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ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВОК:
ПрAТ «ГАЛ-ЕКСПО»®

Україна, 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30
Тел.: (032) 2970628, 2970627

Факс: (032) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua

www.galexpo.com.ua

Місце проведення:
Палац спорту «Україна»,

вул. Мельника,18

 ОРГАНІЗАТОР ФОРУМУ:
 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®®

 (Україна, м. Львів)

 ПІД ПАТРОНАТОМ:

 ЗА СПРИЯННЯ:
 Державного агентства України 
 з туризму і курортів

 Львівської обласної
 державної адміністрації
 Львівської обласної ради

 Львівської 
 міської ради

 Департамент міжнародного
 співробітництва та туризму ЛОДА

 Управління туризму департаменту 
 «ЄВРО 2012» Львівської міської Ради

   Асоціації готельних 
 об’єднань та готелів 
 міст України

 Асоціації 
 малих готелів 
 та апартаментівУкраїни

 Всеукраїнської молодіжної 
 хостел асоціації

 Української Асоціації
 Активного та Екологічного
 Туризму

 Асоціації працівників
 парків культури України

 Асоціації аквапарків 
 України

 СПІВОРГАНІЗАТОР 
 КОНКУРСУ ПРОФЕСІЙНИХ
 КУХАРІВ: 
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 FORUM ORGANISER:
 JSC  «Gal-Expo»®®

 (Ukraine, Lviv)

 UNDER 
 THE PATRONAGE OF:

 AT ASSISTANCE OF:
 Tourism and Resorts State 
 Agency of  Ukraine

 Lviv  Regional State 
 Administration
 Lviv Region Council

 Lviv City Council

 Departament of Internetional
 Cooperation and Tourism of Lviv Region
 State Administration

 Tourism Offi ce of Department 
 «EURO-2012». Lviv City Council

 Association of Hotel Unions
 and Hotels of the Cities of Ukraine

 Association 
 of Small Hotels 
 and Apartmentsof Ukraine

 All-Ukrainian Youth  
 Hostel Association 
 Lviv Tourist Board

 Ukrainian Adventure 
 and Ecotourism Association

 Association of Ukrainian
 Culture Park Workers

 Association of Aquapark
 in Ukraine

 CO-ORGANIZER 
 OF CULINARY ART
 SHOW-GROUND: 

 GENERAL
 PARTNER:

 OFICIALE PARTNER:

 GENERAL 
 INFORMATION
 PARNERS:

 INTERNETIONAL
 MEDIA-SUPPORT:

 INTERNETIONAL 
 INFORMATION
 PARTNER:

 MAIL
 ІNTERNET-PARTNER:

 MAIN CULINARY PARTNER:

 MEDIA-SUPPORT:

EXHIBITIONS MANAGEMENT:
«GАL-ЕXPО»® PJSC

30, Vynnychenko St., Lviv, Ukraine, 79008
Phone: +380 (32) 2970628, 2970627

Fax: +380 (32) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua

www.galexpo.com.ua

Exhibitions venue:
Sport Palace «Ukraine»,

18, Melnyka St.
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ПРОГРАМА РОБОТИ

1200 – 2100 Заїзд та реєстрація учасників виставки, 
   поселення в готелі ,  оформлення 
   виставкових стендів

30 ЖОВТНЯ, СЕРЕДА
1000  Прес-конференція з нагоди відкриття 
   форуму та виставок
1100 – 1130 Урочисте відкриття ЛЬВІВСЬКОГО 
   МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ІНДУСТРІЇ 
   ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ – 2013:
   XIV Міжнародної виставки-ярмарку 
   «ТурЕКСПО-2013», VII Спеціалізованої  
   в и с т а в к и  « Г О Т Е Л Ь Н И Й  Т А
   РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС»  та  V I 
   Спеціалізованої виставки «КОНТИНЕНТ 
   РОЗВАГ»
1100 – 1800 Семінар «Інвестиції у готельний бізнес. 
   Як правильно інвестувати? Як
   заробляти, а не втрачати?»  

Місце проведення: Готель «Євроготель»
Організатори: Асоціація Готельних Інвесторів 
 (м. Київ)

1215 – 1415 Workshop «Гостинна Миколаївщина»
Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
 «Україна»
Організатори: Миколаївська Торгово-промислова
 Палата

1300 – 1800 IV Конкурс професійних кухарів 
   «ПРОСТО. Їжа без пафосу!» 

Місце проведення:  шоу-майданчик кулінарного 
 мистецтва
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® спільно з Західною
 Шеф Групою

1400 – 1700 Спільний польсько-український 
   семінар «Транскордонна співпраця у 
   сфері туризму в Єврорегіоні Карпати»
   (за запрошеннями польської сторони)

Місце проведення:  Львівська Торгово-Промислова Палата 
 (вул. Стрийский парк, 14)
Організатор:  Міністерство спорту та туризму 
 Польщі 

ЛЬВІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО 
ФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА 
ГОСТИННОСТІ - 2013
XIV Міжнародної виставки-ярмарку 
«ТурЕКСПО-2013», 
VII Спеціалізованої виставки 
«ГОТЕЛЬНИЙ ТА РЕСТОРАННИЙ 
БІЗНЕС» 
VI Спеціалізованої виставки 
«КОНТИНЕНТ РОЗВАГ»
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ПРОГРАМА РОБОТИ ПРОГРАМА РОБОТИ

1430 – 1620 Семінар-презентація «Маловідомі 
   туристичні об’єкти та унікальні 
   туристичні продукти України та 
   світу»

 Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
 «Україна»
Організатори: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

1630 – 1700 Семінар – презентація «Відпочинок
   в Греції для кожного: Туристичні 
   напрямки в Греції. Класичні поїздки 
   країною. Автобусні тури Грецією. 
   Дитячі табори»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
 «Україна»
Організатори:  Компанія «SIRIOS TRAVEL GREECE», 
 Греція

1700 – 1800 Семінар «Контекстна реклама та сайт 
   туристичної компанії» 

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
 «Україна»
Доповідач: Ольга Костова – фахівець з 
 контекстної реклами одного з 
 найбільших агентств інтернет- 
 маркетингу в Україні компанії Netpeak.

