
ПРОГРАМА РОБОТИ ЛЬВІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ – 2018
16 ЖОВТНЯ, ВІВТОРОК 1 ЖОВТНЯ, ВІВТОРОК6 1 ЖОВТНЯ, СЕРЕДА7

11 Офіційне відкриття Львівського міжнародного форуму
індустрії туризму та гостинності-2018

12 – 13 Панельна дискусія: Найактуальніші напрямки туризму: які
вонисьогодні?

12 – 13 Залучення туристів за допомогою програми «Турист
України»

14 –15 Панельнадискусія:Якіфестивалі потрібні вашомумісту?

14 ДегустаціявинТМЧизай та закарпатських крафтовихсирів

14 – 15 Презентація навчання, стажування та працевлаштування в
Болгарії від

16 – 18 Панельнадискусія: Інклюзивність.Мандрівкибезбар'єрів
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Tural Travel

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, хол 1-го поверху

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,
Конференц зал № 1, 3-й поверх

Модератор: – начальник відділу туризму та
курортів ЛОДА

– директор туроператора «Відвідай»
– експерт з розвитку туристичних дестинацій,

регіональний координатор проекту Зелені шляхи України
– історик, львовознавець, гід, автор ексклюзивних

туристичних маршрутів по Львову
– засновник медійного проекту Explorer Life та туристичного

агентства Explorer Life Expeditions
– почесний консул України в Албанії

• – директор компанії «Аджара тур», Аджарія
• – директор змагань 2018

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,
Конференц зал № 1, 3-й поверх

Модератор: , начальник управління туризму
Львівської міської ради

• – керівник компанії ДікАрт, організатор LvivMozArt
• – програмна директорка Форуму видавців.
• співзасновник фестивалю «ФАЙНЕ МІСТО»
• – засновник фестивалю «Street Food So Good Festival»
• – співзасновниця Міжнародного фестивалю «Полтавська

галушка»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,
3 поверх, стенд №41 Закарпаття

Організатор: ТМ Чизай, Закарпатська обл.

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,
Конференц зал № 1, 3-й поверх.

Модератор: – представник Товариства «Зелений
хрест» ГО, старший викладач, керівник-організатор з
фізичної культури і спортивного туризму, керівник
навчальної секц і ї «Дайв інг», координатор
волонтерського руху ЛІЕТ

•
•

•

•

•

Slavsko Trophy

–

Наталія Табака

ІгорГубіліт

Яніна Барибіна

Ігор Лильо

Євген Ткач

БледіБайрактарі

Іраклі Таварткіладзе

ОлександрРуденко

Ліна Остапчук

АндрійСидор

СофіяЧеляк

МаксимЧеркашин

ПавлоЧмирук

Яніна Барибіна

Любомира Зінь

Учасники дискусії:

Учасники дискусії:

Організатор: ПриватБанк та
Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,

Конференц зал № 2, 3-й поверх

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,
Конференц зал № 2, 3-й поверх

Організатор: Компанія , Болгарія

VISA

Tural Travel

• – національний координатор програми
«Безбар єрна Україна», голова правління ГО «Реабілітація осіб з
інвалідністю

– співзасновник проекту « Фонд здійснення мрій».
– експерт в організації турів для людей з

інвалідністю
керівник ресурсного центру освітніх інформаційних

технологій для осіб з особливими потребам Національний університет
«Львівська політехніка», радник міського голови

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, Конференц зал № 2
Організатор: Компанія

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,
Конференц зал № 1

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,
Конференц зал № 2, 3-й поверх.

Учасники дискусії:
Ярослав Грибальський

ІванМаслюк

Костянтин Лабарткава

Потимко Оксана

’

• On 3 wheels –
•

•

OnlineBisto

–

, 3-й поверх

.

Етно фестиваль
«Петриківський дивоцвіт»; козацькі пісні як спадщина ЮНЕСКО;
авіашоу «Вільне небо» та нові туристичні маршрути

7 напрямків туризму, Кам'яне село,
7 нових туроператорів та лідерство з альтернативної енергетики.

