be designed according to the size and 
configuration of the customer. Also, the list of our products 
includes: exhaust systems for professional kitchens, 
baths for washing, production tables, confectionery 
tables, various stands and industrial shelves, cabinets, 
trolleys, shelves, sheets, etc.

Dniproinductor Company was founded in 2006. Our 
products are successfully sold in Ukraine and abroad. 
High quality products and fast service have brought 
the Dniproinductor brand to one of the leaders in the 
production of professional kitchen equipment.

We offer our clients an individual approach and invite 
partners for further mutually beneficial cooperation.

ДНІПРОІНДУКТОР
КОмПанія

вул. Ю. Словацького, 20, 
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: +380 97 9793388
e-mail: a.dp080933@gmail.com
http://inductor.etov.ua/

на сьогоднішній день наша компанія спеціалізується 
на виробництві індукційних плит для професійної 
кухні. ми виготовляємо плити з будь-якою кількістю 
конфорок. Кожна плита може бути розроблена під 
розмір і конфігурацію замовника. Також перелік 
нашої продукції включає в себе: витяжні системи 
для професійної кухні, ванни мийні, виробничі столи, 
кондитерські столи, різні підставки та виробничі 
стелажі, шафи, візки, полки, листи і т.д.

Компанія «дніпроіндуктор» була заснована в 2006 
році. наша продукція успішно реалізується в Україні 
та за її межами. Висока якість продукції та швидкий 
сервіс  вивели торгівельну марку «дніпроіндуктор» 
до числа лідерів з виробництва обладнання для 
професійної кухні.

ми пропонуємо нашим клієнтам індивідуальний 
підхід і запрошуємо  партнерів  для  подальшого 
взаємовигідного співробітництва.

Y. Slovatskoho St. 20
Dnipro, 49000, Ukraine 
Phone: +380 97 979 33 88
e-mail:  a.dp080933@gmail.com
www.inductor.etov.ua

DNIPROINDUCTOR
COMPANY
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The company «Edelvika» and the same-name trade 
mark were founded in 1994.

Today the company has a complete process of 
clothing manufacture, starting from fabric production 
of own weaving using high quality yarn, fabric 
finishing on the most modern textile equipment, 
achieving form and content in hands of highly-qualified  
designers, to realization at own embroidery and sewing  
manufacture.

Edelvika PJSC produces collections of clothing in 
casual and ethno styles, home textile, workwear and 
corporate apparel, textile for restaurants, fabrics. Own 
weaving  production gives us possibility to produce wide 
range of fabrics.

The company permanently takes part in exhibitions, 
shows, and festivals of fashion industry. New ideas, 
vision and strategies of the company work became real 
due to friendly group of highly-qualified employees. 
Edelvika PJSC is always open to cooperation with 
partners and ready to satisfy the most fanciful customers 
in shortest terms.

ЕДЕЛЬВІКА		
ПРиВаТнЕ аКціОнЕРнЕ 
ТОВаРиСТВО

м. Луцьк, 43023, Україна 
вул. Карбишева, 2, 
Тел.: +380 332 786040 
Факс: +380 332 786041
e-mail: info@edelvika.com

Компанія «Едельвіка» та однойменна торгова 
марка була заснована у 1994 році. 

на сьогодні підприємство має завершений 
процес виробництва одягу, від виготовлення тканин 
із високоякісної пряжі на власному ткацькому 
виробництві, їх оздоблення на найсучаснішому 
текстильному обладнанні, набуття форми та змісту 
в руках висококваліфікованих дизайнерів до втілення 
у життя на власному вишивальному та швейному 
виробництвах.

ПРаТ «Едельвіка» виробляє колекції одягу у 
повсякденному та етно стилях, домашнього текстилю, 
спецодягу та корпоративного одягу, текстилю для 
ресторанів, тканини. Власні ткацькі потужності дають 
можливість виготовляти широкий спектр тканин. 

Компанія постійно приймає участь у виставках, 
показах, та фестивалях фешн-індустрії. нові ідеї, 
бачення та напрямки роботи компанії втілюються у 
життя в найкоротші терміни згуртованим колективом 
висококваліфікованих працівників. ПРаТ «Едельвіка» 
завжди відкрита до співпраці із зацікавленими 
партнерами та готова задовольнити вимоги 
найвибагливіших клієнтів.

EDELvIKA	
PJSC

43023, Ukraine, Lutsk 
2 Karbysheva str. 
Phone: +380 332 786040 
Fax: +380 332 786041
e-mail: info@edelvika.com
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Згідно рішення Управління культури і туризму 
обласної державної адміністрації та за підтримки 
Запорізької обласної ради, при обласному 
краєзнавчому музеї у 2008 р. було відкрито 
Запорізький обласний туристично-інформаційний 
центр (ЗОТіц).

Тут створено першу в Україні мультимедійну базу 
даних, яка сьогодні містить інформацію про більш ніж 
3 тис. туристичних об’єктів краю. Серед

них: національний заповідник «Хортиця”, 
національний історико-археологічний заповідник 
«Кам’яна могила”, обласні краєзнавчий та художній 
музеї, державний історико-архітектурний музей-
заповідник «Садиба Попова”, природний заповідник 
«Кам’яні могили”, дніпрогес, залишки микитинської 
фортеці, пам’ятка природи «Гранітні скелі» на р. 
Берда, єлісіївський пегматитовий кар’єр, аквапарк 
«мис доброї надії”, десятки музеїв, сотні санаторіїв, 
баз відпочинку і багато чого іншого. База даних 
постійно поповнюється і уточнюється.

Всі бажаючі можуть отримати довідку про основні 
туристичні об’єкти області, природні, археологічні, 
історичні, культурні та духовні пам’ятки, культурні та 
культурно-розважальні заклади, готелі, санаторії, бази 
відпочинку, головні туристичні маршрути, розклад 
руху поїздів та автобусів, обласні та районні свята 
і фестивалі, туристичні компанії і послуги, а також 
багато іншого, що стосується туризму і відпочинку в 
Запорізькій області.

ЗАПОРІЗЬКИЙ	ОБЛАСНИЙ	
ТУРИСТИЧНО-
ІНФОРМАцІЙНИЙ	цЕНТР

м. Запоріжжя, 69063, Україна
вул. Троїцька, 29 
Тел.: +380 61 7643912, 7643476 
www.zotic.zp.ua

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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КАМ’ЯНЕцЬ-	
ПОДІЛЬСЬКИЙ

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).

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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Publishing of KOMPASS UKRAINE e-directory, 
listing 300 000 Ukrainian companies. Free demo - http://
database.kompass.ua  

Search for potential business partners and suppliers 
in 60 countries worldwide.

business e-timeline – 
 www.board.kompass.ua 

Ukrainian business e-newsline –  
 www.news.kompass.ua 

КОМПАСС	УКРАЇНА
ПРиВаТнЕ  
аКціОнЕРнЕ  
ТОВаРиСТВО

а/с 3122, м. Харків, 61072, Україна
Тел./Факс: (057) 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
Facebook: www.fb.com/Kompass.UA

Бази даних, в яких працюють наші фільтри 
відбору і Ваші критерії для виводу у файл Excel!  

1. Україна: 300 000 підприємств. 
Безкоштовна демо-версія: www.demo.kompass.ua
2. Країни Снд: 2 500 000 компаній 
детальніше: 

 https://ua.kompass.com/m/easybusiness
3. Весь світ (60 країн): 12 млн. компаній 
детальніше: 

 https://ua.kompass.com/buy-company-list/
Ексклюзив!  
Експортери і імпортери України: 14 000 компаній
Безкоштовна демо-версія:  

 www.demo.kompass.ua 
а також:
Email-розсилання в Україні й за кордон.
міжнародна дошка оголошень –  

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

 www.news.kompass.ua

KOMPASS	UKRAINE
PRIVATE JSC

P.O. Box 3122 , 61072, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
Facebook: www.fb.com/Kompass.UA

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ ExHIbITORS
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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.

МАНДРИ
ЖУРнаЛ

вул. Б. Хмельницького, 94,
м. Київ, 01054, Україна
Тел.: (050) 3562738,
 (093) 7863541
e-mail: lesya_mandry@ukr.net
www.mandry.ua

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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Компанія «миР»  працює на ринку HoReCa  вже 
понад 7 років і за цей час зарекомендувала себе 
як надійний партнер та досвідчений професіонал 
з постачання обладнання. ми спеціалізуємось на 
комплексному наданні послуг з оснащення закладів 
громадського харчуваня вживаним професійним 
технологічним обладнанням.

Головними напрямками нашої діяльності є:
- Постачання вживаного обладнання з європи без 

посередників, з перших рук;
- Викуп вживаної техніки для HoReCa в Україні;
- Запасні частини та комплектуючі до кухонного 

обладнання;
- Ремонт обладнання будь-якої складності
- Практичне консультування, без теорії.
нашими перевагами є професіоналізм персоналу, 

помірковані ціни та мінімальні строки постачання.

МИР
КОмПания

вул. С.Скляренка, 9, 
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: +380 44 3838000, 
 +380 95 7930805, 
 +380 97 350548, 3880588
e-mail: mir38@ukr.net
www.mirprofessional.pp.ua
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нікополь – місто обласного підпорядкування у 
дніпропетровській області. адміністративний центр 
нікопольського району. центр нікопольського 
марганцевого басейну. Потужний промисловий 
потенц іал :п ідприємства  металург ійно ї  та 
машинобудівної промисловості.

нікополь є єдиним містом в Україні, що походить 
від унікального центру українського державотворення, 
якою була микитинська Запорозька Січ (1639 – 1652 
р.), що стало місцем початку державного періоду в 
історії українського народу, відомого як Українська 
Козацька держава – Військо Запорозьке 1648-1775 
рр.

нікополь розташований у південній частині 
області на правому березі Каховського водосховища. 
Відстань до великих промислових міст становить: 65 
кілометрів до Запоріжжя, 80 кілометрів до Кривого 
Рогу і 120 кілометрів до дніпра.