1800  Закінчення роботи спеціалізованих 
   виставок
1900  Офіційний прийом
   (за окремими запрошеннями)

31 ЖОВТНЯ,ЧЕТВЕР 
1000  Початок роботи спеціалізованих 
   виставок
1000 – 1050 Семінар «Правова підготовка готельної 
   г а л у з і  д л я  і н т е г р а л ь н о г о 
   співробітництва з Європейським 
   С о ю зом .  А д а п т а ц і я  д о  п р а ва 
   Європейського Союзу:  закони, 
   директиви Європарламент у та 
   Європейської комісії, Кодекс Етики 
   Готельєра»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
 «Україна»
Доповідач: проф. Кшиштоф Мільскі – Президент
 Польської Палати Готельної Справи
Організатори: Польська Палата Готельної Справи 
 та ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

1100 – 1150 Семінар «13 маркетингових шляхів, які 
   визначають успіх готельних об’єктів»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
 «Україна»
Доповідач: проф. Кшиштоф Мільскі – Президент 
 Польської Палати Готельної Справи
Організатори:  Польська Палата Готельної  Справи
 та ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

1200 – 1250 Семінар «Нові ресторанні технології 
   для готелів»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
 «Україна»
Доповідач: Член Правління Польської Палати 
 Готельної Справи Пані Гражина 
 Сєрадзка
Організатори: Польська Палата Готельної  Справи
 та ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

1300 – 1350 Семінар «Новинки оформлення, які 
   можуть стати козирною картою
    готелю» 

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
 «Україна»
Доповідач: Член Правління Польської Палати 
 Готельної Справи Пані Гражина 
 Сєрадзка
Організатори: Польська Палата Готельної  Справи
 та ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

1400 – 1800 IV Конкурс професійних кухарів 
   «ПРОСТО. Їжа без пафосу!». Номінація 
   «Чорний ящик»  та публічне оголошення 
   переможців конкурсу 

Місце проведення: шоу-майданчик кулінарного мистецтва
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® спільно з Західною 
 Шеф Групою

1400 – 1530 Семінар «Сучасні технології просування 
   ресторану в Інтернеті»

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
 «Україна»
Доповідач: Федосова Є.С. - к.т.н., доцент кафедри 
 Ресторанно-готельної  справи
 та туризму Одеської національної 
 академії харчових технологій

1500 – 1530 Підведення підсумків Конкурсу на 
   кращу експозицію та нагородження 
   переможців 

Місце проведення: Палац спорту «Україна»
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

1530 – 1630 Семінар «Сучасні тенденції складення 
   винної карти ресторану» 

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту 
 «Україна»
Доповідач: дипломований сомельє, к.т.н., доцент 
 кафедри Ресторанно – готельної 
 страви та туризму Одеської 
 національної академії харчових 
 технологій 

1640 – 1800 Семінар «Способи та методики 
   збільшення продаж через форми online 
   бронювання на сайті готелю» 

Місце проведення: Конференц-зал  Палацу спорту
 «Україна»
Доповідач: Скорбенко Сергій – Компанія «Will
 Digital Agency» , м. Москва

1800  Закінчення роботи спеціалізованих 
   виставок
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WORK PROGRAM

TUESDAY, OCTOBER 29
1200 – 2100 Arrival and registration of the exhibition 
   pa r t i c ipan ts ,  accommodat ion  and 
   construction of the exhibition booths

WEDNESDAY, OCTOBER 30
1000  Press conference on the occasion of 
   exhibition’s opening
1100 – 1130 Ceremonial opening of  Lviv International 
   Forum of Tourism and Hospitality 
   Industries – 2013: XIV international 
   exhibition «TourEXPO», VII specialized 
   exhibi t ion «Hotel and Restaurant 
   Business» and VI specialized exhibition 
   «Continent of Entertainments»
1100 – 1800 Workshop «Hospital i ty Business 
   Investment. How to invest? How to earn 
   and not to lose money?»  

Venue: Eurohotel
Organizers: Hotel Investors Association (Kyiv, Ukraine)

1215 – 1415 Workshop «Hospitable Mykolayiv-
   shchyna»

Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall
Organizers: Mykolayiv Chamber of Commerce

1300 – 1800 IV Professional chef contest «SIMPLY. 
   Food without pathos!». 

Venue:  stage of culinary arts
Organizers: Gal-EXPO® PJSC with Western Chef Group

1400 – 1700  Joint Polish - Ukrainian seminar on 
   «Cross-border cooperation in the fi eld of 
   tourism in the Carpathian Euroregion 
   (entrance by invitations of Polish side)

Venue: Lviv Chamber of Commerce 
 (14 Striysky Park Str., Lviv, Ukraine)
Organizers: Ministry of Sport and Tourism of the Republic of 
 Poland

1430 – 1620 Workshop-presentation «Little-known 
   tourist attractions and unique tourism 
   products in Ukraine and all over the 
   world»

 Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall
Organizers:   Gal EXPO®  PJSC

LVIV INTERNATIONAL FORUM 
OF TOURISM AND HOSPITALITY 
INDUSTRIES – 2013  
XIV international exhibition 
«TourEXPO»,
VII specialized exhibition 
«HOTEL AND RESTAURANT 
BUSINESS»
VI specialized exhibition 
«CONTINENT OF ENTERTAINMENTS»

ПРОГРАМА РОБОТИ

 01 ЛИСТОПАДА, П’ЯТНИЦЯ
800 – 1930 Рекламний тур «Туристичний потенціал 
   столиці Білої Хорватії – Стільського 
   городища»

Організатор:  ПП «Крилос Ком» (м. Львів), 
 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

1000  Початок роботи  спеціалізованих 
   виставок
1800  Завершення роботи форуму та 
   спеціалізованих виставок
1800 – 2200 Демонтаж виставкових експозицій та вивіз 
   експонатів
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WORK PROGRAM

1630 – 1700 Seminar-presentation «Holidays in 
   Greece for everyone: Travel Destinations 
   in Greece. Classic tours around the 
   country. Bus tours. Children camps» 

Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall 
Organizers: SIRIOS TRAVEL GREECE, Greece

1700 – 1800 Workshop «Contextual advertising and 
   a travel company site»  

Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall 
Lecturer: Olga Kostova – specialist in contextual
 advertising at Netpeak Company (Ukraine)

