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ПРОГРАМА РОБОТИ

	 	 27	вересня
11.30 – 12.15 Презентація «Безпечні дороги» 

Організатор: медіа-хаб «Твоє місто» 
12.30 – 13.15 Презентація Східного Велосипедного  Шляху Green Velo

Організатор: Польська Організація Туристична
13-20-14.00 Велокультура як інструмент соціальної відповідальності бізнесу

Організатор: ГО «Асоціація велосипедистів Києва»
14.00 – 15.00 Веломайстерня «Домашній веломеханік» 

Організатор: veliki.ua Lviv
  Вам важко довірити свій улюблений велосипед в чужі руки? Або ж ви  
  так часто і активно катаєтесь, що він постійно потребує  уваги? Тоді   
  приходьте на стенд veliki.ua Lviv  Наш механік навчить вас базовому  
  обслуговуванню велосипеда  в домашніх умовах та розкаже, як доглядати  
  за байком, щоб він залишався ідеальним за будь-яких умов.
15.00 – 18.00 Майстер-клас від ВЕЛОМАЙСТЕРНІ з  самостійного ремонту та  
  обслуговуванню складних вузлів велосипеда (перебір вилок,  
  амортизаторів, прокачка гальм), обговорення типових поломок і   
  можливості їх усунення

	 	 28	вересня
11.00-13.00 Майстер-клас «Як удосконалити роботу Вашої компанії»

Організатор: Бізнес-консультант Jan Kubica
14.00-16.00 Майстер-клас «Стань чемпіоном з продажу велотоварів»

Організатор: Бізнес-консультант Jan Kubica
14.00 – 15.00 Веломайстерня «Домашній веломеханік» 

Організатор: veliki.ua Lviv
  Вам важко довірити свій улюблений велосипед в чужі руки? Або ж ви  
  так часто і активно катаєтесь, що він постійно потребує  уваги? Тоді  
  приходьте на стенд veliki.ua Lviv, Наш механік навчить вас базовому   
  обслуговуванню велосипеда в домашніх умовах та розкаже, як   доглядати  
  за байком, щоб він залишався ідеальним за будь-яких  умов
17.00 – 18.00 Перегони на тандемах

Організатор: veliki.ua Lviv
  Міні-змагання для усіх бажаючих хто вміє і не дуже їздити на  велосипедах.  
  У зоні  катання на  велосипедах будуть  проведені перегони на подвійних   
  велосипедах  –  тандем. Для участі  потрібно попередньо зареєструватися   
  командам по 2 осіб на стенді veliki.ua Lviv.
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ПРОГРАМА РОБОТИ

29	вересня
09.00 – 13.00 Осінній велозаїзд «Lviv Bike Expo»

Організатор: ГО «Велоклуб «Rovers» та Lviv Bicycle Club
  29 вересня о 09.00 запрошуємо усіх велосипедистів та прихильників   
  активного життя взяти участь у осінньому велозаїзді «Lviv Bike Expo».  
  Збираємось о 09.00 на пл. Ринок, біля головного входу в Ратушу.

  О 10.20 стартуємо Велозаїздом разом із Львівською Соткою Осінь на  
  елосипедну  виставку  «Lviv Bike Expo»,  де на усіх велосипедистів чекає  
  розіграш подарунків від учасників виставки ;)

  Приїжджайте самі, беріть з собою рідних, друзів і співробітників. 

  При собі обов’язково потрібно мати гарний настрій ;)
11.00 – 13.00 «ВЕЛОЗАБАВИ» від ГО Клуб велосипедного туризму «Колесо 
  вітрів».  Конкурси з безпечного водіння велосипеда для  дітей та  
  молоді
13.00 – 14.00 Нагородження учасників Осіннього велозаїзду «Lviv Bike Expo»
14.00 – 15.00 Веломайстерня «Домашній веломеханік» 

Організатор: veliki.ua Lviv
  Вам важко довірити свій улюблений велосипед в чужі руки? Або ж ви  так  
  часто і  активно катаєтесь, що він постійно потребує  уваги?  Тоді  приходьте  
  на стенд veliki.ua Lviv  Наш механік навчить вас базовому  обслуговуванню   
  велосипеда  в  домашніх  умовах та  розкаже, як  доглядати за байком,  
  щоб він залишався ідеальним за будь-яких  умов.
15.00 – 16.00 Велошкола від Львівської Асоціації Велосипедистів

Організатор:  Львівськa Асоціація Велосипедистів
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Компанія AXA sTENMAN INDUsTRIEs була заснована в 1902 році. через 
40 років у виробництво компанією був введений перший кільцевий замок 
для велосипедів. це знаменує собою початок виробництва цілої низки 
компонентів для велосипедів. На сьогоднішній день діапазон продукції для 
велосипедів дуже широкий і включає в себе замки та освітлювальні прилади. 
Завод AXA має виробничі потужності в Нідерландах, Франції та Польщі.