НІКОПОЛЬСЬКА	МІСЬКА	
РАДА
ВіддіЛ З ПиТанЬ  
КУЛЬТУРи  
Та ТУРиЗмУ

вул. Електрометалургів, 17/1
м. Нікополь, 53200, Україна
Тел.: +380 5662 31731
e-mail: gumanitar-nmr@ukr.net
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The company «ORSO-TRADE» is a Ukrainian 
producer of coffee with a full production cycle, created 
by a team of professionals thoroughly familiar with their 
business.

Our production is equipped with the equipment of 
leading world manufacturers «Probat» «Petronchini 
Inpianti». Thanks to the classic technology of roasting 
and innovative processing processes, our company 
produces the highest quality coffee. In our blends, we 
use complex 4-seventh component blend, which will 
pleasantly surprise you with its taste and aroma. «ORSO-
TRADE» has its own sales representatives in all regions 
of Ukraine, which allows our customers to receive our 
products directly at producer prices.

ORSO-TRADE Company has the opportunity to 
produce coffee under your trademark. Production 
facilities of our company allow not only to produce coffee 
under own TM, but also to create exclusive blenders for 
your TM. All blends created for your TM are unique and 
are not used in any other products manufactured by our 
company. Specialists «ORSO-TRADE» accompany the 
creation of your TM from design to packaging of finished 
products. 

The mission of the company is to create a coffee of 
the highest quality of world coffee brands!

ОРСО-ТРЕЙД
КОмПанія

вул. Герцена 17/25,  
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: +380 44 3608038,
 +380 67 5070072,
 +380 95 5897644
e-mail: yvy2008@i.ua
www.orso.ua

Компанія «ОРСО-ТРЕЙд» – український виробник 
кави з повним виробничим циклом, створена 
командою професіоналів досконально знаючих свою 
справу.

наше виробництво оснащене обладнанням 
провідних світових виробників «Probat « «Petronchini 
Inpianti». Завдяки класичній технології обсмаження 
та інноваційним процесам обробки наша компанія 
виробляє каву найвищої якості. В своїх блендах ми 
використовуємо складні 4-х 7-ми компонентні купажі, 
що приємно здивують Вас своїм смаком та ароматом. 
«ОРСО-ТРЕЙд» має власних торгових представників 
у всіх регіонах України, що дає змогу нашим клієнтам 
отримувати нашу продукцію безпосередньо за цінами 
виробника.

Компанія «ОРСО-ТРЕЙд» має можливість 
здійснювати виробництво кави під Вашою торговою 
маркою. Виробничі потужності нашої компанії 
дозволяють не тільки виробляти каву під власними 
Тм, але і створювати ексклюзивні купажи для Вашої 
Тм. Всі бленди, створені для Вашої Тм є унікальними 
і не використовуються в будь-яких інших продуктах 
вироблених нашою компанією. Фахівці «ОРСО-
ТРЕЙд» супроводжують створення Вашої Тм від 
дизайну до упаковки готової продукції

місія компанії-створення кави найвищої якості 
рівня світових кавових брендів!

ORSO-TRADE
COMPANY

17/25, Hertzen St.,
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3608038,
 +380 67 5070072, 
 +380 95 5897644
e-mail: yvy2008@i.ua
www.orso.ua
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ОТЕЛЬЄР&РЕСТОРАТОР	
ЖУРнаЛ

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

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

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

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

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ ExHIbITORS
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ОФІС	З	ПИТАНЬ	КУЛЬТУРИ	ТА	
ІНФОРМАцІЇ	ПОСОЛЬСТВА	
ТУРЕЧЧИНИ	В	УКРАЇНІ

вул. Панаса Мирного, 22, поверх 3, 
м. Київ, 01190, Україна
Тел/Фaкс: (044) 5810992, 5810991
е-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.

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

EMbASSY	OF	REPUbLIC	
OF	TURKEY	CULTURE	AND	
INFORMATION	OFFICE	IN	
UKRAINE

22, Panasa Myrnogo Str., Floor 3, 
Kyiv, Ukraine, 01190.
Phone/Fax: +380 44 5810992, 581 0991
Email: info@tourismturkey.com.ua     
www.goturkey.com.ua
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Компанія «Папірінфо» заснована в 2009 році. 
направленням компанії є торгівля папером для 
поліграфії, офісним папером та картоном, а також 
паперово-гігієнічної продукції Тм Katrin. За короткий 
час компанія змогла досягти однієї з лідируючих 
позицій по продажу паперу на українському ринку. 

на сьогоднішній день компанія успішно 
розвивається та постійно розширює асортимент 
продукції. Професійний колектив та  прагнення до 
розвитку – є запорукою успіху компанії. наші партнери 
можуть бути впевненні, що співпраця з нами це 
вигідно, чесно та вчасно.

ПАПІРІНФО
КОмПанія

вул. Голосіївська, буд.7, кор.3, оф.212, 
м. Київ, 03039, Україна
Тел.: +380 44 2514956
Факс: +380 44 2514954
e-mail: papirinfo.katrin@gmail.com

Фірма «Піраміт» почала свою діяльність в 2001 році з 
продажу холодильного устаткування, і за досить короткий 
час встигла заявити про своє ім’я на українському ринку. 
У 2005 році поряд з холодильним обладнанням, компанія 
почала займатися продажем промислового кухонного, 
посудомийного і прального обладнання, і на сьогоднішній 
день займає одне з лідируючих позицій в цій сфері. Згодом, 
розширивши свою діяльність і сервіс, фірма збільшує 
асортимент теплового обладнання, печей, промислового 
холодильного обладнання, гастроємкостей, барного та 
електромеханічного обладнання, ліній роздач і прального 
обладнання.

на сьогоднішній день, дистриб’ютерство, а в деяких 
випадках і співпраця з провідними європейськими та 
турецькими фірмами, сприяло становленню фірми 
«Піраміт» в якості однієї з лідируючих компаній в своєму 
секторі. В даний момент, поряд зі своїми представництвами 
в Києві, Сімферополі, дніпропетровську та Львові, компанія 
«Піраміт» співпрацює з 37 дилерами по всій Україні, тим 
самим зміцнивши свої позиції в якості однієї з передових 
компаній. 

«Піраміт» надає найкращі рішення, які об’єднують в 
собі якість, довговічність і функціональність, пропонує 
кращі варіанти, що відповідають потребам професіоналів, 
європейське, але доступне кухонне і холодильне обладнання 
та обладнання для пралень.

Фірма «Піраміт», існуюча як марка в декількох країнах, 
надає рішення у виборі різного типу печей, теплового 
обладнання, ліній роздач, посудомийного обладнання, 
прального обладнання та широкого спектру холодильного 
обладнання.

Товари і бренди, які знаходяться в нашому асортименті, 
були обрані і включені в наш каталог в результаті тривалих 
випробувань і багаторічного досвіду. В нашому асортименті 
обладнання таких марок, які зарекомендували себе в своєму 
секторі. Вся наша продукція сертифікована європейським 
сертифікатом якості (Рє Sertificate). Крім цього сертифіката, 
продукція всіх наших фірм-виробників мають сертифікати 
якості TSE, УкрСЕПРО, ГОСТ, ETL, NSF, ISO 9001 і 14001. 
для надання нашим клієнтам кращого обслуговування, 
сервісу і гарантійних зобов’язань, фірма «Піраміт» приділяє 
велику увагу якості товару фірм -виробників на етапі 
виробництва.

ПІРАМІТ
ФіРма

вул. Джерельна, 42
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: +380 68 2521499,
 +380 93 0404247
e-mail: lvivvital@gmail.com
www.piramit.com.ua
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Колектив ТОВ Поліскам з 1992 року - займається 
розробкою, виробництвом, продажем та монтажем систем 
виклику офіціанта та персоналу, кнопки виклику офіціанта, 
кнопки виклику медичного персоналу, кнопки для лікарень, 
пейджер годинник для офіціанта, пейджерних системи 
виклику, електронна черга, табло для електронної черги, 
приймач виклику, охоронних сигналізацій, контролю 
доступу, відеодомофонів, систем відеоспостереження, 
охоронного відеообладнання.

Підприємство Поліскам являється ексклюзивним 
представником в Україні торгівельних марок RECS (СШа) 
та PoliceCam (СШа).

Основні напрямки діяльності:
- Оптова доставка та продаж систем виклику 

персоналу Тм RECS для лікарень, кафе, ресторанів;
- Проектування, монтаж та сервісне обслуговування 

систем виклику офіціанта Тм RECS;
- Оптова доставка та продаж відеодомофонів 

PoliceCam;
- Оптова поставка і продаж охоронних GSM-

сигналізацій PoliceCam;
- Оптова поставка і продаж систем відеоспостереження 

PoliceCam (AHD відеокамери, IP-відеокамери, AHD 
відеорегистраторы, NVR, IP WIFI SMART P2P відеосистеми, 
пристрої контролю доступу, кабельно-провідникова 
продукція;

- Проектування, монтаж та сервісне обслуговування 
систем відеоспостереження, охоронного обладнання та 
контролю доступу.

Кваліфікований інженерно-технічний колектив 
підприємства Поліскам, уважно слідкує за всіма світовими 
тенденціями та новинками в готельно-ресторанному 
комплексі та сфери обслуговування. наше підприємство 
має величезний досвід розробки, виробництва та 
впровадження в ресторани, кафе, бари, готелі систем 
виклику офіціанта RECS (СШа)

Обладнання для виклику офіціанта та персоналу від 
Тм RECS (СШа) відповідає найвищим вимогам якості 
світового рівня, що сприяє багаторічному досвіду роботи 
на ринку електронних систем виклику, а підтвердженням 
цього служить успішне застосування даних систем в 
Україні, країнах америки та європи.

ПОЛІСКАМ
ТОВ

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ

��

(інтернет-магазин: Сallbells.net)
вул. Солом’янська, 5, оф. 408
Київ, 03035, Україна
Тел.: +380 67 6211599
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The Polish Tourist Organisation is one of over 200 
national tourist organizations operating in the world. Our 
objective is to promote Poland as an attractive country 
for tourists, a modern country, with high standards of 
service and favourable prices. 

The Polish Tourist Organization has its branch offices 
in 14 countries around the world (Austria, Belgium, 
France, Spain, the Netherlands, Japan, Germany, 
USA, Russia, Sweden, China, Great Britain, Italy, and 
Ukraine). 

We invite foreign journalists and tour operators to 
come to Poland.