1800  End of the exhibition’s working day
1900  Formal Reception
   (by personalized invitations)

OCTOBER 31, THURSDAY
1000  Beginning of the exhibition work
1000 – 1050 Workshop «Hospitality industry training 
   on the cooperation with European Union. 
   EU laws adaptation: laws, European 
   Parlament and European Commition 
   directives, code of ethics for a hotel»

Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall
Lecturer: Prof. Krzysztof Milski –President of Polish 
 Chamber of Hospitality
Organizers: Polish Chamber of Hospitality, Gal EXPO® PJSC

1100 – 1150 Workshop  «13 marketing ways that 
   determine the success of hotel facilities»

Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall
Lecturer: prof. Krzysztof Milski –President of Polish 
 Chamber of Hospitality
Organizers: Polish Chamber of Hospitality, Gal EXPO® PJSC

1200 – 1250 Workshop «Modern  restaurants 
   technology for hotels»

Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall
Lecturer: Grazyna Sieradzka, Member of the Board of 
 Polish Chamber of Hospitality 
Organizers: Polish Chamber of Hospitality, Gal EXPO® PJSC

1300 – 1350 Workshop «Decorating ideas for hotels»
Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall
Lecturer: Grazyna Sieradzka, Member of the Board of 
 Polish Chamber of Hospitality
Organizers: Polish Chamber of Hospitality, Gal EXPO® PJSC

1400 – 1800 IV Professional chef contest «SIMPLY. 
   Food without pathos!». The Black Box 
   C o o k i n g  N o m i n a t i o n .  P u b l i c
   announcement of the fi nalists

Venue: stage of culinary arts
Organizers: Gal EXPO® PJSC with Western Chef Group

WORK PROGRAM

1400 – 1530 Workshop «Marketing services of hotel 
   promotion in the Internet» 

Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall
Lecturer: E.S. Fedosova - Associate Professor at 
 Hospitality and Tourism Department at Odessa 
 National Academy of Food Technologies, art 
 director and co-founder of the «Creative studio 
 DeFazz»

1530 – 1630 Workshop «New trends in creating 
   extensive wine list» 

Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall
 Lecturer: A. Sarkisian - certifi ed sommelier, assistant 
 professor at Hospitality and Tourism Department 
 at Odessa National Academy of Food Technologies 

1500 – 1530 Summing up the results of the competition. 
   Award seremony 

Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall, 
 1st fl oor
Organizers: Gal EXPO® PJSC

1640 – 1800 Workshop «Methods and techniques on 
   how to increase sales using online hotel 
   booking form» 

Venue: Palace of Sports «Ukraine», Conference hall
Lecturer: Sergiy Skorbenko –Will Digital Agency, Moscow, 
 Russia

1800  End of the exhibition’s working day

NOVEMBER 01, FRIDAY
800 – 1930 Promotional tour «The tourist potential 
   of the capital of White Croatia - Stilskо» 
   (Addendum 1)

Organizers: Krylos Com (Lviv, Ukraine), Gal EXPO PJSC
1000  Beginning of the exhibition work
1800  End of the exhibition’s working day
1800 – 2200 Dismantl ing of the exposit ions and 
   departure
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№СТЕНДA №СТОРІНКИ

ПЕРЕЛIК УЧАСНИКIВ ЗА АЛФАВIТОМ

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

COOKER ЖУРНАЛ ...........................................48 ..........18
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 ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ....3 ..........20
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HOTELINPOCKET .............................................67 ..........24
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TURYSTYCZNA INICJATYWA KLASTROWA 
 URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
 WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA .....................9 ..........48
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АЖІО ТУР ТО ....................................................40 ..........52
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АКАДЕМІЯ ПРОДУКТІВ І ТЕХНОЛОГІЙ
 ЖУРНАЛ ........................................................2 ..........56
АЛЬПІНПАРК ТЗОВ .........................................73 ..........58
АСОЦІАЦІЯ АКВАПАРКІВ УКРАЇНИ ...............53 ..........60
АСОЦІАЦІЯ ГОТЕЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 
 ТА ГОТЕЛІВ МІСТ УКРАЇНИ ......................27 ..........62
АСОЦІАЦІЯ МАЛИХ ГОТЕЛІВ 
 ТА АПАРТАМЕНТІВ УКРАЇНИ ...................57 ..........64
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Перший глянцевий кулінарний журнал в Україні 
Cooker розповість, як на домашній кухні готувати 
справжні шедеври з простих продуктів легко і 
швидко! Cooker збирає рецепти від шеф-кухарів 
відомих ресторанів на всі випадки життя, складаючи 
оригінальні варіанти меню - від повсякденних до 
святкових страв. А також Cooker пропонує готувати 
в компанії зірок естради, театру і телебачення.

COOKER
ЖУРНАЛ

www.cooker.kiev.ua
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DOMOTDIHA.RU
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

пр-д Березовой рощи, 12, 
г. Москва, 125252, Россия
Тел.: +7 (495) 6461174
e-mail: eo@m2.ru
www.domotdiha.ru

DomOtdiha.ru - найбільший каталог санаторіїв, 
будинків відпочинку та пансіонатів Росії та країн 
СНД.

На порталі зібрана інформація практично про всі 
санаторії, пансіонати, бази відпочинку, гостинні доми 
та інші популярні види місць відпочинку. 

На сторінках сайту ви знайдете: прямі контакти, 
адреси місць відпочинку, схеми проїзду, а також 
відгуки реальних користувачів про місця відпочинку 
з детальною оцінкою.

EXHIBITORS

3

DomOtdiha.ru - the largest catalogue of sanatoriums, 
rest houses, and resorts in Russia and CIS countries.

The portal contains information about almost all 
sanatoriums, resorts, rest houses, guest houses and 
other popular kinds of recreation places.

The site includes: direct contacts, addresses, 
locations’ maps, and reviews by real users about 
recreation places with a detailed estimate.