AXA STENMAN INDUSTRIES
КОМПАНія

www.axasecurity.com
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Компанія BOOMERANG BOARDshOp спеціалізується на гуртовій  та 
роздрібній торгівлі товарами для велоспорту, гірськолижного спорту, 
сноубордингу. Ми є офіційними представниками  в Україні виробників: 
Romet, Marin, Dartmoor, Accent, Axa, Force, Las, Knog, Taurus, Demon, Dragon, 
capita, cOAL, Emerica, Etnies, Union, Deeluxe, sp та інші. 

Магазин «Boomerang Boardshop» працює на українському ринку вже 
понад 14 років і зараз продовжує рости та динамічно розвиватися : 
постійно розширюється асортимент товарів та брендів, покращується 
якість обслуговування клієнтів. Доставка  товарів по Україні складає лише 
1-3 дні.

«Boomerang Boardshop» у своїй роботі орієнтується на важливі життєві 
цінності : фізичне здоров’я, сила духу, постійний рух та розвиток своїх вмінь 
в усе нових видах спорту. Ми також займаємось спортом та закликаємо і 
Вас долучитись!

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

BOOMERANG BOARDSHOP
КОМПАНія

вул. Героїв УПА, 80, 
Львів, Україна
Тел.: (073) 067 82 28
 (032) 239 31 99
https://boomerang-boardshop.ua
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Dartmoor – молода, динамічна компанія. Вона створює велосипеди dirt 
/ street, BMX, велосипедні рами, системи шатунів, керма, вилки та інші 
частини велосипеда для MTB і BMX.

Польська фірма Dartmoor - це всесвітньо відомий виробник велосипедів 
і велосипедних компонентів для гравіті дисциплін. Основний їхній профіль 
- це велосипеди і компоненти для фрістайлових стилів катання. Однак, 
у них є велосипеди і для фрірайду, які спроектовані ані трохи не гірше. 
Варто відзначити, що Dartmoor дотримуються лояльної цінової політики, і 
їх компоненти більш ніж доступні. При цьому вони намагаються йти в ногу 
з часом і використовувати найсучасніші технології виробництва.

Продукція Dartmoor заслужила повагу в усіх напрямках екстремального 
маутінбайку. Спочатку ця Польська компанія спеціалізувалася на 
компонентах для стріту і парку, але швидко поповнила свій асортимент 
також і аксесуарами: педалями, втулками, ободами і звичайно ж рамами.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

DARTMOOR

www.dartmoor-bikes.com
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Компанія DELTA spORT  є дистрибютором наступних брендів: sunrace , 
sturmey Archer , Blackstone та інше. 

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

DELTA SPORT

ul. Żyrardowska 45,
96-500 Sochaczew
Tel.: 48 468624819
www.jetcomp.eu/
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Комапанія E•KROss заснована у далекому 2012 році невеличкою групою ентузіастів, 
котрі люблять свою справу. Займається розробкою, виготовленням та продажем 
електровелосипедів, а також реалізацією комплектуючих до них. Реалізовуємо свою 
продукцію у 26 країнах світу. Та надаємо якісні сервісні послуги. 

E•KROSS

вул. Об’їзна, 12, 
м. Тернопіль, 46400 Україна,
Ukraine, Ternopil, Ob`yizna str. 12, 
Тел: (067) 3878768 
e-mail: ektossbikes@gmail.com
www.ekrossbikes.com
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ELEMENTS
КОМПАНія

Тел.: (097) 6253610 
 (063) 1563974 Романюк Роман
e-mail: r.romaniac@gmail.com
e-mail: novikovks09@gmail.com
http://elements-team.com

1. Elements – компанія, яка 10 років займається виготовленням екстрим-
парків (скейт-парків), а також велосипедних рам з титану, сталі та алюмінію 
і велокомпонентів для екстремальних велодисциплін.
2. hardlite components – компанія, яка розробляє та виготовляє легкі 
велосипедні компоненти з карбонового волокна та дюралюмінієвих сплавів: 
осі, Narrow wide зірки, керма та підсиділи. Надаємо сервісні послуги. 
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EXHIBITORS

Elements is a company-manufacturer with more than 10-years expirience in 
building of extreme parks (skate parks) and bicycle frames made of titanium, 
steel and aluminum. Also we produce the cycling components for extreme 
velodisciplines.