ПОЛЬСЬКА	ТУРИСТИЧНА	
ОРГАНІЗАцІЯ		

Польща, 00-613, м. Варшава
Вул. Халубінського, 8
Тел.: +48 22 5367070
Факс: +48 22 5367004
e-mail: kyiv@pot.gov.pl
www.polscha.travel

Польська Туристична Організація – це одна 
з 200 національних туристичних організацій, що 
працюють у світі. наше завдання - промоція Польщі 
як привабливого туристичного напрямку, сучасної 
держави з найвищими стандартами обслуговування 
та конкурентними цінами.

Польська Туристична Організація має закордонні 
осередки в 14 країнах світу (австрія, Бельгія, Франція, 
іспанія, нідерланди, японія, німеччина, СШа, Росія, 
Швеція, Китай, Велика Британія, італія та Україна).

ми організовуємо пізнавальні поїздки для 
закордонних журналістів та туроператорів до 
Польщі.

POLISH	TOURIST	
ORGANISATION

00-613, Poland, Warsaw
8, Halubinskiego street
Phone: +48 22 5367070
Fax: +48 22 5367004
e-mail: kyiv@pot.gov.pl
www.polscha.travel
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World class textile products, finest and affordable. It 
is all about SAFFRAN UKRAINE.

Based in the Europe and operating across the 
globe, the company offers all range of textile for hotels 
and restaurants, hospitals and clinics, homes and 
promotional campaigns.

More than 10 years of experience and accumulated 
knowledge made SAFFRAN UKRAINE LLC a connoisseur 
of textile market and manufacturing. The company is 
focused on latest technologies and trends, continuous 
innovations, quality management and services.

SAFFRAN UKRAINE LLC aims to bring a piece of 
happiness and excitement to our clients and give them 
a competitive advantage on the market.

Company values – Love, Passion, Care, Honesty and 
Openness are carried by every member of our staff to our 
customers, partners, society, nature and to the world!

САФФРАН	УКРАЇНА
ТОВ

вул. В.Гетьмана, 27, оф. 21 
м. Київ, 03056, Україна
Тел.: +380 44 2256895
e-mail: info@saffran.sk
http://saffran.sk/ 

Текстильні вироби світового класу в самому центрі 
європи, найкращі та доступні. Все це про компанію 
СаФФРан УКРаїна!

Працюючи по всьому світу, компанія пропонує 
весь спектр текстилю для дому, готелів та ресторанів, 
лікарень та клінік, рекламних кампаній.

Більш ніж десятирічний досвід роботи зробили 
СаФФРан УКРаїна справжнім знавцем текстильного 
ринку та виробництва. Компанія орієнтована на 
новітні технології та тенденції, постійні інновації, 
управління якістю та послугами.

СаФФРан УКРаїна прагне донести почуття 
радості своїм клієнтам, а також, надати їм конкурентну 
перевагу на ринку.

Основні цінності компанії – Любов, Пристрасть, 
Турбота, Чесність та Відкритість, передаються 
кожним співробітником компанії нашим клієнтам, 
партнерам, суспільству, природі та світу!

SAFFRAN	UKRAINE
LLC

27 V.Getmana str., of. 21 
Kyiv, 03056, Ukraine
Phone: +380 44 225 6895
e-mail: info@saffran.sk
http://saffran.sk/
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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.

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

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ ExHIbITORS
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The major scope of SТаТЕК company’s work 
are software development and its implementation for 
enterprise automation, construction of IT infrastructures 
on a turn-key basis and consultations on matters 
concerning automation. 

SТаТЕК company is a member of Automation of 
Ukrainian Business Union. 

We offer software for management accounting 
«SТаТЕК:Restaurant 3.0 Prof» and «SТаТЕК:Restaurant 
3.0» as well as the front office «SТаТЕК:SPoint» for 
restaurants, cafes, fast food and other catering services 
of any size and form of ownership. 

While developing we considered our vast experience 
in the field of catering business, so there are some unique 
abilities which couldn’t be found in any other software. 

Our customers are restaurateurs with their restaurants, 
chains and hotels well-known all over. the Ukraine.

СТАТЕК
ТОВ

вул. Корольова, 3/3, 
м. Львів, 79017, Україна
Тел.: +380 44 3907901
e-mail: office@statec.com.ua
https://statec.com.ua

Основними напрямками роботи компанi i 
«СТаТЕК» є розробка та впровадження програмного 
забезпечення для автоматизацiї пiдприємств, 
побудова IT-iнфраструктури пiд ключ, консультацiї з 
питань автоматизацiї. 

Компанiя «СТаТЕК» є учасником Спiлки 
автоматизаторiв бiзнесу Укрaїни.

для ресторанiв, кафе, фаст-фудiв i iнших закладiв 
громадського харчування будь-яких розмiрiв i форм 
власностi ми пропонуємо програмне забезпечення 
для ведення управлiнського облiку «СТаТЕК:
Ресторан 3.0 Проф» i «СТаТЕК:Ресторан 3.0», а також 
фронт-офiс «СТаТЕК:SPoint».

При разробцi ми врахували свiй багаторiчний 
досвiд роботи в ресторанному бiзнесi, тому включили 
в продукт деякi унiкальнi функцiї, яких немає в 
жодному iншому продуктi.

нашими клiєнтами є вiдомi в Українi ресторатори 
i їхнi ресторани, мережi, готелi.

STATEC	LLC

3/3, Koroleva St.,
79017, Lviv, Ukraine
Phone: +380 44 3907901
e-mail: office@statec.com.ua
https://statec.com.ua
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Tapki.kh.ua this is the online store and Ukrainian 

manufacturer of disposable goods in the industry of beauty, 
health and hotel business.

Disposable slippers have gained wide popularity due 
to a combination of such qualities as practicality, low price 
and safety of the goods.

By purchasing our product, you will be satisfied with 
the quality of the products and the convenient service of 
order and delivery.

Since the production is carried out by the company 
TEHINKOMMET, that is a distributor at the same time, the 
price for the goods is much less. There is no cheaper price 
on the market of disposable slippers.  If you buy in bulk, you 
can be offered a discount.

Our product line is made of only high-quality materials, 
with consideration of the entire specifics of the product that 
makes it cheap, comfortable and safe.

We offer disposable slippers, terry towels and bathrobes, 
bath accessories, disposable cosmetics and other 
accessories. Our clients are large and small hotels, SPA 
and beauty salons, sports, medical and health improving 
complexes. Over the past 15 years, we have managed to 
become a leader on the Ukrainian market of disposable 
slippers. We have achieved this status owing to a wide range 
of products, stable availability of goods, reasonable price 
policy and excellent service. The enterprise development 
program provides for an increase in the production capacity 
and assortment of products. All products are certified and 
recommended for use.

Our task is to not only sell the goods, but also inform 
the buyers.

Having received the necessary information about the 
product you are interested in, you will be able to make a 
reasonable decision to buy the product that you need.

Prices in the online store Tapki.kh.ua are based on 
our desire to sell honestly. If you enter the query «buy 
disposable textile products in Ukraine”, you will immediately 
see our offer. We provide quality products cheaply from the 
manufacturer.

We ensure reliability and quality of our work.

ТЕХІНКОММЕТ
ТОВ

пр. Гагаріна, 201
м. Харків, 62480, Україна
Тел.: +380 50 3007173
e-mail:slippers.kh@gmail.com
www.tapki.kh.ua

Tapki.kh.ua – інтернет-магазин і український виробник 
одноразових витратних матеріалів в індустрії краси, здоров’я 
і готельного бізнесу.

Одноразові тапочки отримали широку популярність 
завдяки сукупності таких якостей як практичність, низька 
ціна і безпеку товару. Купуючи наш товар, ви будете 
задоволені якістю виробів і зручним сервісом замовлення 
і доставки.

Завдяки тому, що виробництво здійснюється компанією 
ТОВ «Техінкоммет», яка їх же і реалізує, ціна на придбання 
товару істотно менше. Варіантів дешевше придбати 
тапочки, особливо при пошуку товару на ринку в роздріб, 
просто не існує. якщо ви плануєте купити оптом, то можете 
розраховувати на більш вигідні умови угоди.

для виготовлення лінії наших товарів ми використовуємо 
тільки якісну сировину і матеріали, враховуємо всю 
специфіку продукту, роблячи його максимально дешевим, 
комфортним і безпечним.

У нас Ви придбаєте: одноразові тапочки, махрові 
рушники і халати, банне приладдя, одноразову косметику 
та інші аксесуари. наші клієнти – це великі і маленькі 
готелі, SPA і салони краси, спортивні, медичні і оздоровчі 
комплекси. За останні 15 років нам вдалося стати лідером 
і затребуваним виробником якісних одноразових капців 
на ринку України. Такого статусу нам вдалося досягти 
завдяки широкому асортименту, стабільного наявності 
товарів, розумну цінову політику і відмінному сервісу. 
Програма розвитку підприємства передбачає збільшення 
виробничої потужності і асортименту продукції, що 
випускається. Вся продукція сертифікована і рекомендована 
до використання.

наше завдання полягає не тільки в тому, щоб просто 
продати потрібний клієнтові товар, але і в тому, щоб 
інформувати і просвіщати покупця.

Отримавши необхідну інформацію про товар, що, Ви 
зможете самостійно прийняти зважене рішення про покупку 
саме того товару, який Вам потрібен.

ціни в інтернет-магазині Tapki.kh.ua грунтуються на 
нашому бажанні чесно продавати. якщо ви введете запит 
«куплю одноразові текстильні вироби в Україні», то відразу 
побачите нашу пропозицію. ми пропонуємо якісну продукцію 
дешево від виробника.

ми гарантуємо нашим клієнтам надійність і якість нашої 
роботи. Будемо раді співпраці!

