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Вже вдруге, на теренах Західної України, ЗАТ «Гал-ЕКСПО» збирає провідних виробників товарів та
послуг для дітей на одному виставковому майданчику. Місцем зустрічі буде Палац спорту «Україна» (м. Львів,
вул. Мельника,18), який на 26-29 травня перетвориться не лише на виставку-ярмарок продукції найкращих
виробників, але йна «Куток для дитячих забав» з різноманітними заходамидля дітей та батьків.

Формування нового пласту філософії дитячого світу – це основна мета, яку ставлять перед собою
організатори.

У цьогорічній виставці беруть участь понад 60 підприємств, фірм та організацій, майже третина з яких
представляютьЛьвів таЛьвівську область. Решта учасників - наші гості зКиєва таКиївської області, Запорізької,
Одеської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської, Тернопільської, Чернівецької, Дніпропетровської,
Луганської, Донецької, Івано-Франківської областейУкраїни таАвтономної РеспублікиКрим.

На виставці в широкому асортименті будуть представлені ігри та іграшки, серед них:
(м. Чернівці) - виробник іграшок виключно з екологічно чистих полімерів з додаванням безпечних фарбників
відомих європейських фірм; – виробник екологічно чистих розвиваючих іграшок з
дерева; (м.Одеса) - виробникпланшетних ігор, розвиваючих ігор длямалюків, лото та ін.

Приємно здивує, представлений на виставці, асортимент одягу для новонароджених, дітей та підлітків
( та ін.). Колекційний
одяг для дітей буде продемонстровано на постійно діючій сцені виставки
26 та 27 травня.

Інтригою стане яку створили учасники
Поява такої колекції більшніж актуальна, аджефанатамифутболу є не тільки дорослі, а

й діти!Презентація відбудеться одразупісля офіційного відкриття виставки.

Салон «дитячий сон» буде представлено такими учасниками, як: –
виробник дитячихмеблів з натуральної деревини; – виробник дитячихмеблів з
твердих порід дерева екологічно чистих районів Карпат; –
виробник текстильних виробів для здорового і комфортного сну, ортопедичних матраців та дитячих колясок та
ін.

Також варто відзначити, що серед учасників буде національний лідер – виробник дитячого ігрового,
спортивного, дидактичного, реабілітаційно–оздоровчого обладнання

. Вироби даної компанії сприяють пізнавальному розвитку дітей та зміцнюють опорно-
руховий апарат.Самеці вироби вжедругийрік поспіль представлені в «Куткудля дитячих забав»на виставці.

Також на виставці будуть присутні виробники дитячого взуття (
дитяча література

, ; ,
), атракціони та розваги (

; ) тощо.

Надзвичайно приємно, що 50% учасників виставки – це безпосередньо виробники товарів та послуг, а це, в
свою чергу, надасть можливість торгівельній мережі Західної України налагодити взаємовигідні контакти
стосовно придбання якісних виробів за конкурентними цінами. Спеціалісти та пересічні споживачі впродовж 4
днів зможутьпереконатися у відмінній якості товарів вітчизняного виробництва.

ПП «Максимус»

ТОВ «Слов'янська іграшка»
СПД ФО Остапенко

ТМ «Lemua», ТМ «Пепілота», ТМ «Аліса», ТМ «Cornett-ВОЛ», ТМ «Міні», ТМ «Сміл
ТМ «Dodipetto» та ТМ« »

показ унікальної за дизайном дитячої колекції «ЄВРО-2012»
театру моди «Імпреза».

ТМ «Гойдалка» (смт. Богородчани)
ТОВ «Тех Авто Плюс» (м. Львів)

Текстильна група «Бона Плюс» (м. Краматорськ)

ДП «Альма-Шкіргалантерея»
(м. Хмельницький)

СПД ФО Лапіцький, м. Запоріжжя), (Видавництво «Добра
читальня» Видавництво «Торсінг» Компанія «Конформ Стійл » – офіційний
представник російської видавничої групи «Астрель» Фірма «Аква Спорт Сервіс»,

ПП «Г.Е.О.»,

»

,

м. Чернігів;

м. Львів м. Київ;

м. Київ м. Тернопіль

Teeny Tiny

ЗАТ «Чернігівська взуттєва фабрика
«Берегиня»,
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Протягом останніх років у Львові з'явилась достатня кількість компаній, що займаються організацією
дитячих свят та дозвілля, з нихна виставці:ДРЦ«Манюня»,ДРЦ«ВеселийВулик»,ДРЦ«Леопарк».