ELEMENTS
cOMpANy

Phone: +380 97 6253610 
 +380 63 1563974 Романюк Роман
e-mail: r.romaniac@gmail.com
e-mail: novikovks09@gmail.com
http://elements-team.com
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HARDLITE COMPONENTS
КОМПАНія

Тел.: (097) 6253610 
  (096) 3657664 Кирил Новіков
e-mail: hardlite.components@gmail.com
e-mail: novikovks09@gmail.com

hardlite components – компанія, яка розробляє та виготовляє легкі 
велосипедні компоненти з карбонового волокна та дюралюмінієвих сплавів: 
осі, Narrow wide зірки, керма та підсиділи. Надаємо сервісні послуги. 

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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hardLite components – is a new company from Ukraine and we designing 
and producing lightweight carbon fiber and aluminium alloy bicycle components: 
thru axles, narrow wide chainring, carbon fiber seatposts and handlebars

HARDLITE COMPONENTS
cOMpANy

Phone: +380 97 6253610 
 +380 96 3657664 Кирил Новіков
e-mail: hardlite.components@gmail.com
e-mail: novikovks09@gmail.com

EXHIBITORS
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

K.T.J. KOLOR sp. z o.o. – ексклюзивний імпортер бренду BRUNOX® у 
Польщі. 

швейцарські засоби для чищення велосипедів. Високоякісні продукти 
для очищення всіх рухомих частин у велосипеді, ланцюгової змазки, 
обслуговування амортизаторів та догляду за вуглецевими деталями. 
Препарати Brunox очищають і змащують механізми, знімають заржавілі 
з’єднання, підвищують контактну продуктивність, витісняють воду, 
захищають від вологи.

K.T.J. KOLOR
MARKA BRUNOX

Uniejowska 18, 98-200 Sieradz
Тел.: 43 822 39 61
e-mail: biuro@ktj.pl
http://brunox.pl
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Австралійська дизайнерська контора була заснована в 2002 році і від 
тоді продукція KNOG розробляється в Мельбурні, але користуються нею 
в усьому  світі. 

Компанія створює дизайн і виробляє високоякісне велосипедне та урбан 
світло, велосипедні дзвінки, замки та аксесуари. Для виробництва KNOG 
використовує лише найкращі матеріали, тому що «кожна дрібниця є деталлю 
і кожна деталь, не є дрібницею».

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

KNOG

www.knog.com.au
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Marin Bikes була заснована в 1986 році в розквіт катання на гірських 
велосипедах, і сьогодні пропонує повну модельну лінійку гірських, міських 
та дитячих велосипедів.

Ми віримо, що велосипеди роблять нас кращими людьми: здоровішими, 
більш розслабленими та щасливими. Наша місія - допомогти вам сісти на 
велосипед і переконатися, що вам подобається! Ми налаштовані на широкий 
спектр велосипедних дисциплін. який би вид катання ви не обрали - поїхали 
разом!’’

MARIN BIKES

www.marinbikes.com/pl

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Merida polska є єдиним дистриб’ютором велосипедів та аксесуарів від 
Merida, одного з провідних брендів велосипедів у світі. Компанія також 
пропонує велозапчастини та аксесуари для велосипедів, серед іншого 
Maxxis, csT, B-skin і De-One.

Велосипеди Меріди поширені у 88 країнах світу. Вони допомагали 
вигравати олімпійські медалі та незліченні титули чемпіонів світу, кожен 
день ними користуються мільйонами користувачів. 45-річний досвід 
роботи компанії Меріда та її технологія забезпечують найвищу якість як 
серійних велосипедів, так і моделей бахрейн-Меріда, які беруть участь у 
найважливіших велосипедних перегонах у світі.