TEHINKOMMET	LTD

201, Gagarina Avenue
62480, Kharkov, Ukraine
Phone: +380 50 3007173
e-mail:slippers.kh@gmail.com
www.tapki.kh.ua
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ПОСЛУГи
ТзОВ санаторій-профілакторій «ТЕПЛі ВОди» пропонує: 

лікувальні ванни з термальною мінеральною хлоридно-натрієвою, 
борно-бромною водою з підвищеним вмістом йоду температурою 
36-38 С°

Показання для зовнішнього застосування:
Захворювання опорно – рухового апарату: • Ревматоїдний 

артрит або поліартрит у адекватній фазі з мінімальною та середньою 
активністю процесу; • мікрокристалічні артрити (подагричний 
артрит або поліартрит); • Псоріартричний артрит у стадії ремісії; • 
анкілозуючий монфілоартрит (хвороба Бехтерева) у неактивній фазі; 
• Усі види остеноартрозів різних стадій (і, іі, ііі); • Остеохондроз хребта 
і нестабільність його з вторинними неврологічними розладами; • 
наслідки перелома тулуба і кінцівок з уповільненою консолідацією; 
• Захворювання позасуглобових м’яких тканин: міозіти, бурсити, 
поліартрити, тендовагініти, епіконделіти, синовіти; • Контрактури: 
міогенні, десміогенні, артрогенні, нейрогенні, тощо; • Остеомієліти: 
хронічні, гематогенні (окрім туберкульозних).

Захворювання серцево – судинної системи: 
• атеросклероз артерій кінцівок: облітеруючий атеросклероз 

судин кінцівок і термінального відділу черевної аорти без виразки, 
гангренги, прогресуючої ішемії; 

• Тромбангеніт облітеруючий: • Хвороба Вюргера; • Ендартеріїт; 
• Флебіт і тромбофлебіт з венозною недостатністю ( з трофічними 
змінами у вигляді інфільтрацій ); • Хронічна венозна недостатність 
на тлі виразкової хвороби у стадії компенсації та субкомпенсації; • 
Початкові прояви гіпертонічної хвороби, а також гіпертонії.

Захворювання нервової системи: 
• Захворювання периферичних нервів: • Радикуліт; • 

Радикуневрит; (зумовлені остеохондрозом шийного, грудного, 
поперекового відділів хребта); • Захворювання вегетативної нервової 
системи;

• Захворювання центральної нервової системи: • наслідки 
закритих та відкритих травм головного мозку; • наслідки травм 
спинного мозку, а також наслідки операцій; • атеросклероз судин 
головного мозку (без порушень мозкового кровообігу, з супутньою 
гіпертонічною хворобою і – ііа стадії); • неврози, неврастенія; • 
мігрень; • Хвороба Рейно.

Гінекологічні захворювання: • Хронічний сальпінгіт, неодгезит ( 
не менш ніж за 2 міс. після загострення ); • Переметрит, периметрит 
(за 4 – 6 тижнів після загостренння); • Тазові зпайки черевини; • 
Ендометрит, метріїт у хронічній стадії. Ускладнення після хірургічних 
втручань ( не раніше ніж за 2 міс. після гострого періоду ); • 
Паталогічний перебіг клімаксу і симптоми менопаузи.

Захворювання органів дихання ( нетуберкульозного характеру): • 
Емфізема легень (без вираженого кардіопульмонального синдрому); 
• Бронхіальна астма (без частих приступів ).

• Захворювання з порушенням обміну речовин та ендокринної 
системи: • Ожиріння; • Подагра; • цукровий діабет; • мочекислий 
діатез; • Гіпотіреоз.

 Курс складається 3 10-12 ванн!

ТЕПЛІ	ВОДИ
СанаТОРіЙ-ПРОФіЛаКТОРіЙ ТЗОВ

вул. Санаторна, 6
с. Велятино, Хустський р-он, 
Закарпатська обл., 90453, Україна
http://www.tepli-vody.com.ua

Парк-готель «Теремки» - знаходиться в самому 
серці національного природного парку «Подільські 
Товтри», на березі мальовничої Бакотської затоки 
річки дністер.

У Бакотській затоці  усе це ніби поєднується 
– і гори, і море, і затишна атмосфера. Краєвиди, які 
постають перед очима, вражають і дозволяють забути 
про все на світі. Таке  неземне, якесь магічне місце

Парк-готель , в різні пори року, гостинно відкриває 
свої двері, та щиро дарує кожному гостю красу, 
здоров’я та відпочинок.

ми пропонуємо своїм відвідувачам розміщення  
на різні смаки та уподобання. наші гості зможуть 
вибрати для себя відпочинок у затишному «Будиночку 
на воді», в комфортабельних номерах котеджів, 
в екзотичних «Рибальських будиночках» або в 
романтичному наметовому містечку.

для сімейного або корпоративного відпочинку 
традиційно популярним залишається розміщення в 
комфортних номерах котеджів.

номери в котеджах  виконані з високоякісних 
матеріалів та відповідають стандартам. 

Самі котеджі - це цегляні 3-х поверхові будівлі 
обшиті зовні натуральним деревом, дах вкритий 
очеретом.

Парк-готель пропонує різноманітні послуги для 
своїх гостей, які входять у вартість проживання або 
оплачуються окремо: 

- Пляж
- Кафе домашньої української кухні
- дитячий клуб з аніматором
- Тюбінг
- Баня на дровах
- атракціони на воді
- Басейн
- дитячий майданчик
- Спортивний майданчик
- Теплохідні прогулянки
- Екскурсії
- Жива музика

ТЕРЕМКИ
ПаРК-ГОТЕЛЬ

c. Колодіївка, Кам’янець-Подільський р-н, 
Хмельницька обл., 32398, Україна
Тел.: (067) 3942482, 
 (096) 8897815
e-mail: Park-hotel_Teremky@ukr.net
www.teremky.com.ua
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ТК-ДОМАШНІЙ	ТЕКСТИЛЬ
ТОВ
вул. Зелена, 147
Україна, 79035, м. Львів 
Тел./факс: (032) 2405381, 2405384, 
 (067) 500 23 94
e-mail: lviv@tk-domtex.com.ua

Центральний офіс:
вул. Березняківського, 8а 
м. Київ, 02152, Україна
Тел.: (044) 2392003, 5945282
www.tk-domtex.com.ua,
www.homeline.ua

ТОВ «ТК-домашній текстиль» входить до складу холдингу 
«ТК-Груп» і спеціалізується на виробництві та імпорті-експорті 
текстильних виробів. на ринку компанія працює вже 20 років і на 
сьогодні – це найбільший операторо домашнього та готельного 
текстилю. ТОВ «ТК-домашній текстиль» має власну мережу 
філій у найбільших містах України, новостворене відділення у 
Польщі, а також агентів в основних текстильних куточках світу: 
Китай, Туркменістан, Пакистан, Туреччина, індія, азербайджан 
та інші.

За 20 років роботи компанія досягла найефективніших 
договірних та партнерських відносин з виробниками по всьому 
світу. це дозволяє задовольнити потреби та запити наших 
клієнтів.

ТОВ «ТК-домашній текстиль» обслуговує державні 
департаменти та міністерства, працює з великими світовими 
мережами, такими як Auсhan, Metro Cash & Carry, Goodwill, Jysk, 
а також, тісно співпрацює з ООн у сфері поставок гуманітарної 
допомоги.

асортимент продукції компанії перевищує більше 4000 
найменувань: • рушники (махра, велюр, бавовна, бамбук, 
мікрокоттон та інші); • комплекти постільної білизни (сатин, 
бязь, тенсел, фланель та інші); • ковдри та подушки (перо, 
пух, шовк, бамбук, вовна, бавовна, акрил, поліестер та інші); • 
пледи (вовна, бавовна, акрил, бамбук); • покривала (стьобані 
та ткані); • матраци на наматрацники; • кухонний та столовий 
текстиль (рушники, скатертини, серветки, фартухи, рукавички); 
• простирадла (махрові та трикотажні на резинці); • готельний 
текстиль (рушники, халати, килимки, комплекти постільної 
білизни, тапки); • текстиль для сауни (шапки, тапки, килимки, 
спідниці, сарафани та рушники); • господарський текстиль 
(продукція з мікрофібри).

Переваги ТОВ «ТК-домашній текстиль»: • вся продукція 
компанії сертифікована та відповідає міжнародним стандартам 
якості; • у виробництві використовуються матеріали, що 
відповідають усім вимогам безпеки; • індивідуальний підхід 
до кожного клієнта; • можливість виробництва продукції 
під приватними торговими марками; • високий рівень 
обслуговування, кваліфіковані консультації по продукції; • 
постійне поповнення асортименту новинками, які відповідають 
останнім тенденціям моди та новітнім технологіям; • 
виробництво за індивідуальними побажаннями, розмірами та 
кольорами; • великий асортимент.

Сьогодні компанія ТОВ «ТК-домашній текстиль» 
має величезні можливості та зацікавлена в розширенні 
своєї клієнтської бази. ми готові до співпраці з мережами 
супермаркетів, готелями, гуртовими і роздрібними компаніями, 
державними організаціями та установами.

«TK-Domashniy tekstyl» LLC is a part of the «TK-Group» 
holding and specializes in the manufacturing, import and export of 
textile products. The company has been operating  on the market  
for 20 years and nowadays it is one of the biggest supplier of home 
and hotel textile. «TK-Domashniy tekstyl» LLC has its own network 
of branches in the biggest cities of Ukraine, a newly created branch 
in Poland and agents in the major textile parts of the world: China, 
Turkmenistan, Pakistan, Turkey, India, Azerbaijan and others.

For  20 years our company has built effective business and 
partnership relations with manufacturers all over the world. It helps 
to satisfy all the needs and requirements of our customers.

«TK-Domashniy tekstyl» LLC deals with government 
departments and ministries, worldwide chains, such as 
Auchan, Metro Cash & Carry, Goodwill, Carrefour, Jysk, and 
tightly cooperates with the United Nations in the sphere of the 
humanitarian aid supply etc.

The company’s products assortment exceeds more than 4000 
positions. The main product groups are: - towels (terry, velour, 
cotton, bamboo, microcotton etc.); - bed linen (satin, coarse calico, 
tencel, flannel etc.); - blankets and pillows (feather,down, silk, 
bamboo, wool, cotton, acrylic, polyester etc.); - bedspreads (quilted 
and woven); - plaid (wool, cotton, acrylic, bamboo); - mattresses 
and mattress covers\protectors; - kitchen and table linen (towels, 
tableclothes, napkins, aprons, gloves); - sheets (terry and jersey 
with elastic band); - hotel textile (towels, bathrobes, bathmats, bed 
linen and slippers); - sauna textile  (hats, slippers, bathmats, skirts, 
tunics and towels); - household textile (microfiber products).