DOMOTDIHA.RU
TRAVEL INTERNET PORTAL

12, Berezova roscha Dr.,
125252, Moscow, Russia
Phone: +7 495 6461174
e-mail: eo@m2.ru
www.domotdiha.ru
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FOOD UA., FOOD 
TECHNOLOGIES&EQUIPMENT  
ЖУРНАЛИ. 
ВИДАВНИЦТВО 
ТОВ «СМАРТ 
КАПІТАЛ»

вул. М. Раскової, 11, корп.Б, оф.707, 
а/с 95, м.Київ, 02660, Україна
Тел./факс: (044) 54111155
www.food.com.ua

«FOOD UA. FOOD Technologies&Equipment» 
– інформаційно-аналітичні журнали для спеціалістів 
сфери виробництва і продажу продуктів харчування, 
напоїв, обладнання, тари й упаковки. Аналітичні 
огляди українського, російського й світових ринків 
харчової промисловості, ресторанного ринку і 
ритейла від власних журналістів та провідних 
аналітичних і консалтингових компаній України. А 
також  матеріали про управління підприємством, 
технології виробництва, про логістику, дистрибуцію, 
фінансовий консалтинг, спеціалізовані виставки, 
семінари, прес-конференції.

УЧАСНИКИ ФОРУМУ
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«FOOD UA. FOOD Technologies&Equipment» are 
journals about food and restaurant markets of Ukraine 
and also about retail. This edition is intended for business 
holders and new businessmen. Our journalists and 
leading analytical and consulting companies of Ukraine 
made detailed reviews of food markets, and these 
reviews are published in our journals. These journals also 
present to your attention all information about logistics, 
human resources management, packing, ingredients, 
automation and equipment of different enterprises.

FOOD UA., FOOD 
TECHNOLOGIES&EQUIPMENT 
MAGAZINES. SMART CAPITAL LTD.

Build. B, off. 707, 11, M. Raskova St., 
02660, Kiev, Ukraine
Phone/fax: +38 044 5411155
www.food.com.ua

EXHIBITORS
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HOTELINPOCKET

пр. Леніна, 27-Б, оф. 603, 
м. Харків, 61072, Україна
Тел.: (099) 9097400, 
 (063) 7196453
e-mail: info@hotelinpocket.com
www.hotelinpocket.com

HotelinPocket – найпопулярніша  платформа для 
швидкої розробки мобільних додатків для готельного 
бізнесу. 

HotelinPocket – це єдина платформа для готельних 
мобільних додатків, яка задовольняє будь-які вимоги 
клієнтів. Існує чотири різних моделі реалізації: від 
найпростішого варіанту Базіс, який припускає, що 
використовується загальний додаток, до VIP-рішень, 
які пропонують можливості для різноманітних 
пристосувань та інтеграцій з сторонніми системами.

Переваги:
- Базовий, Стандарт, Преміум и VIP плани
- Модульна структура з великою кількістю 

функцій
- Різноманітні рівні кастомізацій, розширень та 

змін
-  Миттєве оновлення інформаці ї  через 

HotelinPocket CMS
- Підтримка мультимовності
- Технічна підтримка та супровід

EXHIBITORS
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HotelinPocket is the most advanced platform for rapid 
creation of mobile apps for hotel industry.

HotelinPocket is the only platform for hotel mobile 
apps that fi ts all clients’ needs. It offers Basic solution 
with a high variety of modules that can be created within 
just few minutes as well as Standard and Advanced 
solutions based on templates and branded VIP solutions 
with lots of customizations and integrations with third-
party systems.

Advantages: 
- Basic, Standard, Advanced and VIP plans.
- Modular design with many features.
- Different level of customizations available.
- Immediate updates via HotelinPocket CMS.
- Multi-language support.
- Maintenance and support

HOTELINPOCKET

off. 603, 27-B, Lenina Ave., 
61072, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 99 9097400, 
 +380 63 7196453
e-mail: info@hotelinpocket.com
www.hotelinpocket.com
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HOTELS24.UA
ЦЕНТР БРОНЮВАННЯ

вул. Фрунзе, 4, оф. 404, 
м. Вінниця, 21009, Україна
Тел.: (044) 5992727
Факс: (043) 2539141
e-mail: info@hotels24.ua
www.hotels24.ua

Hotels24.ua — готелі за півціни та реальні відгуки 
гостей.

Hotels24.ua – це безкоштовний сервіс телефонного 
та он-лайн бронювання номерів у готелях України.

EXHIBITORS
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Hotels24.ua — hotels for half of the price and real 
guest reviews. 

Hotels24.ua – free hotels reservations by telephone 
and on-line in Ukraine.

HOTELS24.UA
ONLINE HOTEL RESERVATIONS

off. 404, 4, Frunze St., 
21009, Vinnytsia, Ukraine
Phone: +380 44 5992727
Fax: +380 43 2539141
e-mail: info@hotels24.ua
www.hotels24.ua
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HUTAFRICA NAMIBIA

Phone: +264 62 563700 (568995)
 +264 81 1273711 (1243299)
e-mail: info@huntafrica.com.na
www.huntafrica.com.na

Членство в:                                                
Huntafrica Namibia є добре відомою фірмою, яка 

працює з 1987 року, і ми з великим задоволенням 
надамо вам послуги по організації полювання в 
Намібії – чудовій країні просторих рівнин. Будучи 
членами МКС (Міжнародного  Клубу Сафарі) та НПМА 
(Намібійської Професійної Мисливської Асоціації), ми 
дотримуємося найвищих стандартів з етики в індустрії 
полювання. А разом наш досвід та етика забезпечать 
вам незабутній досвід полювання всього життя.

З 1994 року ми щорічно проводимо полювання 
на велику дичину. Huntafrica Namibia є оператором 
полюваннь на велику дичину на річці Капріві, а також 
проводить полювання на рівнинах на сході Намібії.

У нас є ексклюзивний дозвіл на проведення 
полювання на велику дичину та території Національного 
Парку Бвабвати в смузі річки Капріві.

Коос Піенаар – професійний мисливець на велику 
дичину, легендарний трекер та справжня ходяча 
енциклопедія по видах диких тварин, пташок, флори 
та фауни з районів проведення полювання.

Джеймс і Крістін Чепмени є керівниками проекту та 
забезпечують його разом з командою підтримки. Наша 
співпраця з Намібією триває вже 150 років, починаючи 
з 1855 року, коли наш прадід, Джеймс Чепмен, 
мисливець-мандрівник, став першим європейцем, 
який перетнув Намібію зі сходу на захід.