MERIDA POLSKA SP. z O.O.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35,
41-800 Zabrze, Polska
e-mail: marketing@merida.pl
www.rowerymerida.pl
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Успіх бренду pUKy® унікальний у своїй формі і має значний вплив на 
свої товари.  pUKy® має 60-річний досвід у розробці та виробництві засобів 
транспорту для дітей. Транспорт pUKy® розроблений та виготовлений в 
Німеччині. це добре продумана концепція, яка гарантує високу якість цих 
продуктів з точки зору безпеки та адаптації до потреб дітей.

PUKY GMBH & CO. KG

Fortunastrasse 11
D-42489 Wuelfrath
Tel.: +49/ (0)2058/ 773333
Tel./ Fax: +49/ (0)2058/ 77377
 e-mail: info@puky.de
www.puky.pl
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Romet – це велосипеди польського виробництва з давньою історією. 
Велосипеди виготовляються в  Польщі,опираючись на компоненти світових 
виробників.головною частиною являється рама,яку проектують беручи 
до уваги останню моду.Завдячуючи  ретельному виробництву,велосипеди 
вирізняються високою якістю.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ROMET

www.romet.pl
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TITANBIKE

вул. Раевської/Толстого
Україна, м. Харків,
Тел.: (073) 8113030
 (097) 8113030
 (066) 8113030 
e-mail: vello@i.ua
www.titanbike.ua

Торгівельна марка «Титан» заснована у 2012 році в місті Харків. У цьому 
місті виховано багато велосипедистів, але крім цього саме в цьому місті 
знаходиться єдиний в Україні велозавод, що забезпечував свого часу 
велосипедами збірну нашої країни. Фахівці цього заводу мають досвід у 
виробництві рам з усіх відомих нині матеріалів, включаючи магнієві рами.

В результаті об’єднання досвіду велосипедистів та виробників 
народилась торгівельна марка «Титан». Основна місія компанії зробити 
якісний велосипед доступним. Досвід виробництва допомагає створювати 
велосипеди від прогул очних, аматорських до гірських, розрахованих 
на серйозні навантаження. При цьому особлива увага приділяється 
властивостям матеріалу рами (сталь, алюміній різних марок), а також 
геометрії рами для забезпечення комфортної та безпечної їзди.
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The trade mark «Titan» was founded in 2012 in the city of Kharkiv. There are 
many cyclists trained in this city, but besides, in this city there is the only bicycle 
factory in Ukraine that provided the team of our country with bicycles at one 
time. The specialists of this plant have experience in the production of frames 
from all known materials, including magnesium frames.

As a result of combining the experience of cyclists and manufacturers, the 
Titan brand was born. The company`s main mission is to make a quality bike 
accessible. The production experience helps to create bikes from leisure, 
amateur to mountain bikes, designed for serious load. special attention is paid 
to the properties of the frame material (steel, aluminum of different grades), as 
well as the geometry of the frame to provide comfortable and safe ride.

EXHIBITORS

TITANBIKE

Raevskoi/Тolstogo St.,
Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 73 8113030
 +380 97 8113030
 +380 66 8113030 
e-mail: vello@i.ua
www.titanbike.ua
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Tora-Zajdel II sp. z o.o. працює у галузі аксесуарів і запчастин для 
велосипедів. 

Ми покращуємо свій асортимент, щоб відповідати очікуванням кожного 
велосипедиста. Продукція бренду Nexelo – це, перш за все, свобода 
використання. Ми забезпечуємо це, зберігаючи технологічну солідарність з 
іншими провідними брендами. Створюючи широкий асортимент продукції, 
ми, в основному, базуємося на найцікавіших технологічних рішеннях, що 
підвищує привабливість нашої пропозиції.

TORA-zAJDEL II SP. z O.O.
MARKA NEXELO

ul. Kliczkowska 41
58-100 Świdnica 
Tel.: 74/ 853-67-79
 74/ 857-76-22, nr  wew.  1 
Fax: 74/ 853-54-04
www.tora-zajdel.com.pl
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VELIKI.UA
КОМПАНія

пл. Ринок, 42, 
м. Львів, 79008, Україна,
Тел.: (050) 3882304
 (050) 3882605  
e-mail: lviv.veliki@gmail.com    
www.veliki.ua

veliki.ua – перша українська мережа прокату, продажу та сервісу 
велосипедів з 2008 року.