В рамках ділової програми виставки 28 травня о 10.00. відбудеться
де всі бажаючі зможуть

почутипропереваги організації власного бізнесу за принципамифранчайзингу.

Безпосередньо на виставці діти зможуть опанувати основні «па» які покажуть професійні тренери
таких танцювальних напрямків, як: хіп-хоп, , -

та джаз-фанк.

Навіть найменші діткине залишаться без уваги, адже для нихне лишебуде працювати
з сучасними атракціонами, сухими басейнами, гірками та смугами перешкод, але й розвиваючі майстерні

та заняття з «BabyFit».

Під пильним та турботливим наглядом професійних аніматорів діти
зможуть пізнати самих себе та навколишній світ через ігри, міні – спектаклі, подорожі, казки та рухливі забави.
Піратські забави, Казкові Герої, СуперГерої з популярних мультиків, Аладін та його друзі, цінні призи та цікаві
подарунки – далеко не весь перелік цікавинок в програмі роботи , який буде діяти на
виставці протягом4днів.

Зважаючи на велику роль батьків у формуванні дитячого світу, в рамках виставки працюватиме
, де відбуватимуться показові заняття з гімнастикидля вагітних та східних танців.

Також, безпосередньо на виставці висококваліфіковані педіатри
будуть проводитиогляди та консультативні бесіди.

В рамках навчальної та розвиваючої програми виставки відбудеться презентація

Щеоднієюяскравоюосвітньоюподієюна виставці буде проведення відкритих уроків
, які

відбудуться 29 травня з 12.00 до 13.00.

Відповіді на питання, які батьки, найчастіше задають стоматологам, можна отримати на
яка відбудеться 28 травня о 12.00 – 13.00 в рамках виставки. Саме на цій

лекції, дитячий лікар – стоматолог розкаже про
необхідність перетворення візиту дитинидо стоматолога на розвагу.

Символічно після останнього дзвоника, 27 травня о 17.00, юні артисти віком від 5 років
представлять увазі глядача своюпрограму - що складається

із танців різних стилів і напрямків, створюючи яскраву палітру настроїв та емоцій, виражених мовою танцю,
живоюмовоюсучасної хореографії.

Досить приємною родзинкою стане , яке відбудеться
28 травня з 14.00 до 17.00.

Загалом, на центральній сцені виставки в режимі нон-стоп відбудуться покази, розважальні та казкові шоу,
уроки в танцювальних студіях.

семінар-презентація «Франчайзинг
як ефективний метод ведення бізнесу в дитячій індустрії. Презентація франшиз»,

Центру
Сучасної Хореографії «Сіріус» (м. Львів),

«Куток для дитячих
забав»

ДРЦ «Веселий Вулик» (м. Львів)

«Кутка для дитячих забав»

«Школа
майбутніх та активних мам»

Медичного центру «Святої Параскеви»

Лінгвістичного театру
«FIESTA»: Авторська методика вивчення англійської, італійської та китайської мов для дітей віком від 5
років

від світового лідера у
сфері раннього вивчення англійської мови (з 3-ох місяців життя) «Хелен Дерон Рання Англійська»

лекції «Чи
потрібно лікувати молочні зубки?»

«Клініки Авторської Стоматології Мельничук Мар'яни»

хореографічної
школи «SIRIUS S Дитяче танцювальне шоу,

Свято казки та розваг від ДРЦ «Веселий Вулик»
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На чотири дні, з 26 по 29 травня ц.р. Палац спорту «Україна» перетвориться не тільки на великий
супермаркет, де за цінами виробниками можна буде придбати найрізноманітніші товари для дітей, а й на
ігровий майданчик для професіоналів та пересічних споживачів, для всіх охочих пізнати новинки,
розважитисята зкористюпровестивільнийчас.

«Дитячийсвіт-2011» – «МІСЦЕЗДІЙСНЕННЯДИТЯЧИХМРІЙ!»– гаслоцьогорічної виставки.

contemporary break dance