Advantages to be a partner of the «TK-Domashniy tekstyl» 
LLC: - all products are certified and meet international quality 
standards; - wide choice of the assortment; - materials used in 
production meet all safety requirements; - individual approach 
to each client; - possibility to produce goods under private label; 
- high level of service, qualified consultation about our products; 
- constant replenishment of product range following the last fashion 
trends and the newest technologies; - producing by individual 
sizes, colours and optations;

Nowadays «TK-Domashniy tekstyl» LLC has huge 
opportunities as a supplier and is interested in expanding its 
customer database. We are ready to cooperate with supermarket 
chains, hotels, wholesale and retail companies, government 
organizations and institutions. 

We would be glad to be your company’s customer!

TK-DOMASHNIY	TEKSTYL	LLC

147, Zelena st.
79035, Ukraine, Lviv
e-mail: lviv@tk-domtex.com.ua
Phone: +380 32 2405381, 2405384
 +380 67 5002394
Central office:
8a, Bereznyakivska st., 
02152, Ukraine, Kyiv 
Phone: +380 44 2392003, 5945282
www.tk-domtex.com.ua
www.homeline.ua
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Set just a short walk from the heart of Kiev’s 
central shopping, dining, and entertainment district, the 
magnificent 4-star «Ukranian»hotel  is ideally positioned 
for exploring this fascinating city.The «Ukraine « hotel will 
inspire you while in the heart of the Kievcity.

The «Ukraine» hotel features spacious and 
comfortable rooms with an elegant déor, stylish 
furnishingsboast unparalleled city views on MaidanN
ezalezhnosti,Khreshchatykstreet and famous ancient 
memorial Old Kiev Hill (Starokievsky Holm).

Ukranian hotel offers 368 excellent modern well 
appointedrooms, ranging from Standards  Rooms to 
Suites, and facilities for both the business and leisure 
traveller, there’s room for everyone at the «Ukraine» 
hotel.

And what can be more romantic that dinner in 
«Ukraine» restaurant withbeautiful night’s colors 
panoramic view on MaidanNezalezhnosti. The 
atmosphere is most sophisticated and we serve delicious 
Eropeanand Ukrainian cuisine.Come and enjoy of unique 
recipes. It is a perfect place which is suitable for meetings 
with business partners, celebrate an anniversary  or 
enjoy romantic evening.

«Ukraine « hotel  is the hotel with not only a unique 
history but also with a unique service.

УКРАЇНА	
ГОТЕЛЬ

вул. Інститутська, 4 
м. Київ, 01001, Україна, 
Тел.: +380 44 2782804
 +380 44 590 44 00
e-mail:  reservation@ukraine-hotel.kiev.ua
www.ukraine-hotel.kiev.ua

Готель «Україна» розташований у самому серці 
Києва – це унікальне місце, де перетинаються 
культурне, політичне та розважальне життя української 
столиці. З вікон просторих і затишних номерів 
розкривається вражаючий вид на величну площу 
– майдан незалежності, Хрещатик, на пам’ятку сивої 
давнини - Старокиївську гору. до нас легко дістатися 
з будь-якої точки міста, і навпаки.

Готель «Україна» налічує 368 сучасних номерів, 
які обладнані всім необхідним для комфортного 
відпочинку гостя. Персонал готелю з легкістю підбере 
саме той номер, який відповідає меті кожного гостя та 
допоможе відчути себе бажаним і як вдома.

З вікон ресторану «Україна» розкривається казкова 
панорама на майдан незалежності, яка дозволяє, 
насолоджуючись улюбленими стравами Української 
та європейської кухні, милуватися вогнями нічного 
Києва. У залі ресторану панує затишна атмосфера, 
де приємно провести романтичний вечір чи діловий 
обід.

UKRAINE	
HOTEL

4 Instytutska Str., 
01001, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 2782804
 +380 44 59044 00
e-mail:  reservation@ukraine-hotel.kiev.ua
www.ukraine-hotel.kiev.ua
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Компанія Торговий дім «Укртекс» була заснована 
у 2007 році. 

Відповідно до даних Торгівельно-Промислової 
Палати, Тд «Укртекс» входить у п`ятірку провідних 
компаній-імпортерів на територію України бавовняних 
тканин та текстильних виробів. 

За десять років плідної праці підприємство 
зарекомендувало себе надійним  партнером та  
постачальником  текстильної продукції  широкого  
призначення на ринок України.  Власний імпорт 
тканин, потужне текстильне виробництво  та 
висококваліфікована команда однодумців  дозволяють 
компанії  забезпечити  високу якість  продукції, 
широкий асортимент сучасних дизайнів, сервіс 
обслуговування.

ТОВ «Тд» Укртекс»  – багатопрофільна компанія, 
в склад якої входить: 

1) Виробництво домашнього текстилю, комплектів 
постільної білизни,подушок, ковдр, наматрацників, 
корпоративного одягу;

2) Спеціалізоване виробництво текстилю для 
готелів;

3) Виробництво  пакувальної продукції, кофрів 
для одягу,  екосумок; 

Основний принцип в роботі компанії «Укртекс» 
– «Зроби для іншого так, як зробив би для себе!»

УКРТЕКС
ТОРГОВиЙ дім  
ТОВ

Пр. Постішева, 99
м. Харків, 61020, Україна
Тел./факс: +380 57 7179954
www.td-ukrtex.com.ua

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!

УКРАЇНСЬКИЙ	ТУРИЗМ
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

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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УПРАВЛІННЯ	
ЕКОНОМІЧНОГО	РОЗВИТКУ	
ТА	ЄВРОІНТЕГРАцІЇ	
ХМІЛЬНИцЬКОЇ		
МІСЬКОЇ	РАДИ

вул. Столярчука, 10, 
м. Хмільник, Вінницька обл., 22000, Україна
Тел.: (0433) 822175
e-mail: economik_hm@ukr.net
http://hmilnyk.osp-ua.info

Хмільник – містокурорт державного значення     та 
світового масштабу, унікальна оздоровниця з неповторними 
властивостями лікувальнорекреаційної бази, що не 
має аналогів в світі. Офіційний статус міСТаКУРОРТУ 
державного значення Хмільнику було надано 1 червня 2011 
року за указом Президента України.

Сьогодні Хмільник – це чудове європейське містечко, 
що розкинулось на берегах Південного Бугу. З комфортним 
кліматом, цілющим повітрям та неповторними радоновими 
водами, що дарують здоров’я мільйонам людей. це місто 
з давньою та багатою історією; місто, що пам’ятає і Велике 
Князівство Литовське, і Річ Посполиту, і мусульманський дух 
Османської імперії. Хмільник багатий на унікальні пам’ятки 
культури та архітектури: оборонна фортеця початку 16 
століття, що слугувала також і мечеттю; костел 1603 року, 
який  був збудований в Хмільнику як демонстрація панівної 
релігії в часи, коли Хмільник разом з всією європою поринув 
в прогресивні течії протестантської філософії; православні 
храми  1820 століть з неповторною архітектурою в стилі 
українського барокко; а також розкішний палац графа 
Ксідо разом з арковим венеціанським мостом та парковим 
ансамблем початку 20 століття.

Хмільник – унікальна оздоровниця з неповторними 
властивостями лікувальнорекреаційної бази, що не має 
аналогів в світі. цілюща дія природних лікувальних факторів 
Хмільника охоплює майже всі органи та системи організму 
з ефективністю 97 %.

мінеральні радонові води, торфогрязі Війтівецького 
родовища, чиста природа та цілюще повітря   подарують 
здоров’я та відпочинок всім гостям курорту.

Основний лікувальний фактор курорту Хмільник – це 
унікальні мінеральні радонові води, що дарує земля для 
жителів та гостей міста. За своїм хімічним складом наш радон 
не  має аналогів в світі, і є абсолютно необхідним лікувальним 
фактором для сотень тисяч людей для профілактики у віці 
за тридцять та для лікування у віці за п’ятдесят.Лікувальні 
властивості грязей Війтівецького торфяного родовища 
є також унікальними і дуже  необхідними в комплексі з 
показаннями до реабілітації та профілактики радоновими 
водами Хмільника.

Khmilnyk is the resort town of national significance and 
global scale. It is a health resort with unique properties of 
therapeutic recreation, which has no counterparts in the world. 
Khmilnyk received the official status of the resort town of national 
significance on June 1, 2011 pursuant to Presidential Decree.

Today Khmilnyk is a wonderful European town located 
on the banks of the river Southern Buh. It is the place with 
favourable climate, healing air and unique radon water giving 
health to millions of people. Khmilnyk is the town with a long 
and rich history, the one that remembers the Grand Duchy of 
Lithuania, the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Muslim 
spirit of the Ottoman Empire. Khmilnyk is rich in unique cultural 
and architectural monuments: the defensive fortress of the 
beginning of the 16th century which also served as a mosque; 
the Cathedral (1603) built in the town as a demonstration of the 
dominant religion in the times when Khmilnyk, like all Europe, 
immersed in a progressive flow of Protestant philosophy; 
Orthodox churches of the 18th – 20th centuries with their 
inimitable architecture of Ukrainian Baroque style; County 
Ksido’s beautiful palace with the Venetian arch bridge and the 
park ensemble of the beginning of the 20th century. 

Khmilnyk is a unique health resort with extraordinary 
properties of therapeutic recreation, which has no counterparts 
in the world. Healing effect of the natural therapeutic factors of 
our health resort spreads almost on all organs and systems of 
the human body with efficiency of 97 per cent.  Radon mineral 
water, the Viitivtsi deposits of peat mud, splendid nature and 
fresh healing air will improve health and give recreational 
possibilities for all the guests of our health resort.    

The unique radon mineral water given by nature for the 
residents and visitors of our town is the main therapeutic factor of 
our health resort. According to its chemical structure, our radon 
has no analogues in the world and it is absolutely an essential 
healing factor for hundreds of thousands of people: for those 
who are above thirty it helps to prevent possible health problems 
in the future and for those who are above fifty it is a necessary 
factor for their treatment and recovery.   