Робота та відпочинок з veliki.ua мають такі переваги, як:
- Парк прокатних велосипедів високої якості, який регулярно обслуговується 

та оновлюється
- Оперативна служба бронювання велосипедів та аксесуарів
- індивідуальний та гнучкий підхід до клієнтів (система бонусів і 

знижок)
- Програму франчайзингу 
veliki.ua у Львові це:
• 4 пункти прокату велосипедів та спорядження;
• Професійна веломайстерня;
• Магазин із якісними запчастинами та аксесуарами;
• Велоекскурсії по Львову та Карпатах;
• Організація велосипедних корпоративів та івентів.
• Велошкола, де ми навчаємо їздити на велосипедах та курси 

веломеханіків.
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veliki.ua – Is first and biggest bike renting company in Ukraine with it’s own 
bike shop and service, established in 2008.

Working with veliki.ua it’s:
- high quality rental bikes which is regularly serviced and supplemented with 

new models;
- Bikes and equipment reservation service;
-  Discount program;
- Franchising
In Lviv, veliki.ua is presented by:
• 4 bike renting points;
• professional bicycle workshop;
• Accessories and parts shop;
• Excursions and bike trips in Lviv and to the carpathians;
• Bicycle and corporate events;
• Bike riding school and bicycle repairing classes.

VELIKI.UA
cOMpANy

пл. Ринок, 42, 
м. Львів, 79008, Україна,
Тел.: (050) 3882304
 (050) 3882605  
e-mail: lviv.veliki@gmail.com    
www.veliki.ua
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VELOFM GROUP
КОМПАНія

пр. Богдана Хмельницького 156-а, 
м. Дніпро, 49057, Україна,
Тел.: (056) 7885858
 (067) 6441212  
e-mail: sport@velofmgroup.com.ua    
www.velofmgroup.com.ua

Компанія «veloFM Group» з 2002 року є однією з  провідних оптових 
дистрибʹюторів та рітейлерів на ринку велоіндустрії України. Працює 
на умовах ексклюзивного представництва відомих світових брендів в 
Україні.

Філософія нашої компанії – сучасність, якість, затребуваність, 
перспективність. Ми зацікавлені в подальшому зростанні й розвитку наших 
брендів.

Сфера діяльності veloFM Group включає наступні напрямки:
• оптові продажі по Україні;
• мережа роздрібних магазинів «Велік & Ролік»®;
• інтернет-торгівля;
• продаж бізнесу за франшизою;
Компанія «veloFM Group»  офіційно представляє в Україні  наступні 

бренди: 
AssOs   BIANchI   s’cOOL
cAMpAGNOLO  FULcRUM   MANKIND 
pANARAcER  vITTORIA   DMT
scIcON   yOhOZUNA   sIs
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The «velo FM» company is one of the leading wholesale distributors and 
retailers in Bicycle industry in Ukraine since 2002. The company operates on 
exclusive terms of representation of world brands in Ukraine. The philosophy 
of our company is modernity, quality, prospects, demand. We are interested in 
the growth and development of our brands.

The sphere of activity of veloFM Group includes the following areas:
• wholesale in Ukraine;
• a network of retail shops «Bike & Roll»;
• web-сommerce;
• sale of business franchise;
The company «veloFM Group» officially represents the following brands in 

Ukraine:
AssOs   BIANchI   s’cOOL
cAMpAGNOLO  FULcRUM   MANKIND 
pANARAcER  vITTORIA   DMT
scIcON   yOhOZUNA   sIs

VELOFM GROUP
cOMpANy

156-а, BogdanaKhmelnyckogo Sq.,
Dnipro, 49057, Ukraine
Phone: +380 56 7885858
 +380 67 6441212  
e-mail: sport@velofmgroup.com.ua    
www.velofmgroup.com.ua
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volt Brand новий український бренд молодіжного одягу та аксесуарів. 
З кожним днем ми розвиваємось, враховуємо усі побажання, невпинно 
слідкуємо за новітніми тенденціями в світі моди. volt Brand займається 
виробництвом яскравих і якісних аксесуарів – поясні сумки, сумки через 
плече, рюкзаки, шапки, баффи, рукавиці і т.д. В команді volt працюють 
тільки професіонали своєї справи. 

VOLT BRAND

вул.Протасевича , 20, 59,
м.Тернопіль, 46022, Україна,
Тел.: (097) 7582653  
info@voltbrand.com.ua
www.Voltbrand.com.ua
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ВЕЛОСВІТ
МАгАЗиН 
ФОП ДеМчишиН Л.Ф. 