Ми пропонуємо вам полювання на більше ніж 20 
видів диких тварин на приватних землях у східній 
Намібії. Ця територія розташована на окраїні пустелі 
Калахарі. (З давніх-давен на цій території полювали 
та займались збиральництвом народ Бушменів).
Конт.тел.: +48694860932, е-mail: namibiahunt@gmail.com

HUTAFRICA NAMIBIA
– SAFARIS –
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Memberships:
Huntafrica Namibia is a well known company in 

operation since 1987 and it is our pleasure to be at your 
service as hunters in our wonderful country - Namibia 
- land of wide open spaces. As members of SCI and 
NAPHA we uphold the highest standards of ethics in 
the hunting industry. Everything together adds up to a 
hunting experience of a lifetime. 

We have been hunting big game uninterruptedly 
since 1994. Huntafrica Namibia is a hunting operation 
for big game in the Caprivi as well as plainsgame in the 
east of Namibia.

Our big game concession is situated inside the 
Bwabwata National Park in the Caprivi Strip, Namibia.

Koos Pienaar - the PH for big game is a legendary 
tracker and a real walking encyclopedia on wildlife, birds, 
fl ora and fauna of the regions where we hunt.

James and Christine Chapman are the managerial 
team backed up by the support team. Our association 
with Namibia dates back 150 years (1855) when our great 
grandfather James Chapman, the hunter-adventurer 
was the fi rst European to have crossed Namibia from 
east to west. 

More than 20 species of plains game are on offer to 
be hunted in the east of Namibia on privately owned land. 
This area is situated on the edge of the Kalahari Desert. 
(Original hunting/gathering area of the Bushmen). 
Phone: +48694860932, е-mail: namibiahunt@gmail.com

HUNTAFRICA NAMIBIA

Phone: +264 62 563700 (568995)
 +264 81 127 3711 (1243299)
e-mail: info@huntafrica.com.na
www.huntafrica.com.na
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Затишна спальня, комфортабельний готель, 
вишуканий ресторан - це все вам забезпечить 
компанія LiMaSo, яка шиє для усіх якісну постільну 
білизну, ковдри, подушки, скатертини  і серветки для 
сервірування. Доступні ціни та індивідуальний підхід 
до кожного клієнта. Салон-магазин розташований у 
ТЦ «МАРК», м. Львів.

Ми поруч , якщо Вам потрібний солодкий сон.
Наявність складу з тканинами європейських 

фабрик та готовою продукцією.
Наявність власного швейного та вишивального 

виробництва. (l_kostelna@mail.ru)
Оперативний термін виконання замовлення.
Можлива подальша комплектація.
Тканини невибагливі у прасуванні та стійкі 

до деформації,спец тканини з тефлоновим та 
акриловим покриттям,можливе замовлення тканин 
під індивідуальний інтер’єр.

Запрошуємо до співпраці готелі, ресторани та інші 
заклади харчування.

Виконуємо будь які Ваші замовлення!!!

LIMASO TM

вул. Підгір’я, 90,
м. Городок, Львівська обл., 81500, Україна
Тел.:  032) 23130107
 (067) 6752660
e-mail: limaso_trans@mail.ru
www.limaso.com.ua
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LUCKY
ЛІКУВАЛЬНИЙ КУРОРТ

Lucky, okres Ruzomberok, 
03482, Slovakia
Тел.: +421 044 4375 328,
 +421 0918 807 714
Факс: +421 044 4392 370
e-mail: spa@kupele-lucky.sk
www.kupele-lucky.sk

Курорт Kúele Lúčky відноситься до найстаріших 
курортів Словаччини і розташований на відстані 14 км 
від м. Ружомберок . На кордоні між регіонами Орава 
і Ліптов, в прекрасному оточенні Хочскіх вершин ви 
знайдете тиху сімейну обстановку, кваліфікований 
приємний персонал та лікувальну воду. Вона сприяє 
лікуванню жіночих захворювань, хвороб опорно-
рухового апарату, нервової системи та професійних 
захворювань. Завдяки наданню якісних послуг, курорт 
став відомим багатьом клієнтам, які перевірили на 
собі його пропозицію по послугах і неодноразово, із 
задоволенням сюди повертаються, тому що курорт 
дотримується девізу: «НАЙКРАЩА РЕКЛАМА - ЦЕ 
ЗАДОВОЛЕНИЙ КЛІЄНТ».

EXHIBITORS

25

Spa Resort Lucky belongs to the oldest spa 
in Slovakia. It is situated 14 km from the town of 
Ružomberok. On the boundary line of Orava and Liptov 
regions, in beautiful environment of Chočské hills you 
will fi nd quiet, family environment, qualifi ed and pleasant 
personnel and healing water suitable for treatment 
of women’s diseases, locomotive organs diseases, 
nerve diseases, and occupational diseases. Providing 
quality services the spa resort became popular among 
many clients who have tried its offer and keep coming 
back with pleasure as the spa is guided by the slogan: 
«A SATISFIED CLIENT IS THE BEST FORM OF 
ADVERTISING».

LUCKY
SPA RESORT

03482, Lucky, Slovakia
Phone: +421 044 4375 328,
 +421 0918 807 714
Fax: +421 044 4392 370
e-mail: spa@kupele-lucky.sk
www.kupele-lucky.sk
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POLSKA IZBA HOTELARSTWA

ul. Baśniowa, 3, lok. 30 , 
Warszawa, 02-349 , Polska
Теl./Faks: +48 22 6596889
e-mail: pih@hotel.pl
www.pih.hotel.pl

Польська Палата Готельної Справи вже протягом 
десятиліть представляє всю національну готельну 
індустрію як самоврядна професійна організація. 
В рамках структури Польської Палати Готельної 
Справи діє  Освітньо-Наукова Асоціація Готельної 
Справи, Інститут Стандартизації Якості Готельного 
Обслуговування,  господарська спілка, яка будує 
першу в Польщі мережу франшизних готелів у 
сільській місцевості, а також Центр Безпеки Готелів.

Найбільш пріоритетними напрямками нашої 
організації є стабілізація та розвиток готельної 
cправи, зниження експлуатаційних витрат об’єктів 
розміщення, захист інтересів готельєрів та стала 
увага до  забезпечення високого рівня готельних 
послуг.

Польська Палата Готельної  Справи складається з 
готелів, компаній, що працюють в готельній індустрії, 
шкіл готельнї справи та місцевих туристичних 
організацій.