Moreover, the combination of the unique deposits of the 
Viitivtsi peat mud with the application of our radon mineral 
water will certainly double the efficiency of treatment effect on 
the human’s body.   

Khmilnyk is a health resort giving health with efficiency of 
97%!

DEPARTMENT	OF	ECONOMIC	
DEVELOPMENT	AND	
EUROPEAN	INTEGRATION	
OF	THE	KHMILNYK	TOWN	
COUNCIL

10, Stoliarchuka St.,
22000, Khmilnyk,  Vynnyckiy distr.,Ukraine
Phone: +380 433 822175
e-mail: economik_hm@ukr.net
http://hmilnyk.osp-ua.info
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Управління забезпечує розвиток туристично-
рекреаційної сфери миколаївської області, 
популяризацію ї ї  рекреаційно-туристичних 
територій та комплексів, об’єктів історико-культурної 
спадщини та природно-заповідного фонду. В рамках 
державно-приватного партнерства сприяє підтримці 
підприємницької діяльності в сфері туризму та 
створенню сприятливого інвестиційного клімату в 
області.

УПРАВЛІННЯ	З	ПИТАНЬ	
МОЛОДІ	ТА	ТУРИЗМУ	
МИКОЛАЇВСЬКОЇ		
ОБЛАСНОЇ		
ДЕРЖАВНОЇ		
АДМІНІСТРАцІЇ

вул. Адміральська, 22, 
м. Миколаїв, 54001, Україна
Тел.: +380 96 8350328
Тел./Факс: +380 512 563414
e-mail: tourism@mk.gov.ua
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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 200 operators and travel agents, 400 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: www.rtic.if.ua.
Museums of the region: www.museum.if.ua.
Fan page «Travel Prykarpattya”: www.facebook.

com/tourism.if.ua.

УПРАВЛІННЯ	МІЖНАРОДНОГО	
СПІВРОБІТНИцТВА,	
ЄВРОІНТЕГРАцІЇ,	ТУРИЗМУ		
ТА	ІНВЕСТИцІЙ		
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ	
ОБЛАСНОЇ		
ДЕРЖАВНОЇ		
АДМІНІСТРАцІЇ
вул. Грушевського, 21
м. Івано-Франківськ, Україна, 76004
Тел.: +380 342 552042, 552223,  
        551925
Факс: +380 342 552042
www.gov.if.ua

Одним із пріоритетних завдань управління 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 
200 туристичних операторів і агентів, 400 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: www.

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

com/tourism.if.ua.

DEPARTMENT	FOR	
INTERNATIONAL	
COOPERATION,	EUROPEAN	
INTEGRATION,	TOURISM	AND	
INvESTMENT		
OF	IVANO-FRANKIVSK	
REGIONAL	STATE	
ADMINISTRATION
21 Hrushevsky str. 
Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76004
Phone: +380 342 552042, 552223,  
        551925
Fax: +380 342 552042
www.gov.if.ua
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УПРАВЛІННЯ	ТУРИЗМУ	
ДЕПАРТАМЕНТУ	РОЗВИТКУ	
ЛЬВІВСЬКОЇ	МІСЬКОЇ	РАДИ

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

інтернет-сторінка: www.lviv.travel, www.city-adm.
lviv.ua розділ «Туристу», «афіша»

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

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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Львівська область це край природних багатств, 
високої духовної культури та давніх історичних 
традицій. Зі своєю історико-культурною спадщиною та 
багатством рекреаційних ресурсів Львівщина входить 
до п’ятірки найпривабливіших туристичних територій 
України. Ще за часів австо-Угорщини та Польщі регіон 
використовували задля лікування й оздоровлення.

Тут зосереджені осередки ткацтва, вишивки, 
гаварецької кераміки, лозоплетіння, писанкарства, 
ковальства, гердану, гаварецької кераміки, 
глинянських килимів, гутного скла, художньої обробки 
металу та шкіри.

Львівщина притягує туристів своєю національною 
ідентичністю та особливою ментальністю, яка 
визначається в релігійності й патріотизмі.

Тут є можливість полікуватися мінеральними 
водами, помилуватися середньовічними містами й 
замками, насолодитися адреналіном, катаючись на 
лижах, або підкорити гірську річку на катамарані.

Ви неодмінно знайдете для себе на Львівщині 
щось унікальне!

УПРАВЛІННЯ	ТУРИЗМУ	
ТА	КУРОРТІВ	ЛЬВІВСЬКОЇ	
ОБЛАСНОЇ	ДЕРЖАВНОЇ	
АДМІНІСТРАцІЇ

вул. Винниченка, 18
м. Львів, 79008, Україна
Тел./факс: +380 32 2613913, 2613919
e-mail: tourism@loda.gov.ua
http://lviv-region.travel.ua
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Lutsk is a European city where the present and the past 

closely intertwine and today’s reality peacefully coexists with 
myths and legends and with the city’s true history. It is a city 
where ancient stone bricks, shutters of ancient houses, and walls 
of ancient buildings retain the breath of the history.

Lutsk is one of the most ancient cities of Ukraine. Its history 
goes back about 1000 years. Lutsk was first mentioned in the 
Ipatiev Chronicle in 1085.

One of the most important historical events of Lutsk was the 
Congress of European monarchs, which took place in 1429. The 
originality of this event, its pan-European scope and significance 
in the history of Europe created the preconditions for Lutsk 
development as a European tourist city.

The hallmark of the city is Lutsk castle (14th century) or 
Lubart’s castle, it is one of the Seven Wonders of Ukraine. Urban 
multiculturalism represented by buildings of various religions from 
different historical periods: St. Peter’s and Paul’s Cathedral (17th 
century), Holy Trinity Cathedral (18th century), Synagogue (17th 
century), Church of the Exaltation of the Cross (17th century), 
Lutheran Church (early 20th century). However, the modern 
architecture of Lutsk is also very beautiful, for example, the House 
of sculptor Mykola Golovan. 

There is still the underground city. Dungeons of the old city 
tell many interesting stories of the middle ages, about the life of 
the city inhabitants, their sad and happy pages. 

There are also unique museums in the city: Museum of the 
history of Lutsk brotherhood, Book museum, The Bell museum, 
The Volyn Regional Military Museum, etc. There is the only 
Museum in Ukraine, which represents the regional Volyn school 
of icon-painting of XVI – XVIII centuries, - Museum of Volyn icon. 
The Kholm icon of the mother of God (XI century) stored here 
among more than 400 icons. 

During the year the city hosts a number of cultural and artistic 
events. Among the most interesting: art-show «Night at the Lutsk 
castle», International festival «Polessian Summer with Folklore», 
festival of Ukrainian spirit «Bandershtat», festival of the historical 
spirit «Princely feast», «Volyn Princess» City jazz festivals such 
as «Art Jazz Cooperation», «JazzBez», «Musical dialogues» and 
classical music festivals, the largest of which is «Stravinskyi and 
Ukraine» are steel traditional. 

Lutsk is the heart of the lake district – picturesque Volyn 
region, which is famous for its forests, beautiful lakes, flowing 
rivers. The bigest and the most purest lake of Ukraine – Svityaz 
is situated here.

УПРАВЛІННЯ	ТУРИЗМУ	ТА	
ПРОМОцІЇ	МІСТА	ЛУцЬКОЇ	
МІСЬКОЇ	РАДИ

вул. Богдана Хмельницького, 21
м. Луцьк, Україна, 43025
Тел.: +380 332 777924
Тел./факс: +380 332 777956
e-mail: lutsktourism@gmail.com
www.lutskrada.gov.ua
www.visitlutsk.com

Луцьк – європейське місто, де сучасне та минуле тісно 
переплітаються, а факти мирно співіснують з міфами, 
легендами та міськими бувальщинами, де все – і давня 
бруківка, і віконниці старовинних будинків, і стіни древніх 
храмів зберігають подих історії. 

Луцьк – одне з найдревніших міст України. Його історія 
налічує близько 1000 років. Перша літописна згадка про Луцьк 
датується 1085 роком. 

Однією із найголовніших історичних подій міста Луцька 
став З’їзд європейських монархів, що відбувся у 1429 році. 
непересічність цієї події, її загальноєвропейський масштаб і 
значення в історії європи створили Луцьку передумови для 
його розвитку як європейського туристичного міста. 

Візитівкою міста Луцька є замок Любарта (14 ст.) 
або ж Луцький замок, що є одним із семи чудес України. 
міська багатокультурність представлена спорудами 
різних релігійних конфесій різних історичних періодів: 
Кафедральний костел святих апостолів Петра та Павла (17 
ст.), Святотроїцький кафедральний собор (18 ст.), Синагога 
(17 ст.), Хрестовоздвиженська церква (17 ст.), Лютеранська 
кірха (початок 20 ст.) тощо. Проте і сучасна архітектура Луцька 
може похизуватися своїми витворами такими як от Будинок 
скульптора миколи Голованя.

Проте у місті Луцьку існує ще підземне місто. Підземелля 
старого міста розповідають багато цікавих історій 
Середньовіччя, із життя тогочасних лучан, їхні сумні та 
щасливі сторінки.

Також у місті знаходяться унікальні музеї. єдиний в 
Україні музей, що репрезентує регіональну волинську школу 
іконопису XVI – XVIII ст., – музей волинської ікони, де серед 
понад 400 ікон зберігається Холмська ікона Божої матері (XI 
ст.). музей історії Луцького братства, музей книги, музей 
дзвонів, Волинський регіональний музей українського війська 
та військової техніки та ін .

Протягом року у місті відбувається велика кількість 
культурно-мистецьких заходів. Серед найцікавіших: арт-
шоу «ніч у Луцькому замку», міжнародний фестиваль 
«Поліське літо з фольклором», фестиваль українського духу 
«Бандерштат», фестиваль історичного духу «Князівський 
бенкет», «Волинська княжна». Традиційними для міста 
стали джазові фестивалі, такі як  «Art Jazz Cooperation», 
«JazzBez», «музичні діалоги» та фестивалі класичної музики, 
найвизначнішим з яких є «Стравінський та Україна».

Луцьк є серцем озерного краю – мальовничої Волині, 
яка здавна славиться своїми лісами, чудовими озерами, 
повноводними ріками. Саме тут розташоване найгшлибше і 
найчистіше озеро України Світязь.