вул. Городоцька 174 (р-н мотозаводу),  
вхід через Діловий центр «Вулик», 
Магазин «Велосвіт», м.Львів, Україна
Тел.: (095) 8311893 
 (097) 9675643
 (099) 3710029  
e-mail: velosvit.lviv@gmail.com
www.veloleo.com.ua

Магазин Велосвіт займається продажем велосипедів українських 
та світових брендів, серед яких: cannondale, pride, Leon, ABc, Benetti, 
Optimabikes, spelli, Avanti, Intenzo, cyclone, Formula, Dorozhnik, Aist, profi, 
також запчастин та аксесуарів: shimano, Green cycle, Longus, hQBc, 
schwalbe, Mitas,  Kenda, csT, Abus, Buchel, Bike WorkX, simpla, sR suntour, 
KMc, sunRace, Neco, velo, Bike hand та інші.

Велосвіт – офіційний дилер велосипедів Benetti у Західній Україні, та 
представник cannondale та pride у Львові. Ми займаємось ремонтом і 
сервісним обслуговуванням придбаних у нас велосипедів, а також ми є 
сервісним центром

velotrade.
Магазин Велосвіт розпочав свою діяльність ще у 1999 році. Наша 

робота полягає в тому, щоб будь-який клієнт отримавши професійний, 
індивідуальний підхід мав можливість стати власником сучасних та якісних 
велосипедів. 

Товари можна придбати в магазині або онлайн з доставкою по всій 
Україні.
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velosvit shop is an official Benetti bike dealer in Western Ukraine, a 
representative of cannondale and pride in Lviv and a service center of the 
velotrade company.

The shop has started its activity in 1999. Our aim is to make every customer 
the owner of a modern and high-quality bike.

Using professional and personal approach we also provide service and repair 
of the bicycles purchased at our shop.

velosvit shop sells bicycles of Ukrainian and world brands: cannondale, pride, 
Leon, ABc, Benetti, Optimabikes, spelli, Avanti, Intenzo, cyclone, Formula, 
Dorozhnik, Aist, profi and others. As well as spare parts and accessories: 
shimano, Green cycle, Longus, hQBc, schwalbe, Mitas, Kenda, csT, Abus, 
Buchel, Bike WorkX, simpla, sR suntour, KMc, sunRace, Neco, velo, Bike 
hand and others.

The goods can be purchased in the store or online with delivery all over 
Ukraine.

VELOSVIT
shOp

174 , Horodocka St., (Motozavod region),  
Shop «Velosvit», Lviv, Ukraine
Phone: +380 95 8311893 
 +380 97 9675643
 +380 99 3710029  
e-mail: velosvit.lviv@gmail.com
www.veloleo.com.ua
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ГЮНТЕР ПЛЮС
ТОВАРиСТВО  
З ОбМежеНОю  
ВіДПОВіДАЛьНіСТю
віл. Белоцерківська, буд. 1,
село Петропавлівська Борщагівка,
08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, Україна
Тел.: (099) 5603543
e-mail: Gladiatorworx.ua@gmail.com

Компанія ТОВ «гюНТеР ПЛюС» є імпортером та ексклюзивним 
дистриб’ютором продукції ТМ Gladiator® (концерн Whirlpool) в Україні. 
Продуктовий асортимент ТМ Gladiator® забезпечує прості та функціональні 
рішення для більшості проблем, з якими ви можете зіткнутися під час 
облаштування вашого гаража чи іншого місця для зберігання. Gladiator® 
пропонує металеві меблі та системи зберігання речей: стінові панелі для 
кріплення гачків і кошиків; навісні, підлогові і мобільні шафи; верстати; 
інструментальні ящики; стелажі і полиці; підлогові покриття; обладнання 
для сервісних майстерень і т.д.
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LLc «GUNTER pLUs» is an importer and exclusive distributor of TM 
Gladiator® products (Whirlpool concern) in Ukraine. The TM Gladiator® product 
range provides simple and functional solutions to most of the problems that you 
may encounter while setting up your garage or other storage space. Gladiator® 
offers metal furniture and storage systems: wall panels for hanging hooks and 
baskets; hanging, floor and mobile cabinets; workbenches ; tool boxes; racks 
and shelves; floor coverings; equipment for service workshops etc.

