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ФОРУМУ:

вже традиційно
відбувається в середині осені і гостинно приймає зацікавлених фахівців сфери гостинності та туризму практично з
усіх регіонів України, так і з-за кордону.

Цьогоріч, основним завданням Форуму є презентація туристичних продуктів Львівщини до ЄВРО-2012.
Форум у Львові збирає одразу кілька тематичних напрямків: туризм, готельний та ресторанний бізнес та індустрію
розваг.

Туристичні продукти та інфраструктура Львівщини, заклади розміщення та відпочинку гостей та ЄВРОфанів,
фестивалі Львівщини 2012 року, професійне технологічне обладнання, посуд та фуршетні лінії, текстиль,
інформаційно-комунікаційні технології, розважальне обладнання для індустрії гостинності та розваг, транспортні
послуги, громадські організації, асоціації та об'єднання в сфері туризму - тематика ХІІ Міжнародної виставки-ярмарку
«ТурЕКСПО-2011», Спеціалізованої виставки «Готельний та ресторанний бізнес» та І Спеціалізованої виставки
«Континент розваг» , що проводить ПрАТ «Гал-ЕКСПО» за сприяння Львівської обласної державної адміністрації,
Львівської обласної ради, Львівської міської ради, Управління розвитку туризму та курортів ЛОДА, Асоціації
готельних об'єднань та готелів міст України, Асоціації малих готелів та апартаментів, Всеукраїнської молодіжної
хостел асоціації таАсоціації Аквапарків України.

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 100 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, Волинської, Закарпатської, Дніпропетровської та
Кіровоградської областейУкраїни, АРКрим,Польщі, Росії та Туреччини.

Одразу після відкриття Форуму керівники Львівської області та міста Львова відзначать кращі організації та
працівників сфери туризму та гостинності Львівщини.

В рамках ділової програми виставки «ТурЕКСПО» відбудеться
, де буде презентовано

Путівник придорожньої інфраструктури Львівщини, ознайомлено з «життям міста» підчас ЄВРО-2012, презентовано
нові можливості стадіону «Арена-Львів» та Міжнародного аеропорту «Львів», а також ексклюзивні туристичні
продукти.

Наші гості з Польщі презентують програми відпочинку у різних регіонах, в рамках яких відбудуться
мультимедійні презентації баз відпочинку та туристичних продуктів. А також, 13 жовтня відбудеться

з представниками Підкарпатського Воєводства, польськими
туроператорами та власниками готелів уЛьвові та області.

стане знаний та очікуваний
, організаторомякого спільно з «Гал-ЕКСПО»єПП«Крилос Ком».

Учасники рекламного туру матимуть змогу відвідати: готельно-відпочинкові комплекси, унікальну трикутну площу
Ринок та цікавий музей-садибу родини Устияновичів в селі Вовків, перлину галицької дерев'яної архітектури – церкву
Богоявлення (1693р.) в селі Кугаїв, костелМаріїМагдалини (1924р.), в якому знімався перший український історичний
детектив за твором І.Франка «Злочин з багатьма невідомими», Раковець – медову столицю Західної України. А
також, всі учасники отримають можливість походити цілющим озерцем з метою оздоровлення,

– можливість скупатися у величезному металевому чані з лікувальною срібною
водою,щолікує від 33 хвороб.

На виставці представлена велика група спеціалізованих видань України, які працюють у сфері туризму,
готельного та розважального бізнесів, а саме: «Міжнародний туризм», «Новости турбизнеса», «Академия
гостеприимства», «Отдыхна просторахУкраины таРоссии», «Кабаре/ШИК», «КИР» та інші.

ЛЬВІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

«Підкарпаття – необмежені можливості»

Традиційною родзинкою Форуму рекламний тур «Маловідомі готельні та
історичні об'єктивпівденнихоколицяхЛьвова»

і найцікавіше -
пройти тренування перед пеклом

V V
®

12 жовтня Семінар-презентація
«Туристичні продукти та об'єкти інфраструктури Львівщини до ЄВРО – 2012»

Workshop

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА



Крім того, з огляду на важливість забезпечення високої якості обслуговування протягом проведення фіналу
чемпіонату Європи з футболу у 2012 році в Україні і Польщі, спільно з Львівською обласною державною
адміністрацією, Управлінням туризму Департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради, Асоціацією готельних
об'єднань та готелів міст України, Асоціацією малих готелів та апартаментів України, ДПНДІ «Система», та за участю
Всеукраїнської молодіжної хостел асоціації для спеціалістів готельного та ресторанного бізнесу буде проведено ряд
фахових заходів.

