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Львів таки дочекався МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ і традиційно, наприкінці
осені, відбудеться велика кількість подій під «одним дахом» Палацу спорту «Україна». Цьогоріч, можна впевнено сказати,
що у Львові є свій великий форум туризму та гостинності, який збирає одразу кілька тематичних напрямків: туризм,
готельний та ресторанний бізнес та індустрію розваг. Таке справжнє свято туризму та розваг буде тривати у Львові 3 дні (з
21 по 23жовтня ц.р.)

Туристичні організації, спортивний, зелений, екзотичний та діловий туризм, санаторно-курортні та готельно-
відпочинкові комплекси, професійне технологічне обладнання для індустрії гостинності та розваг, розважальні заклади,
транспортні послуги, громадські організації, асоціації та об'єднання в сфері туризму - тематика Х Міжнародної виставки-
ярмарку «ТурЕКСПО-2009», ІІІ Спеціалізованої виставки «Готельний та ресторанний бізнес» та ІІ Спеціалізованої
виставкиї «Континент розваг» , що проводить ЗАТ «Гал-ЕКСПО» за сприяння Державної служби туризму і курортів
Міністерства культури і туризму України, Національної туристичної організації, Львівської обласної державної
адміністрації, Львівської міської ради, Управління культури та туризму ЛОДА, Асоціації готельних об'єднань та готелів міст
України, Асоціації малих готелів та апартаментів, Всеукраїнської молодіжної хостел асоціації, Львівської асоціації розвитку
туризму, Львівського обласного осередку федерації спортивного більярду України та Асоціації Упорядників Туристичних
Виставок.

Захід проводиться з метою максимальної концентрації всіх представників індустрії туризму та гостинності,
презентації насиченої та змістовної бізнес-програми, надання учасникам можливості продемонструвати широкому колу
фахівців новітні досягнення в сфері послуг. А це, в свою чергу, сприятиме розвитку інноваційних форм туризму,
позиціонуватиме Західну Україну як великий туристичний центр міжнародного рівня з розвинутою базою гостинності та
високою культуроювідпочинку та розваг.

У цьогорічному форумі беруть участь понад 80 підприємств, фірм та організацій, майже чверть з яких
представляють Львів та Львівську область. Решта учасників, наші гості з Києва та Київської області, Івано-Франківської,
Тернопільської, Харківської, Запорізької, Луганської, Закарпатської та Одеської областей України, АР Крим, Польщі, Росії,
Чехії та Індонезії.

Наші гості з Польщі презентуватимуть програму Підкарпатське воєводство – зимова перлина для гостей з
України , в рамках якої відвідувачі зможутьщодняотримати подарунки.

Вперше на виставці екзотика - Індонезія з захоплюючими пропозиціями подорожей місцевістю, які варіюються від
рисових полів, мангрових лісів і вулканів в тропічних лісах до льодовиків. Для цілковитого занурення в атмосферу екзотики
на виставці буде презентовано національні танці Республіки Індонезії.

Цьогоріч експозиційні площі збільшилися значною мірою завдяки представлення в рамках
атракціонів для сімейного відпочинку, дитячих ігрових майданчиків, гірок, лабіринтів та товарів для

активного відпочинку. А присутність серед учасників - першого проекту
у Львові серед закритих розважальних майданчиків для дітей, свідчить про розвиток нового пласту філософії дитячих
розваг.

Крім того Львів побачить «Піратську залізницю». Протягом роботи виставки всі бажаючі зможуть помилуватися
сучасним дитячо-сімейним атракціоном та отримати вир емоцій та задоволення від приємної мандрівки у вагончиках
«Піратської залізниці». Диво-залізницюпродемонструє

заплановано багато заходів орієнтованих як на професіоналів відповідних напрямків, так і для
широкого загалу.

Для відвідувачів в рамках ІІ Спеціалізованої вставки «Континет розваг» відбудеться безпосередньо на виставці
міні-турнір з більярду та відкритий турнір з боулінгу в боулінг-клубі «Острава» на «Кубок континенту розваг». Загалом 3 дні
виставки для всіх учасників та відвідувачів перетворяться на справжнє свято розваг та відпочинку.

Крім того, з огляду на важливість забезпечення високої якості обслуговування протягом проведення чемпіонату
Європи зфутболу у 2012 році в Україні і Польщі, спільно з Управлінням культури та туризмуЛОДА, Управлінням культури та
туризму Львівської міської ради, Львівським обласним молодіжним центром праці, ЛОО ВМГО «Молодіжним центром
працевлаштування, ЛОО ВМГО «Фундацією регіональних ініціатив», Асоціацією готельних об'єднань та готелів міст
України, Асоціацією малих готелів та апартаментів України, ДП НДІ «Система», Всеукраїнською молодіжною хостел
асоціацією та за участю Львівської асоціації розвитку туризму для спеціалістів готельного та ресторанного бізнесу буде
проведеноряд спеціалізованих заходів.
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виставки
«Континент розваг»

Дитячого РозважальногоЦентру «ЛЕОПАРК»

Компанія «Г.Е.О.» (м. Тернопіль)

В рамках Форуму



21 жовтня Конференція «Перспективні напрямки розвитку ринку туристичних послуг
у ХХІ столітті»

23 жовтня
Секційними засіданнями «Туризм на селі. Перспективи проблеми розвитку в Україні» та «Виклик ХХІ століття.
Поглядспоживача»

22 жовтня організована управлінням «Секретаріат ради» та управлінням культури та туризму
Львівської міської ради спільно з ЗАТ «Гал-ЕКСПО», Панельна дискусія «Львів: Партнерство у туризмі. Досвід
міст-партнерів»

22 жовтня семінари «Франчайзинг як ефективний метод ведення
готельного та ресторанного бізнесу» «Купівля франшизи в індустрії готельного та ресторанного бізнесу як
спосіборганізації власногобізнесу»

бліц-
тренінг «Служба безпеки готелів»

«Як знайти баланс між обслуговуванням гостя и
забезпеченнямйогобезпеки?»