GUNTER PLUS
LIMITED LIABILITy cOMpANy

1 Bilotserkivska street, 
Petropavlivska Borschagivka, 
08130, Kiev region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Ukraine
Phone: (099) 5603543
e-mail: Gladiatorworx.ua@gmail.com
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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.

вул. Халубінського, 8,
м.Варшава, 00-613, Польща,
Тел.: (+48 22) 536 70 70     
Факс:  (+48 22) 536 70 04     
e-mail: pot@pot.gov.pl      
www.pot.gov.pl

ПОЛЬСЬКА  
ТУРИСТИЧНА  
ОРГАНІЗАЦІЯ
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The polish Tourism 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. 

please, fill it with block letters in English (no more than 50 words, except 
company name and address). you may mention addresses of your representatives 
in Ukraine (no more than 4).         
         

            
     

            
     

POLISH TOURIST ORGANISATION

00-613, WARSAW, POLAND
8, Halubinskiego St.,       
Phone: +48 22 536 70 70     
Fax: +48 22 536 70 04     
e-mail: pot@pot.gov.pl      
www.pot.gov.pl
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РУДЬ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФіЗичНА ОСОбА-ПіДПРиєМець

вул.Гвардійська, 32, 
м.Львів, 79012, Україна, 
Телю: (096) 7196363
 (050) 7196363
 (073) 7196363 
e-mail: eurorover@ukr.net 
www.eurorover.com.ua 

У нас Ви знайдете виключно нові та якісні велосипеди, супутні велотовари, 
аксесуари, а також дитячі велобіги та автокрісла. 

безкомпромісна якість – це концепція «евроровер» 
Ми імпортуємо товари таких європейських виробників:
- Mifa, sprick, cone, Ks cycling... – Німеччина
- Bellelli pepe – італія
- Antonio, Lionelo, Faktor... – Польща
- Montego – голландія 
У нас Ви отримаєте не лише якісний продукт, а й гарантійне (12 місяців) 

та післягарантійне обслуговування. 
Тут Вам завжди раді !!!
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you will find only new and quality bicycles, related goods, accessories, as 
well as kids balance bikes an kids bicycle seats.

Uncompromising quality – is a conception of «Eurorover»
We import goods of the fallowing European companies:
- Mifa, sprick, cone, Ks cycling... – Germany
- Bellelli pepe – Italy
- Antonio, Lionelo, Faktor... – poland
- Montego – holand
you will get here not only quality goods but also guarantee (within 12 monts) 

and post-guarantee maintenance.
you are always welcome here !!! 

RUD RUSLAN
INDIvIDUAL ENTREpRENEUR

32, Gvardiyska St., 
Lviv, 79012, Ukraine, 
Phone: +380 96 7196363
 +380 50 7196363
 +380 73 7196363 
e-mail: eurorover@ukr.net 
www. eurorover.com.ua 
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в	ДрУКОвАнИХ	вИДАнняХ:
- газета «Афіша Прикарпаття» ......................(м. івано-Франківськ, Україна)
- газета «Від і до» ........................................................ .(м. чернівці, Україна)
- газета «газета в дорогу» ................................................ (м. Львів, Україна)
- газета «газета Реклама»….. .......................(м. івано-Франківськ, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення» ...................... ….(м. Ужгород, Україна)
- газета  по-львівськи ........................................................ (м. Львів, Україна)
- газета «Львівська пошта» ............................................... (м. Львів, Україна)
- газета «Неділя» .......................................................... (м. Ужгород, Україна)
реКЛАМА	нА	рАДІО:
- Радіо  Дуже
- Радіо «Львівська хвиля»
- Радіо енерджі
- Наше Радіо

ТеЛевІЗІЙнА	реКЛАМА:
- «5-ий канал»

ПІДТрИМКА	в	МереЖІ	INTERNET	ТА	FACEBOOK
- http://bikelviv.com.ua/
- http://bikeportal.org 
- http://www.veloturist.org.ua 
- http://www.veloonline.com/ 
- http://veliki.ua 
- https://www.expo.org.ua 
- https://allevents.in  
- http://afisha.guru.ua 
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- http://www.pro-lviv.in.ua 
- https://times.lviv.ua 
- https://travelyour.life 
- https://infolviv.com.ua 
- https://dailylviv.com 
- https://portal.lviv.ua/ 
- https://citycard.travel/ 
- http://leopolis.news 
- http://lviv.carpediem.cd/ 
-  https://worldexpo.pro 
-  http://mydim.ua/ 
-  http://list.in.ua 
-  https://afisha.lviv.ua/ 
-  https://afisha.vash.ua/ 
-  http://lviv.travel/ 
-  https://moemisto.ua/lviv 
-  http://lviv.vgorode.ua/ 
-  http://www.0342.ua/ 
-  https://www.032.ua/afisha 
-  http://infomisto.com/  
-  https://www.ria.com 
-  http://www.lvivpost.net/ 
-  http://www.ot-ot.lviv.ua
- http://tvoemisto.tv/
- https://lemberg-news.info
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- http://lenta.lviv.ua
- http://www.lvivtoday.com.ua/
- https://ua.all.biz
- http://dyvys.info
- www.lviv-online.com
 