розпочне свою роботу спрямований
на ефективну комунікацію адміністраторів та офіціантів з гостями ресторану. Майстер-клас проведе

. Кожен учасник отримає сертифікат про успішне проходженнямайстер-класу

Продовжить ділову роботу
, на якій будуть висвітлені питання змін у законодавчому полі діяльності та

податкові зміни для закладів розміщення, підготовки готельного проекту для успішного продажу, легалізації
незаконних готелів, підготовки до прийому вболівальниківЄВРО-2012 в ресторанах та готелях приймаючогоміста.

Родзинкою виставки стане , фінал якого
відбудеться на території шоу-майданчика кулінарного мистецтва - місця для практичного втілення досвіду
провідних кулінарів. Основною концепцією конкурсу залишається популяризація здорової, смачної та простої у
приготуванні їжі.

Цього року своїм досвідомбудуть ділитисяжурі конкурсу та провіднішеф-кухарі відомих ресторанів Львова та
області. Створення кулінарних шедеврів можна буде переглянути наживо на спеціально створеному сайті -
www.galexpo.ho.ua.

Переможці конкурсу отримають спеціальні відзнаки, подарунки від та можливість

.

На виставці також крім насиченої бізнес – програми широко представлено технологічне обладнання та
фуршетні лінії для готелів, кафе, барів та ресторанів (фірми «Керхер», м. Київ; «Фротстех», м. Мелітополь, «ДСС-
Завод столових приборів», м. Запоріжжя; « », м. Київ), комп'ютерні та телекомунікаційні технології для
готелів та ресторанів, а також для індустрії розваг (компанії «Медіа Сервіс», м. Львів; «Профіт Солюшнз», м. Київ;

, м. Тернопіль; "1С-Теллур"Модуль", м. Львів), міні-парфумерія та санітарно – гігієнічне обладнання
(«Готель-Сервіс», м. Київ; «Меріда – Україна», м. Київ; «Соляріс», м. Київ), нові колекції текстилю та білизни (компанії
«ЛіМаСо»,м. Львів; «Біанка Компані», м. Львів; «Зорепад-Прем єр», м. Калуш; «ТорговийдімБКП»,м. Київ) тощо.

Цьогоріч експозиційні площі зросли, і в більшій мірі за рахунок представлення в рамках виставки «Континент
розваг» атракціонів для сімейного відпочинку, дитячих ігрових майданчиків, лабіринтів та товарів для активного
відпочинку.

Львів побачить новий проект одного з провідних підприємств на ринку розважальних технологій
. Це сучасний видрозваг длядорослих та

дітей. На батуті можна не тільки стрибати та досягати 8-ми метрів, а й робити сальто в повітрі. Цей батут нікого не
залишить байдужим.

Протягом роботи виставки всі бажаючі зможуть прийняти участь у змаганнях з настільного футболу та
отримати адреналін, піднімаючись на скеледром.

Вся ця синергія подій відбудеться 12-14 жовтня 2011 р. у Львівському Палаці мистецтв в рамках
.

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

13 жовтня о 10.00 Майстер-клас «Гостинна комунікація у ресторані»

Конференція «Зміни у законодавстві та адмінреформа. Чого чекати готелям
та ресторанам напередодні ЄВРО-2012»

ІІ Конкурс професійних кухарів «ПРОСТО. Їжа без пафосу!»
13жовтня

ЛЬВІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГОФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУТАГОСТИННОСТІ-2011

На три дні Палац мистецтв перетвориться на

Наталія
Галицька – фахівець з навчання і розвитку торгового та обслуговуючого персоналу тренінгового
центру«Максимум» (м.Львів)

Компанії «СІБАРІС»
участі у майстер – класах ЗахідноїШефГрупита навчанні у Німецько – УкраїнськомуНавчальномуЦентрі
«Галицькашколагостинності»

Компанії
«АкваСпортСервіс» (м. Київ) - Атракціон«Фантастичні стрибки-3»

BMG Group

Aspect Consulting
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