EXHIBITORS
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Polish Chamber of the Hotel Industry has for decades 
represented the entire hotel industry as a self-governing 
trade organization. The structures of the Polish Chamber 
of the Hotel Industry comprise the Educational-Scientifi c 
Association of the Hotel Industry, the Hotel Service 
Quality Standardization Institute, a company that builds 
Poland’s fi rst hotel franchise in rural areas, and the Hotel 
Safety Center.

The top priorities of our organization include 
stabilization and development of the hotel industry, 
reduction of maintenance costs of lodging facilities, 
defending the interests of hoteliers, and constant focus 
on the high standard of hotel services.

The Polish Chamber of the Hotel Industry consists of 
hotels, companies operating for the hotel industry, hotel 
management schools, and local tourist organizations.

POLISH CHAMBER 
OF THE HOTEL INDUSTRY

off. 30, 3, Basniowa St., 
02-349 , Warsaw, Poland
Phone/Fax: +48 22 6596889
e-mail: pih@hotel.pl
www.pih.hotel.pl
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PROHOTELIA
ПОРТАЛ

вул. Златоустівська, 30, оф. 310, 
м. Київ, 01135, Україна
Тел.: (044) 3836706
e-mail: info@prohotelia.com.ua
www.prohotelia.com.ua

ProHotelia - портал для професіоналів готельного 
та ресторанного бізнесу України. На сторінках 
порталу - новини готельної індустрії, дослідження 
та статистика, огляди ключових подій і тенденцій у 
готельному бізнесі, приклади ефективних рішень для 
просування готелів, інтерв’ю з успішними готельерами 
та експертами туристичного ринку, поради провідних 
юристів України, а також календар галузевих подій 
України та СНД.

EXHIBITORS
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ProHotelia is an online resource that combines the 
hotel industry news, researches and statistics, surveys 
of key developments and trends in the hotel industry, 
interviews with successful hoteliers and travel market 
experts, pieces of advice from leading lawyers Ukraine, 
calendar of hospitality industry events in Ukraine and 
CIS.

PROHOTELIA
PORTAL

off. 310, 30, Zlatoustivska St., 
01135, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3836706
e-mail: info@prohotelia.com.ua
www.prohotelia.com.ua
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Компанія QubicaAMF (США) 65 років працює у 
розважальному бізнесі. Почавши свою діяльність 
як виробник  обладнання для боулінгу в 40-х роках 
минулого сторіччя, сьогодні компанія є корпорацією, 
яка проектує та будує розважальні центри. Після 
утримання лідерства на американському ринку, 
компанія вийшла на міжнародний рівень. QubicaAMF 
має підрозділи, офіси та мережу дистриб’юторів по 
всьому світу. 15 років назад компанія вийшла на ринок 
Росії та країн СНД, з того моменту і розвиває успішні 
розважальні центри.

EXHIBITORS
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QUBICA AMF (США) 

Офіс QubicaAMF в Україні
вул. Залізничне шосе, 57,
м. Київ, 01103, Україна
Тел./Факс: (044) 5933610(13),
 (050) 3880021
e-mail: info@qubicaamf.ua 
www.qubicaamf.ua 

Представництво QubicaAMF в Росії та 
СНД:
Смоленський пассаж, 7 поверх,
Смоленська площа, буд.3,
м. Москва,121099, Росія
Тел./Факс:  +7 495 777 6631, 
 +7 495 777 6519
e-mail: info@qubicaamf.ru
www.qubicaamf.ru
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SIRIOS TRAVEL – GREECE
ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР

54, Paralia St., 
Kalithea Pierias, 60100, Greece
Тел.: +30 23510 45500
Факс: +30 23510 45508
e-mail: petros@siriostravel.gr
www.siriostravel.gr

Компанія SIRIOS TRAVEL – GREECE заснована в 
1988 році і є професійно-орієнтованим туристичним 
оператором, що пропонує повний спектр послуг для 
своїх клієнтів, які відвідують Грецію та інші країни.

Наш 25-річний практичний досвід дозволяє 
нам сказати, що туристичний бізнес, це набагато 
більше, ніж просто укладання угод. Мова йде про 
створення сильних і довгострокових відносин 
заснованих на довірі, розумінні потреб клієнтів та 
ділових партнерів, підтримки партнерів, шляхом 
дотримування зобов’язань та обіцянок.

Обрання саме нашої компанії, як надійного 
бізнес-партнера та приймаючої сторони в Греції - це 
шлях для забезпечення високих стандартів, безпеки, 
найкращого співвідношення ціни, якості та рівня 
обслуговування.

Наші послуги:
- проведення заходів з представництва та 

обслуговування туристичних операторів;
- групові та індивідуальні екскурсії;
- групові тури по Греції;
- екскурсії – круїзи;
- бронювання  групових трансферів;
- дитячий та молодіжний відпочинок;
- послуги з розміщення в готелях, апартаментах, 

кемпінгах.

УЧАСНИКИ ФОРУМУ
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SIRIOS TRAVEL - GREECE, established in 1988, is 
a professionally oriented company offering a complete 
range of services to its clients who are visiting Greece 
and not only.

In our 25 years of experience, we have learned that 
business of travel is much more than transactions. It’s 
about building strong and long-term relationships based 
on trust, understanding of customers and business 
partners needs and the potential to support partners by 
keeping promises made.  

Therefore the best way to ensure high standards, 
safety, value for money and service level is to choose 
SIRIOS TRAVEL - GREECE incoming Services as 
business partner.

We provide:
- all travel and tourism arrangements, representation 

and handling for tour operators;
- group and individual excursions;
- group tours in Greece;
- excursions – cruises;
- group transfers bookings;
- children and youth recreation;
- accommodation service in hotels, apartments-

studios, camping.