TOURISM	AND	CITY	
PROMOTION	DEPARTMENT		
OF	LUTSK	CITY	COUNCIL

21, Bogdana Khmelnytskogo St.                   
Lutsk, Ukraine, 43025
Phone: +380 332 777924
Phone/fax: +380 332 777956
e-mail: lutsktourism@gmail.com
www.lutskrada.gov.ua
www.visitlutsk.com
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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

ХОТЕК

вул. Пасічна,127,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: +380 32 2456369
 +380 95 2083335
 +380 96 5872043
e-mail: office@hotek.com.ua
           help@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua

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

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

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

ми пропонуємо таку продукцію:
- Електронні замки Classic
- Електронні замки MINI
- міні бари
- Сейфи
- аксесуари для ванної кімнати
- Готельні фени
- Ліжка, які можна доставляти в номери

HOTEK

127, Pasichna St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2456369
 +380 95 2083335
 +380 96 5872043
e-mail: office@hotek.com.ua
            help@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua
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Компанія «центр Круїзів Одеси» є Генеральним 
агентом по Продажам в Україні круїзного підрозділу 
«MSC Cruises», найбільшої в світі приватної 
судноплавної компанії «Mediterranean Shipping 
Company”.

Будучи однією з наймолодших круїзних компаній, 
«MSC Cruises» швидко завоювала і міцно утримує 
лідерство серед провідних світових круїзних 
операторів. Лайнери MSC поєднують в собі високий 
комфорт, вишуканий дизайн і сучасні технології.

Географія пропонованих круїзів на судах компанії 
обширна і включає в себе захоплюючі морські 
подорожі по Північній європі, Трансатлантиці, 
Карибському басейну, Південній і Північній америці, 
Південній африці та індійського океану, Перської 
затоки і Середземного моря.

Протягом декількох років MSC Cruises побудує 
сім ультрасучасних високотехнологічних суден 
в двох класах Meraviglia і Seaside. Вони будуть 
поєднувати найпередовіші інженерні інновації, сміливі 
дизайнерські рішення, вражаючі нововведення в 
сфері комфорту і розваг, що зробить відпочинок на 
них ще більш яскравим і розкішним.

цЕНТР	КРУЇЗІВ	ОДЕСИ

вул. 25 Чапаєвської Дивізії 2, офіс 413 
м. Одеса, 65101, Україна
Тел.: +380 48 7373431
 +380 48 7363431 (гаряча лінія)

вул. Успенська 9
м. Одеса, 65014, Україна
Тел.: +380 482 374871, 
 +380 48 7596100 
http://ccu-ukraine.com.ua/

В Україні немає місця схожого на це. Знайомтесь: 
центр спадщини Вигодської візькоколійки - сучасний  
туристичний інтерпретаційний візит-центр з діючою 
інтерактивною виставкою, переступивши поріг якої 
кожен відвідувач може відчути себе справжнім 
дослідником , адже експозиційні стенди дозволяють 
у формі ігор та логічних завдань пізнати місцеву 
природу та зокрема лісову екосистему Карпат, 
місцеву історію та історію виникнення найстарішої 
вузькоколійної залізниці в Україні - Вигодської і все 
це під відео та аудіоефекти.

 невід’ємною частиною експозиції є тематичні 
короткометражні відео, а також  унікальний фільм , 
спеціально створений  для центру та озвучений 5-ма 
мовами. Фільм транслюється виключно в сучасному 
кінозалі центру та не за повних 30 хвилин подає 
повну картину місцевості - від зародження життя до 
сьогодення. 

 Ще одна принада центру - сувенірна крамничка, 
де можна придбати мапу, іншу інтерпретаційну 
літературу, автентичні бойківські сувеніри. Також 
на рецепції ви можете скористатись послугами 
бронювання житла місцевих садиб та готелів, а також 
отримати інформацію про місцеві атракції.

на сьогодні в українських Карпатах немає місця, 
схожого на центр спадщини Вигодської вузькоколійки.. 
навряд чи знайдеться музей чи візит-центр з таким 
різноманіттям інтерпретаційних засобів місцевої 
природи та етнографії.

цЕНТР	СПАДЩИНИ	
ВИГОДСЬКОЇ		
ВІЗЬКОКОЛІЙКИ

вул. Д. Галицького, 66, Долинський р-н, м. 
Вигода, Івано-Франківська обл.,  
77552, Україна
Тел.: +380 66 3366435,  
 +380 96 9927544
e-mail: info@carpathian-heritage-railways.com
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Chernihiv is a city with unique nature, majestic 
monuments of history and culture, temples and churches; 
Famous for talented people and artistic skills.

Chernihiv is one of the oldest cities in Ukraine and 
Eastern Europe. The first mention of Chernihiv dates 
back to 907. Its architectural monuments are closely 
linked to the centuries-old history of the city. Most of the 
city’s guests call Chernihiv as a museum city. The pride 
and greatest wealth of Chernihiv are its monumental 
historical monuments. 1/3 of the monuments of the pre-
Mongol period are concentrated in Chernihiv. Especially 
known as Chernihiv as a city of legends.

The city is located in the northern part of Ukraine 
along the river Desna. Area of the city: 79 km2. 
Population: 293.8 thousand people. Geographical 
location: 140 km from Kiev.

Chernihiv is a city of legends! We write our legend!

ЧЕРНІГІВ
ЧЕРніГіВСЬКа  
міСЬКа Рада  
УПРаВЛіння  
КУЛЬТУРи  
Та ТУРиЗмУ

вул. Кирпоноса, 9
м. Чернігів, 14000, Україна
Тел.: +380 462 777051, 777109
e-mail: kultura@chernigiv-rada.gov.ua
www.Chernihiv.Travel

Чернігів – місто з унікальною природою, величними 
пам’ятниками історії та культури, храмами та 
церквами; славиться талановитими людьми та 
майстерністю митців.

Чернігів є одним із найдавніших міст України та 
Східної європи. Перша згадка про Чернігів датується 
907 роком. Його архітектурні пам’ятки тісно пов’язані 
з багатовіковою історією міста. Більшість гостей 
міста сприймають Чернігів як музей просто неба. 
Гордістю та найбільшим багатством Чернігова є 
його монументальні історичні пам’ятки. 1/3 частина 
пам’яток домонгольського періоду зосереджена 
в Чернігові. Особливо відомий Чернігів як місто 
легенд. 

місто розташоване в північній частині України по 
березі річки десна. Площа міста: 79 км2. населення: 
293,8 тис. осіб. Географічне розташування: 140 км 
від м. Києва.  

Чернігів – місто легенд! ми пишемо свою 
легенду!

CHERNIHIV
CHERNIHIV CITY COUNCIL 
DEPARTMENT OF CULTURE AND 
TOURISM

9, Kyrponosa St. 
14000, Ukraine, Chernihiv
Phone: +380 462 777051, 777109 
e-mail: kultura@chernigiv-rada.gov.ua
www.Chernihiv.Travel
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 Підприємство «Чумак» більш як чверть століття 
виготовляє з масиву деревини елітні меблі та 
столярні вироби на замовлення. Висока якість 
продукції допомогла завоювати серця багатьох 
клієнтів. Вироби підприємства стали окрасою як 
великих готельних комплексів, банків, бібліотек так 
і приватних садиб в Україні, Казахстані, Швейцарії, 
СШа, Канаді. на підприємстві працюють талановиті, 
висококваліфіковані працівники. Тут проектують, 
виготовляють – кухні, вітальні, спальні, сходи, 
двері, євро вікна, барні стійки, полиці для камінів, 
офісні меблі, столи, крісла тощо. З багаторічного 
досвіду роботи відомо «Чумак» обирають тоді, коли 
шукають індивідуальні особливі рішення в створенні 
інтер’єру. 

ми працюємо, щоб наш край став кращим!

ЧУМАК	
КОмПанія

пр. Шевченка 11/9 
Україна, 79005, м. Львів, 
Тел.: +380 32 2357839 
Факс: +380 32 2355166 
email: office@chumak.lviv.ua 
www.chumak.lviv.ua

центр утворено у квітні 2013 р. окремими суб’єктами 
туристичної діяльності за схемою кластерної моделі 
– ігор Васильович данілов,  власник туристичної 
агенції, до того науковий працівник історичного музею 
та історико-архітектурного заповідника,  на ринку 
туристичних послуг з 2001 р;  Василь миколайович 
Крижановський,  власник річкового туристичного 
транспорту,  на ринку туристичних послуг з  1993р.;  
Василь Олександрович  Полуботкін,  власник парку-
готелю  та бази відпочинку «Теремки»,  на ринку 
туристичних послуг з  1997 р .

мета центру – як існе інформування та 
обслуговування туристів у Кам’янці-Подільському, 
Поділлі та сусідніх регіонах. центр виступає як 
самодостатній суб’єкт туристичної діяльності з 
повним і якісним туристичним продуктом.  Оскільки 
кожен з засновників центру попередньо набув 
репутації  стабільного та надійного партнера у своїй 
галузі, в цілому центр швидко здобув популярність на 
внутрішньому міському туристичному ринку . 

Пропоновані послуги – туристичне інформування, 
туристично-екскурсійне обслуговування, проживання, 
харчування, трансфер, теплохідні прогулянки та міні 
круїзи по дністру, відпочинок та релаксація, надання 
послуг з командоутворюючих квестів,  організація 
анімаційних програм, обслуговування конференцій, 
симпозіумів,  семінарів, організація історичних 
змагань та інших заходів, оренда історичного 
театрального реквізиту, озброєння та  спорядження, 
організація ювілеїв, весіль, організація культурно-
масових заходів.

ШЛЯХ	ГЕДИМІНОВИЧІВ
ПРиВаТниЙ цЕнТР  
ТУРиСТиЧнОї інФОРмації Та 
ОБСЛУГОВУВання

вул. Домініканська, 2.
м. Кам’янець-Подільський,
323200, Україна
Тел.: (3849) 91584,
 (067) 7738803;
 (097) 6629200,
е-mail: danilov.i.v@mai.ru;
           danko2020@mail.ru  
www. daniloviko.com.ua
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We began developing software for restaurant 
automation in 1998. As of now, software BarBo$$ has 
been introduced in more than a thousand restaurants, 
cafes, bars and clubs only in Odessa, several hundreds 
of implementations in other cities of Ukraine, Moldova 
and even in Europe (Hungary, Spain and start working 
in Poland). The product is multilingual, translated into 
several languages.