Найбільше «Оглядове колесо» в Україні та
найстаріший театр; готичний парково-палацовий ансамбль на
Сході України; крейдяні гори з грядою каньйонів і ущелин та
власна пустеля

8 причин відвідати Вінницю.
Презентація-частування «Подільська кухня та феномен
вінницького сала»

Шалений коктейль культур, розваг та
туристичних атракцій, гастротуризм та фестивалі вина,
старовинні міста і грізніфортеці, а також чисельні села-курорти.

Рожеве
озеро в с. Приозерне, «Гаряче джерело», Солоне озеро та
неймовірнеморе

16 – 17 Семінар на тему: «Особливості бронювання у системі
OnlineBistro»

18 Закінченняроботиспеціалізованихвиставок

19 elcomedrink знагодивідкриттяфоруму тавиставки
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00
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10 ПочатокроботиФоруму

10 –17 Реєстрація на безкоштовну квест-екскурсію Львовом (за
попередньоюреєстрацією)www.galexpo.com/tourexpo/.

Отриманняпромокодунастенді компанії

10 – 18 Львівський Форум готелярів і рестораторів «Люди і
реальні проекти, які вчать і... надихають!»

11 – 18 Презентації: Україна, якувищене знали

«Знайомтесь: Дніпропетровщина туристична».

«Житомирщина: все й одразу».

«Харківщина туристична»

«Вінниця – місто, де можливо все».

«Закарпаття Унікальне».

«Генічеський район – простір краси, здоров'я, відпочинку!»

«Туристичний шлях «Greenways СОЛЯНА ДОРОГА» від центру
Херсонщини доморів»
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Lookcity

III

Місце з унікальною природою,
культовими спорудами, археологічними знахідками, з єдиним в
Україні «Музеєм судноплавства», а також найбільшою вЄвропі
колекцієюякорів та козаками

Природні перлини Миколаєва:
Кінбурнська коса, НПП «Бузький Гард», активний відпочинок,
рафтинг, кайтинг та скелелазіння. Миколаїв –місто на воді.

Найбільший за площею заповідник в Україні, розташований в
чотирьох масивах з ландшафтними парками та заказниками.
Зоопарк та страусина ферма. ТОП-10 туристичних об'єктів
області та перспективних ініціатив, які вдалося реалізувати на
Рівненщині

Найбільше скіфське городище Європи – місто Гелон,
решетилівська вишивка «білим по білому», квіткове
килимарство, опішнянське гончарство, національний
музей-заповідникМ.В.Гоголя

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,
3 поверх, стенд №41 Закарпаття

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,
3 поверх, стенд №41 Закарпаття

Організатори: Туроператор «Відвідай» спільно
з ПрАТ «Гал-ЕКСПО»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,
Конференц зал № 2

Організатор: Компанія «FACTUM», м. Одеса
Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,

Конференц зал № 1

®

, 3-й поверх

, 3-й поверх

«Хортиця – простір єднання».

«Миколаївщина туристична».

«Рівненщина: туристичний потенціал та успішні проекти».

«Унікальна Полтавщина: Варто побувати, побачити, відчути».

Презентація туристичногобрендумістаХмельницький

Презентація туристичногобрендумістаЛуцьк

«Містбагато, алеФайне–одне.ФайнемістоТернопіль»

12 Дегустація мінеральної води від ТМ «Теплі води» та
леквору

14 Дегустація напоїввідТМ«Жайворонок» талеквору

18 Закінченняроботиспеціалізованихвиставок

00

00

00

8 – 22 Рекламний тур«Гастро-турдобілиххорватів +Розгірче»

(заокремоюпрограмою)

10 Початокроботи спеціалізованихвиставок

11 – 13 Як побудувати маркетинг в інтернеті, якщо ти працюєш
втуризмі?

11 –12 «Категоризація готелів та засобирозміщення».

«Поглядпримхливого туриста»

Система безпеки харчових продуктів (НАССР) для
ресторанів

Як приготувати?

18 Завершенняроботифоруму
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1 ЖОВТНЯ, СЕРЕДА7

1 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР8
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