SIRIOS TRAVEL – GREECE
TOUR OPERATOR

54, Paralia St., 
60100, Kalithea Pierias, Greece
Phone: +30 23510 45500
Fax: +30 23510 45508
e-mail: petros@siriostravel.gr
www.siriostravel.gr
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S-PROF ТД
КОМПАНІЯ

вул. Городоцька, 242 (ТЦ «Хімфарб»)
м. Львів, 79022, Україна
Тел./факс: (032) 2696903
Моб.: (097) 2095070
e-mail: offi ce@s-prof.com.ua
www.s-prof.com.ua

Компанія S-PROF займається комплексним 
оснащення підприємств ресторанно-готельного 
бізнесу. Наша компанія досить молода, але амбіційна 
і перспективна. Хоча ми працюємо на ринку не так 
давно, проте досягли знвчних результатів і з кожним 
днем прогресивно розвиваємося. Серед наших 
досягнень є багато проектів для готелів, ресторанів, 
кафе та  столових. Ми маємо великий асортимент 
продукції та просторий ShowRoom, яким може 
похвалитися не багато конкурентів в Україні.

Також компанія ТД «S-PROF» є ексклюзивним 
представником Італійського холодильного обладнання 
в Україні ТМ «SAMAREF» та  Голландської  TM 
«HENDI».

Серед переваг нашої компанії :
- Повний комплекс послуг (від розробки проекту до 

відкриття об’єкта), індивідуальний підхід до кожного 
клієнта, продукція високої якості.

- Постійний розвиток компанії  і відстежування всіх 
нових технологій.

- Великі складські залишки обладнання.
- Гуртові та роздрібні продажі.
- Великий ShowRoom.
- Гнучка система знижок .
ТД «S-PROF» пропонує своїм клієнтам комплексне 

рішення: розробку проектної пропозиції; підбір 
обладнання, монтаж, встановлення та підключення; 
гарантійне та сервісне обслуговування.

ТД «S-PROF» – це  ваш надійний партнер!!
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SWISS HALLEY AG

вул. Володимира Великого, 50, 
готель «Гетьман», оф. 51, 
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: (067) 3687342,
 (050) 3152290
e-mail: sh777lviv@gmail.com
www.swisshalley.com

Swiss Halley – це швейцарське акціонерне 
товариство, що займається організацією подорожей 
он-лайн. Компанія заснована у 1998 році. На 
міжнародному ринку з 2011 року.

З компанією Swiss Halley Ви зможете:
- самостійно планувати подорожі;
- економити час та гроші;
- отримати гарантію якості (цілодобова «гаряча 

лінія», телефонні консультації, гнучка система 
відмови від бронювання, гарантія незмінності ціни, 
гарантія броні).

Переваги компанії Swiss Halley:
- система он-лайн бронювання, яка безперервно 

поповнюється;
- значні цінові переваги;
- відсутність будь-яких обмежень;
- подорожі для великих компаній.

Swiss Halley AG - the joint-stock Swiss company 
that organizes trips online. The company was founded 
in 1998. Since 2011 Swiss Halley AG works in the 
international market.

With Swiss Halley you can:
- plan any trip;
- save time and money;
- get a guarantee of quality (24 hours call centre, 

telephone consultations, fl exible system of cancellation, 
constant price, booking guarantee).

Benefi ts of Swiss Halley:
- continuously updated online booking system;
- large price advantages;
- the lack of any restrictions;
- trips for big companies.

УЧАСНИКИ ФОРУМУ
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SWISS HALLEY AG

off. 51, 50, V. Velykoho St., 
«Hetman» hotel», 
79053, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3687342,
 +380 50 3152290
e-mail: sh777lviv@gmail.com
www.swisshalley.com
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TTG CENTRAL EUROPE
ЖУРНАЛ

ul. Świętokrzyska, 30, 45/23, 
Warsawa, woj.Mazowieckie, 00-116 , Polska
Теl.: +48 22 2245 801
e-mail: ttg@ttg.com.pl
www.ttg.com.pl

Створений у 1992 році, TTG Polska / Central 
Europe є найбільш авторитетним і надійним журналом  
індустрії туризму у Польщі. Публікація  польською 
мовою - це найбільш оптимальний канал зв’язку для 
представників галузі туризму: готелів, авіакомпанії, 
компаній з оренди автомобілів, круїзних лайнерів і 
т.д.

Використовуючи поглиблений аналіз та гострі 
передові статті, кожне видання TTG Central Europe 
відображає наше прагнення заглиблюватись у 
питання, а також  відповідати сучасним вимогам та 
задовольняти потреби наших читачів.

TTG Central Europe:
- цілювою аудиторією є польські топ менеджери у 

сфері туризму, Meeting Planners, PCOs;
- читачами є  до 30 000 осіб, що працюють у сфері 

туризму;
- висвітлює думку провідного спеціаліста в секторі 

туризму;
- статті базуються на глибокому розумінні сектору 

туризму;
- он-лайн видання щодня відвідують більше 6000 

професіоналів туристичної галузі (www.ttg.com.pl);
-  є першим туристичним медіа-каналом 

опублікованим у Польщі;
- поширює ноу-хау TTG мережі, яка охоплює 

журнали більш ніж 100 країн;
- був першим, хто почав організовувати семінари 

та роуд-шоу в Польщі;
- читачами бюлетеню є провідні учасники та 

спеціалісти в цій галузі.
Ми розробляємо польську версію каталогів, 

які рекламують країни, регіони і міста, а також 
забезпечуємо їх просування на найбільших 
вітчизняних ярмарках  індустрії туристизму в Польщі 
та серед відомих туроператорів.

Created in 1992, TTG Poland/Central Europe is the 
most established and reliable travel trade magazine in 
Poland. Published in Polish, it is the optimal channel 
of communication for the industry’s suppliers: hotels, 
airlines, car rental companies, cruise liners, etc.

With in-depth analysis and incisive editorials, each 
issue of TTG Central Europe represents our commitment 
to dig deeper into issues, and to remain up-to-date and 
relevant for our readers.

TTG Central Europe:
- is delivered to top Polish managers in tourism 

sector, Meeting Planners and PCOs;
- is read by at least 30 000 people working in 

tourism;
- represents an opinion leader in the travel trade 

sector;
- articles are based on a deep knowledge of the 

tourism sector;
- everyday online edition is visited by more than 6 000 

travel trade professionals (www.ttg.com.pl);
- is the fi rst travel trade media channel published in 

Poland;
- shares know-how of TTG network, which magazines 

cover over 100 countries;
- was the fi rst to organize workshops and road shows 

in Poland;
- newsletter is read by key players and opinion 

leaders of the sector.
We elaborate Polish version of catalogues promoting 

countries, regions, towns, and ensure their distribution 
on the biggest domestic travel and tourism trade fairs in 
Poland and to renowned tour operators.