Вже вдруге шоу-майданчик кулінарного мистецтва

ЛЬВІВСЬКОГО
МІЖНАРОДНОГОФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУТАГОСТИННОСТІ-2009

На три дні Палац спорту перетвориться на

Традиційною родзинкою Форуму

Апарт-готель «Шале Грааль», SPA готель «П'ятий
Океан», Готель «Соломія», Готель «Хеллі», Віллу «Хіжина SPA», SPA Віллу«Шоколад». А також про дегустувати
мінеральнуводу«Нафтуся», «Марія»

розпочне свою роботу
, організатором якої виступає Управління культури та туризму ЛОДА, Львівський обласний молодіжний

центр праці, Всеукраїнська молодіжна хостел асоціація, ЛОО ВМГО «Молодіжний центр працевлаштування, ЛОО ВМГО
«Фундація регіональних ініціатив» спільно з ЗАТ «Гал-ЕКСПО». Конференція завершить свою роботу

та
.

відбудеться

, основноюметоюякої є обмін досвідом з підготовки та проведенняміжнародних культурних та спортивних
заходів, формування туристичних продуктів, підтримання тісного партнерства між містами та туристичного менеджменту
загалом.

тему індустрії гостинності продовжать
та

, на яких буде висвітлено особливості, недоліки, ризики та потенціалфранчайзингу в
готельному та ресторанному бізнесі та презентовано нові франшизи. Семінари проведуть Голова Директорату Асоціації
франчайзингу Кривонос Андрій Олексійович та Директор департаменту міжнародних відносин, Заступник Голови
Чорноморськоїфедераціїфранчайзингу КривоносЄвгеніяОлексіївна.

Зважаючи на важливість та гостроту теми безпеки у готельних комплексах, в рамках Форуму передбачено
, який проведе відомий на теренах України тренер - Тетяна Марущак (президент

компанії «Franchising group», головний редактор і видавець журналу «Отельєр», м. Київ). Участь у такому заході дозволить
отримати відповідь на важливе в готельному бізнесі запитання

і відповідно підняти рівень обслуговування.

Ми запросили авторитетних доповідачів, відомих отельєрів та рестораторів, які радо поділяться інформацією, як
підняти українську гостинність до стандартівміжнародного рівня.

на виставці буде діяти - місце для практичного втілення
досвіду провідних кулінарів. Щоправда цього року своїм досвідом будуть ділитися одразу 5 шеф-кухарів відомих
ресторанів Львова. Щоденно відбуватимуться майстер-класи з приготування страв французької, європейської та
італійської кухні та презентації в режимі нон-стоп.

Кулінарні шедеври також можна буде продегустувати на стендах компаній «ПРОФІТЕКС» (м. Одеса) та ЛВ
«ТОРГСЕРВІС ГРУП» (м. Львів), які також поділяться секретами ефективного використання сучасного професійного
технологічного обладнання.

Широко представлено на виставці також обладнання та матеріали для професійного прибирання (фірми
«Соляріс», м. Харків; «Інтенд», м. Львів), комп'ютерні та телекомунікаційні технології для готелів та ресторанів, а також для
індустрії розваг (компанії «Інтрготель», м. Київ; «Вектор-Київ», м. Київ; «Альтинет», м. Київ), міні-парфумерія («Готель-
Сервіс», м. Київ; «Меріда Україна», м. Київ), нові колекції текстилю та білизни (компанії «Текс-Стиль, м. Київ; «Текс-
Прайм»,м. Київ; «Королівський текстиль», м. Київ; «Біанка Компані», м. Львів) тощо.

Вся ця синергія подій відбудеться 21-23 жовтня 2009 р. у Палаці спорту «Україна» в рамках
.

основне місце зустрічей в Західній Україні іноземних та українських
компаній, які продиктуютьмоду на відпочинок та розваги вженамайбутній сезон.

стане знаний та очікуваний рекламний тур «Унікальний бальнеологічний
курорт Львівщини Трускавець. Новинки 2009 року», організатором якого спільно з «Гал-ЕКСПО» є Туристична агенція
«Майя-тур». Учасники рекламного туру матимуть змогу відвідати

.

На виставці представлена велика група спеціалізованих видань України, які працюють у сфері туризму, готельного
та розважального бізнесів, а саме: «Міжнародний туризм», «Новости турбизнеса», «Прима Тур», «Отдых на просторах
Украины», «Отельєр», «Ресторатор», «Поставщик» та інші.

Туристична сфера Прикарпаття має величезні перспективи. Тому, демонструючи в рамках виставки сьогоднішні
пропозиції туристичних фірм, готелів, відпочинкових і оздоровчих установ, ми віддзеркалюємо потреби і можливості
подальшого розвитку галузі, напрямки реальних інвестицій в цюпріоритетну длярегіону сферу економіки.
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