Lviv Bike Expo Forum 
 https://www.facebook.com/lvivbikeexpo/
Львів - безпечне місто 
 https://www.facebook.com/pg/lvivbezpechnemisto 
Спортивний Львів 
 https://www.facebook.com/Lvivcitysports 
ВелоЛьвів 
 https://www.facebook.com/groups/lviv.velo 
Дружня Велобарахолка Львів 
 https://www.facebook.com/groups/1392758667715546 
Вело барахолка 
 https://www.facebook.com/groups/888664407907313 
ВелоУкраїна 
 https://www.facebook.com/groups/ukrvelo 
ВелоПатруль - Львів 
 https://www.facebook.com/groups/velovartalviv 
Львів Вело Fest 
 https://www.facebook.com/LvivveloFest 
Мій ровер 
 https://www.facebook.com/Мій-ровер-606631492783238 
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Lviv Bicycle club 
 https://www.facebook.com/LvivBicycleclub 
Львівські веломани 
    https://www.facebook.com/groups/velolviv 
Вело-Франківськ 
    https://www.facebook.com/groups/velofrankivsk 
Вело Манія Тернопіль 
    https://www.facebook.com/veloManiaTernopil 
Рівне велосипедне 
    https://www.facebook.com/Рівне-велосипедне-361163990705523 
peloton com ua 
 https://www.facebook.com/groups/627106184047175 
гО «ВелоСтрийки» 
 https://www.facebook.com/groups/velotsugi
Клуб velo-stalker 
 https://www.facebook.com/velostalker/   
Клуб «velo–stalker» 
 https://www.facebook.com/groups/175171472553571 
Україна. Відпочивай активно 
 https://www.facebook.com/assabook 
Львівська Асоціація Велосипедистів 
 https://www.facebook.com/velolviv/   
Асоціація велосипедистів Луцька 
 https://www.facebook.com/avlorgua   
Винниківська Асоціація Велосипедистів 
 https://www.facebook.com/velovynnyky  
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Карпатський роверовий Клюб 
 https://www.facebook.com/KRK.org.ua 
благодійний Велопрокат івано-Франківськ 
 https://www.facebook.com/bikerentif 
Тернопільські Велопокатушки 
 https://www.facebook.com/ternopil.velo.ride 
Вело Ужгород - Ужгородський велосипедний форум 
 https://www.facebook.com/velouzhgorod 
ВеЛОбарахолка України plus the World 
 https://www.facebook.com/groups/1523166164368178 
Велоподії Україна / Bike events Ukraine 
 https://www.facebook.com/groups/684730631723309 
№1 Велобарахолка івано-Франківська та області  
 https://www.facebook.com/groups/bicycle.baraholka 
Туристичний клуб Вело-Стрий 
 https://www.facebook.com/groups/velostryiTur 
група «гО  Вело Дрогобич» 
 https://www.facebook.com/groups/velo.drohobych 
Асоціація велосипедистів Долинщини «ВелоКом» 
 https://www.facebook.com/groups/170722383063928 
Закарпаття велосипедне 
 https://www.facebook.com/groups/1311240962281585 
Makeba cycling school 
 https://www.facebook.com/makebateam/ 
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Передрук інформації можливий виключно за згодою ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 Всі авторські права належать ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 ПрАТ «гал-еКСПО»® надає послуги з розміщення реклами в усіх ЗМі, прорекламованих 
в цьому каталозі. З приводу замовлення реклами звертатися до відділу реклами  
ПрАТ «гал-еКСПО»®, Тел.: (032) 2949114

 Відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-експоненти.

 будь-які вимоги до ПрАТ «гал-еКСПО»® та видавця щодо відповідальності 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.
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