
XІX міжнародна виставка

Організатор виставки (м.Львів)
За сприяння

ЗАТ «Гал-ЕКСПО»
Львівської обласної державної адміністрації

®

2009
®

ПРЕС-РЕЛІЗПРЕС-РЕЛІЗ

БудЕКСПО
весна

17 0-2 ÁÅÐÅÇÍЯ

Львівський палац спорту

(вул.Мельника, 18)
«Україна»

Інформаційні партнери:

Генеральний телепартнер:

Продовженням Весняного будівельного форуму у Львові є ХIХ Міжнародна виставка «БудЕКСПО-весна-2009»,
організована ЗАТ «Гал-ЕКСПО» за сприяння Львівської обласної державної адміністрації. Офіційним партнером виставки
виступаєУкраїнськаБудівельнаАсоціація.

Даний проект традиційно є найбільшим виставковим заходом будівельної тематики на території західної України і,
незважаючи на світову економічну кризу, залишається потужним маркетинговим інструментом, що надає компаніям чудову
можливість презентувати свої торгові марки, продукти та послуги. Непрості економічні умови сьогодення, зокрема, в
будівельній галузі, в той же час можуть надати і суттєві переваги для фірм, які в змозі швидко відреагувати на нові виклики,
використовуючи найефективніші технології. Важливо саме в таких умовах підкреслити свою присутність на ринку, уникнути
самоізолювання і зміцнити відносини з новими і старими партнерами для обрання вдалої стратегії з подолання тимчасових
труднощів.

Основні тематичні розділи виставки «БудЕКСПО-весна-2009» - технології сучасного будівництва, будівельні та
оздоблювальні матеріали, будівельні конструкції, техніка та інструменти, сучасні системи водо-, газо- та енергопостачання,
системиенергозбереження, програмне забезпечення тощо.

У цьогорічній весняній виставці беруть участь понад 130 підприємств та фірм майже зі всіх регіонів України, а також
Польщі, Німеччини, Угорщини,Словенії таМолдови.

Львівщина представлена на виставці добре відомими підприємствами, серед них – ТзОВ «Меркурій центр», яке
пропонує будівельні риштування; широкий вибір опалубки представить фірма «Технології для будівництва» - дилер
обладнання від українських та європейських виробників; компанія «Аквафін-Україна» презентує високоякісні гідроізоляційні
матеріали; різноманітну продукцію світових бреднів Wienerberger (Австрія), Velux (Данія), Braas (Німеччина) та інших
запропонуєТзОВ«Оксамит-Захід» і це далеко не всі.

Дев'ятнадцята виставка «БудЕКСПО-весна–2009» також порадує своїх відвідувачів новаторськими ідеями для
будівництва від компанії THYSSENKRUPP GFT BAUTECHNIK - провідного фахівця в галузі портового та спеціального
будівництва з оптимальними та індивідуальними рішеннями для кожного замовника. Широкий вибір продуктів будівельної
хімії від англійського виробника презентуватиме ТзОВ «Віраж ЛІІ», пропозиція якого вдало вписується в український ринок
своїм співвідношенням європейської якості та української ціни. Достойну нішу на ринку нержавіючих та кольорових металів
посідає фірма «Фаворит Престиж», що вдало запозичила технологію іонно-плазмового напилення, яка успішно
використовується у різних сферах промисловості. Різноманіття інструменту та обладнання за цінами виробника
пропонуютьПП«Ющишин» таПП«Епатаж»–офіційні представники світових виробників.

В умовах нестабільної економічної ситуації надзвичайно актуальною є участь у виставці національних виробників, а
саме: ВАТ «Будмаш» (м.Прилуки) – провідного виробника будівельної техніки; Першого Трубного Заводу (м.Київ) –
сучасного підприємства, яке здійснює комплексне забезпечення промислового, житлового і приватного будівництва; заводу
«Фагот» (м.Красний Луч), який вже майже 20 років займається виробництвом цегли та плитки, що відрізняються відмінними
технічними характеристиками, стійкимидобудь-яких кліматичних умов.

В експозиції виставки відвідувачі зможуть знайти оптимальні комплексні рішення у сфері новітніх альтернативних
технологій систем опалення, водопостачання та водовідведення. Ці теми представляють в своїх експозиціях ПП
«Енергозберігаючі системи»(м.Львів), ТзОВ «ІКФ Сервіс»(м.Київ), ТзОВ «Лігатерм»(Вінницька обл.), ТзОВ «Обрій»
(м.Львів), ПП«СКС-Інстал» (м.Львів), КП«Ясень»(Львівська обл.), ПП«Техно-АС»(м.Львів) та багато інших.

В програмі роботи виставки заплановані спеціалізовані семінари: «Особливості розрахунку вартості будівельних та
проектних робіт з використанням сучасних програмних комплексів в умовах кризи», «Особливості роботи в програмному
комплексі АВК-5 ред. 2.8.0 в порівнянні з АВК-3 ред. 2.7.0», «Динамічна база даних об'єктів будівництва України від Bau-data.
Фактичні і плановані проекти. Учасники будівельного ринку України. Будівельні тендери і повні дані об'єктів будівництва в
мережі Інтернет».

Фахівці та всі зацікавлені відвідувачі матимуть змогу ознайомитися із спеціалізованими виданнями, котрі
висвітлюють питаннябудівництва, архітектури, дизайну помешкань, тепло- , водо , та газопостачання та суміжних галузей.

Дирекція ХІХ Міжнародної виставки «БудЕКСПО-весна-2009» сподівається, що актуальна тематика виставки,
насичена експозиція, презентація новинок провідних торгових марок створять умови для того, щоби будівельники,
архітектори, науковці, державні службовці, представники бізнесових кіл обмінялись досвідом, ознайомились з новітніми
технологіями, обладнанням і матеріалами, уклали контракти.

Компанія «Гал-ЕКСПО» впевнена,що подібні виставкові заходи й надалі залишатимутьсяміцнимфундаментомдля
збільшення обсягів будівництва в Україні, гармонійно сприятимуть розвиткові та нададуть нового імпульсу будівельній
індустрії.
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