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Дванадцятий раз поспіль ЗАТ «Гал-ЕКСПО» за участю традиційного співорганізатора СП «Ройек-Львів» та за сприяння
Львівської обласної державної адміністрації, проводить у місті Львові міжнародну виставку «Деревообробка», яка сьогодні
посідає чільне місце в Україні та користується чи не найбільшою зацікавленістю з боку фахівців не тільки Західної України, а й
фахівців з-за кордону та практично всіх регіонів нашої країни. Підтвердженням популярності виставки є склад постійних
учасників, стійка тенденція появи нових учасників, а що найцікавіше це бажання представити новинки саме у Львові. Складна
економічна ситуація, що склалася в деревообробній та меблевій галузі, не стала перешкодою для цьогорічної виставки і
відвідувачів очікують багато нових контактів.

Вже очевидно, що проект під назвою «Деревообробка-2009», є чи не найбільшим виставковим заходом деревообробної
тематики на території України і, незважаючи на світову економічну кризу, залишається значним маркетинговим важелем, про що
свідчить помітна кількість нових учасників, зустріч з якимибуденадзвичайноцікавоюдляпрофесіоналів, а саме:

• Німецький концерн «Leitz GmbH» - світовий розробник та виробник різального інструменту для обробки деревини
та надання сервісних послуг;

• Всесвітньо відома австрійська компанія «SCHELLING Anlagenbau GmbH» - світовий лідер в галузі виробництва
високопродуктивного обладнаннядлярозкрою та порізкиформату деревних плит;

• Компанія з Польщі «IMAC Sp. z o.o.» - офіційний представник близько 30 європейських виробників деревообробного
обладнання, витратнихматеріалів та аксесуарів;

• Австрійська компанія «HOLZMANN» - потужний постачальник верстатів длядерева та комплектуючих;
• Польська фірма «GASS», що пропонує широкий асортимент інструменту для деревообробної та меблевої
промисловості, а самерамні та дискові пили;

• Чеська компанія «NAREX», основоюпродукції якої є незамінні стамески, долота, викрутки та багато іншого.
Загалом у виставці беруть участь понад 120 відомихфірм-виробників та постачальників деревообробного обладнання та

інструменту з України, а також представники провідних світових грандів з таких країн світу як: Німеччина, Італія, Австрія, Франція,
Чехія, Польща, Китай, Естонія, Росія.

В експозиції виставки присутній цілий ряд провідних вітчизняних фірм – лідерів, що є постійними партнерами та
учасниками виставки «Деревообробка», а саме: «Felder KG» (Австрія), АТЗТ «Маркетліс» (Київ), ТзОВ «Станкодніпро»
(Дніпропетровськ), ТзОВ «Днепро» (Харків), ТзОВ «Компанія Камі-Київ» (Київ), ТзОВ «Велмаш-Україна» (Харків), ТзОВ
«Інматех» (Київ), Фірма «Горлуш Ко» (Київ), СП «Ройек-Львів», Торговий дім «Крігер», ПП «Ющишин» (Львів), ТзОВ «Центр
технологій деревообробки» (Харків) та інші. Саме на виставкових стендах цих учасників відвідувачі зможуть знайти найсучасніше
та високотехнологічне, вітчизняне та імпортне деревообробне обладнання, обладнання для сушіння деревини, стрічкові
пилорами, деревообробний та дереворізальний інструмент,фрезерні та столярні верстати, обладнання для виробництвамеблів,
гідравлічні преси, котли на твердому паливі, високоякісні екологічні лакофарбові матеріали, клеї та багато іншого.

ХІІ міжнародна виставка «Деревообробка-2009», вже вкотре надає своїм учасникам чудову можливість презентувати
торгові марки, свою продукцію та послуги. Непрості економічні умови сьогодення можуть надати і суттєві переваги дляфірм, які в
змозі швидко відреагувати на нові виклики, використовуючи найефективніші технології. Адже, важливо саме в таких умовах
підкреслити свою присутність на ринку і зміцнити відносини з новими й старими партнерами для обрання вдалої стратегії з
подолання тимчасових труднощів.

Черговою позитивною рисою львівської виставки є передбачені програмою численні заходи: Конференція на тему:
«Інвестиційні та експортні можливості деревообробної та меблевої промисловості для малого та середнього бізнесу» в рамках
проекту ЄС, організатором якої виступає Українська асоціація деревообробного обладнання (УАДО); постійно діючі презентації
та майстер-класи від ПП «Ющишин», ТзОВ «Планета Сервіс-К», мережі колор-студій «Фарбія», семінар на тему «Як правильно
вибрати партнера та зберегти репутацію компанії» від Агенції економічного лобіювання «Дроно» та ін. В рамках виїзного
засіданняУАДО,щовідбудеться під час роботи виставки, обговорюватимуться важливі проблемиподальшого розвитку галузі.

Завдячуючи потужній інформаційній підтримці з боку інформаційних партнерів та широкій рекламній кампанії, про
львівську виставку знають фахівці практично в усіх куточках України. Тому організатори сподіваються, що і цьогорічна виставка
стане успішноюяк для учасників, так і для відвідувачів, а результатом її проведення будуть взаємовигідні контракти, домовленості
та контакти,що стануть подальшимпоштовхомдлярозвитку деревообробної галузі України.