Given the fact that today’s mobile technology is firmly 
established in our lives, our team develops applications 
for waiters and guides that increase the speed of 
customer service and allow you to keep your pulse at 
work anywhere in the world you would not be. We also 
do not keep up with modern technologies - it is possible 
to pay off with our product at the moment with the help 
of the mobile application Privat-24.

We develop a dealer network, we invite regional 
representatives to cooperate.

Especially I would like to note that our products 
are domestic development, in contrast to most of the 
development programs of Russia.

м. Одеса, 65045, Україна
вул. Новосельского, 106, оф. 8
Тел.  +380 482 322422
 +380 99 633577
 +380 96 633577
 +380 93 633577
email: Info@BarBoss.info
https://BarBoSS.Info

ЯВОРСЬКИЙ	Ю.Б.
ФОП

ми почали розробку програмного забезпечення для 
автоматизації обліку у ресторанах в 1998 року. Станом 
на зараз програмний продукт BarBo$$ впроваджений 
більш ніж у тисячі ресторанів, кафе, барів та клубів 
тільки у Одесі, кілька сотень впроваджень в інших 
містах України, молдови та навіть у європі (Угорщина, 
іспанія  та починаємо роботу в Польщі). Продукт 
багатомовний, переведений на декілька мов. 

З огляду на те, що сучасні мобільні технології 
міцно увійшли в наше життя, наша команда 
розробляє додатки для офіціантів і керівництва, які 
в рази збільшує швидкість обслуговування клієнтів і 
дозволяють тримати пульс на роботі свого закладу 
в якій точці світу Ви б не знаходилися. Також ми не 
відстаємо від сучасних технологій – розраховуватись 
у закладах з нашим продуктом зараз можна навіть з 
допомогою мобільного додатку Приват-24.

Розвиваємо дилерську мережу, запрошуємо до 
співробітництва  регіональних представників.

Особливо хочеться відзначити, що наші продукти 
це вітчизняна розробка, на відміну від більшості 
програм, розробки Росії.

YAVORSKY	YU.b.	
ENTEPRENEUR

Of. 8, 106, Novoselsky st.
65045, Odesa, ukraine
Phone: +380 482 322422
 +380 99 633577
 +380 96 633577
 +380 93 633577
email: info@BarBoss.info
https://BarBoSS.Info
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УЧАСНИКИ	ФОРУМУ

�

Постачальник махрових виробів від болгарського 
виробника.

ЯНАТЕКС	
ТОВ

Тел.: +380 50 4422338
e-mail: yanatex@ukr.net
www.yanatex.com.ua

РЕКЛАМНА	КАМПАНІЯ

В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ:
- Газета «Українськатуристична газета» 
  .................................................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «мандри» ..................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «Отельєр& Ресторатор» 
  .................................................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «академия гостеприимства» 
  .................................................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «Оборудование для торговли, 
 кафе, баров, ресторанов, сферы услуг»
  .................................................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «Українский туризм» ... (м. Київ, Україна)
- Журнал «КаБаРе» ..................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «дрінкс+» ..................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «Сезони» ...................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «Робінзон» ................... (м. Київ, Україна)
- Журнал «аспектибудівництва» 
  .................................................. (м. Львів, Україна)

А ТАКОЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:
- Газета «афішаПрикарпаття»
  ...............................(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 «Закарпатськіоголошення»
  ............................................. (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Кур’єр ЕКСПО». ......... (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета по-львівськи» . (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівськапошта» ....... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівськіоголошення» (м. Львів, Україна)
- Газета «неділя» .................. (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Пресс-Биржа» .......... (м. дніпро, Україна)

РЕКЛАМА НА РАДІО:
- Радіо Люкс (івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль,  
 Львів)
- Радіо«Західний поліс»

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
- 5-иЙ КанаЛ
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РЕКЛАМНА	КАМПАНІЯ РЕКЛАМНА	КАМПАНІЯ

ПІДТРИМКА  В ІНТЕРНЕТІ:
http://www.galexpo.com.ua/
http://www.galexpo.com.ua/turexpo/
http://ot-ot.lviv.ua/uk/event/?ca_eventid=18676
http://news.kompass.ua/news/gotelnij_ta_restorannij_ .
biznes_2017/2017-09-19-42923
https://www.ria.com/articles/mizhnarodna_vistavka_
turekspo_u_lvovi.html 
http://news.kompass.ua/news/mizhnarodna_vistavka_
turekspo/2017-09-19-42925
https://www.facebook.com/
groups/1414895268773283/permalink/194499455243
0016/
https://www.facebook.com/
groups/1414895268773283/permalink/194499605576
3199/
http://pbgazeta.com/index.php?id_n=9314
http://pbgazeta.com/index.php?id_n=9313
http://prntscr.com/gtzlj1
http://prohotelia.com/eventcalendar/event/hotel-and-
restaurant-business-lviv-2017/
http://www.brutto.com.ua/
?page=news2&from=0&news2_id=2373
http://lasoon.com.ua/kiev/news/gal-ekspo-zaproshue-
na-hi-spetsializovanu-vistavku-gotelnij-ta-restorannij-
biznes-2017-18-10-20-10
http://vlasnasprava.ua/18-20-zhovtnya-hi-
spetsializovana-vistavka-gotel-nij-ta-restorannij-
biznes-2017/
https://www.facebook.com/VlasnaSprava.info/?fref=ts
http://www.theprimus.com/ua/component/tradeshows/
?article_id=37%3Asupport-and-sponsors&id=23&task
=article
http://www.horeca-ukraine.com/
http://www.rest-hotel.kiev.ua/ru/
http://topclub.ua/afisha/item/h-specalzovanu-vistavku-
gotelnij-ta-restorannij-bznes-2017
https://morepodiy.lviv.ua/events/spetsializovana-
vystavka-hotelnyi-ta-restorannyi-biznes-29608
https://morepodiy.lviv.ua/events/mizhnarodna-

vystavka-iarmarok-turekspo-29543
https://worldexpo.pro/exhibition/gostinichnyy-i-
restorannyy-biznes-2017
http://www.prodinfo.com.ua/novosti/glavnyie_novosti/
zaproshumo_na_x_speczalzovanu_vistavku_gotelnij_
ta_restorannij_bznes_2017.html
http://board.decor.ua/a-110413?utm_source=DECOR.
ua&utm_medium=email&utm_campaign=moderate.
board#!prettyPhoto/0/
http://novosti-turbiznesa.info/
http://mw.com.ua/?oid=2963
http://intour.com.ua/
https://worldexpo.pro/exhibition/turekspo-2017
http://mastertura.com.ua/article/viewarticle/42/1770/
http://www.karpaty.info/ua/info/events;1633/
http://otiumportal.com/
http://turprofi.com.ua/
http://ruraltourism.com.ua/?a=viewnews&id=1217
http://uaeta.org/ua/news/196
http://www.karpaty.net.ua/
https://prnt.sc/gq841q
http://mydim.ua/events/exhibition/?id=19343
http://htexpo.com.ua/partnery
https://ua.igotoworld.com/ua/eventPage/1938_
mezhdunarodnaya-vystavka-turekspo-2017-lvov.htm
http://experttur.com/turmarketing/201707/turekspo-
zovet-vo-lvov-professionalov.html
http://elturistico.com/
http://vdoroge.zp.ua/
https://mushroom.com.ua/partnery-mushroom/
privatne-aktsionerne-tovaristvo-gal-ekspo
http://drinks.ua/ru/news/11-ya-spetsyalyzyrovannaya-
vyistavka-hostynychnyiy-y-restorannyiy-byznes
http://hotel-rest.com.ua/
https://www.food.com.ua/
http://bizera.com.ua/exhibitions/73/view/
http://www.seasons.in.ua/
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ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:
- 3 рекламних  установки в центральній частині  
 міста
- 12 бігбордів (10 – м.Львів, 2 – с. микуличин)

ЗАПРОШЕННЯ:
- 7000 керівників установ і організацій України,  
 спеціалістів підприємствгалузі  (адресна 
розсилка)
- 2,5 млн.  підприємствУкраїни (e-mailрозсилки)

цЕЙ КаТаЛОГ ПРОТяГОм РОКУ  
БУдЕ дОСТУПним на WEB-СТОРінці  

ПРаТ «ГаЛ-ЕКСПО»®

В мЕРЕЖі іNTERNET

ПОДЯКАРЕКЛАМНА	КАМПАНІЯ

 дирекція ЛЬВІВСЬКОГО	МІЖНАРОДНОГО	
ФОРУМУ	 ІНДУСТРІЇ	ТУРИЗМУ	ТА	ГОСТИННОСТІ 
–2016:  XVIіI міжнародної виставки-ярмарку 
«ТурЕКСПО-2016», ХI Спеціалізованої виставки 
«Готельний та ресторанний бізнес» 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	готельних	об’єднань	та	готелів	міст		
	 України
	 Департаменту	міжнародного	співробітництва		
	 та	туризму	ЛОДА
 ІгорюГубіліту ,  керівнику Громадського  
 об’єднання «Підкова»
 Львівській	міській	Раді
	 Львівській	обласній	державній	адміністрації
	 Львівській	обласній	Раді
	 Львівському	Туристичному	Альянсу
	 Львівському	Палацу	Мистецтв
 ПП «Кушта	Г.І.»
 ПП «Новий	світ»
 ПраТ«Світ	друку»
 ТзОВ «Агентство	 Економічної	 Безпеки		
	 «ЕФОРТ»
 ТзОВ «Гал-ЕКСПОСЕРВІС»
 ТзОВ «Формат-Захід»
	 Українській	асоціації	активного	та	екологічного		
	 туризму
 Управлінню	туризму	Департаменту	розвитку		
	 Львівської	міської	Ради
	 Проекту «Знайдено	в	Україні»
 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	АВТОРСЬКІ	ПРАВА	НАЛЕЖАТЬ	
ПРАТ	«ГАЛ-ЕКСПО»®

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