УЧАСНИКИ ФОРУМУ
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TTG CENTRAL EUROPE
MAGAZINE

45/23, 30, Śięokrzyska St., 
00-116 , Warsaw, Poland
Phone: +48 22 2245 801
e-mail: ttg@ttg.com.pl
www.ttg.com.pl
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TURYSTYCZNA INICJATYWA 
KLASTROWA 
URZĄD MIEJSKI 
W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ PROMOCJI 
MIASTA

Plac Ratuszowy, 1
43-300, Bielsko-Biała, Polska
Тел.: +48 33819 00 50
e-mail: bpm@bielsko-biala.pl
www.bielsko-biala.pl

Бельсько-Бяла – це місто, яке нараховує 
близько 180 тисяч жителів. Воно є важливим 
академічним центром із  власним, самостійним 
державним вищим навчальним закладом – Технічно-
Гуманітарною Академією – і кількома філіями інших 
вищих навчальних закладів та багатьох приватних 
університетів. 

 Називане раніше «містом сотень галузей 
промисловості», Бєльсько-Бяла з гідністю продовжує 
економічну традицію регіону, будучи динамічним 
промисловим і торговим центром, у якому на даний 
час домінують середні і малі підприємства.

 Місто, чарівно розташоване біля підніжжя Бескиду 
- Сілезького і Малого – є одним  з найцікавіших місць 
на півдні Польщі, яке охоче відвідують туристи. Гостей 
притягує у місто Бельсько-Бяла (яке називають 
«Малим Віднем») не тільки краса архітектури, 
але й розкішні пейзажі оточуючих його Бескидів. 
Багато туристичних маршрутів, що ведуть у гори, 
починаються у місті, а у численних рекреаційно-
спортивних осередках вдосталь розваг для осіб, які 
прагнуть активно провести вільний час. Бельсько-
Бяла також є відомим культурним центром, заходи 
якого - концерти, виставки, вистави та фестивалі 
– охоплюють аудиторію не тільки регіону, але й усієї 
країни.

 Ми підготували для Вас спеціальний путівник 
по основних цікавих місцях Бельсько-Бялої. У 
ньому є багато корисної інформації. Варто також 
скористатись послугами Міського Центру Туристичної 
Інформації, який знаходиться в місті Бельсько-
Бяла на Ратушній Площі 4, тел. +48 33819 00 50, 
www.it.bielsko.pl

EXHIBITORS
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UTG – УКРАЇНСЬКА 
ТУРИСТИЧНА ГАЗЕТА

вул. Верхній Вал, 4-А, оф 314-А, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 4996331
Факс: (044) 4996330
e-mail: yana@utg.net.ua
www.utg.net.ua

«UTG–Українська Туристична Газета» - лідер 
сегменту туристичної преси  України. Виходить 
щомісячно, з вересня 2004 року. Розповсюджується 
всією територією України (передплата, роздріб, 
семплінг). Є організатором щорічного всеукраїнського 
конкурсу в сфері туризму «Ukrainian Travel Awards». 
Щомісячний тираж: 32 000 прим.

EXHIBITORS
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UTG – Ukrainian Travel Gazette is a leader of 
Ukrainian tourist printing media. From September 2004 
the newspaper is published every month.  Distribution 
is provided all over Ukraine (subscription, retail, free 
distribution). UTG - is the founder of annual All-Ukrainian 
Ceremony in tourism industry – «Ukrainian Travel 
Awards». Monthly circulation: 32 000.

UTG – UKRAINIAN TRAVEL 
GAZETTE

4A, Verhniy Val Str., 
4071, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4996331
Fax: +380 44 4996330
e-mail: yana@utg.net.ua
www.utg.net.ua
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Туристичний оператор «Ажіо-Тур» - ексклюзивний 
представник всіх туристичних продуктів села 
Колочава. Єдина компанія в регіоні, яка комплексно 
пропонує відпочинок в екологічно найчистішому 
куточку Закарпаття. 

Наше завдання – створити якісний туристичний 
продукт в Колочаві та Закарпатті аби зробити 
Ваш відпочинок комфортним і приємним. Якщо 
Ви вирішили відвідати найбільш унікальне село 
в Україні, хочете потрапити на екскурсію в десять 
музеїв Колочави, почути фахову інформацію про 
двадцять пам’ятників села, піднятися в гори до Школи 
вівчарства, смачно поїсти чи відпочити у комфортних 
умовах, необхідний трансфер – звертайтеся до нас. 
Ми створимо для Вас індивідуальну відпочинкову 
програму чи організуємо тур. Ми покажемо Вам 
легендарні та найцікавіші місця Закарпаття. Разом 
з нами Ви побуваєте в унікальних куточках регіону. 
Обираючи відпочинок у нас, Ви отримаєте чітку та 
організовану програму, персонального гіда на весь 
період перебування у селі.

АЖІО ТУР
ТУРИСТИЧНИЙ 
ОПЕРАТОР

вул Щорса, 32-Б, офіс 1002/2, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (067) 2250985
Тел./Факс: (044) 2850985
e-mail: agio.tour@gmail.com

Філія в Колочаві:
Тел.: (067) 2150985
www.kolochava.com
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АКАДЕМІЯ ГОСТИННОСТІ   
ЖУРНАЛ

вул. М. Раскової, 11-А, а/с 185,
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 5015703 
e-mail: ra@p-a.com.ua
www.p-a.com.ua

Академія Гостинності – це всеукраїнське 
професійне видання для власників і керівників 
готельного і ресторанного бізнесу. Особливості 
розвитку готельного і ресторанного бізнесу в 
українських містах і регіонах. Новинки і тренди 
ринку, маркетингові дослідження, інтерв’ю лідерів 
ринку, секрети успіху і плани на майбутнє. Аналіз 
тенденцій і подій, огляди найбільш значимих форумів, 
конференцій і виставок, професійні юридичні 
консультації, управління персоналом, безпека 
бізнесу, закордонний досвід.
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Academy of hospitality is an all-Ukrainian professional 
edition for proprietors and leaders of hotel and restaurant 
business. Peculiarities of development of hotel and 
restaurant business in Ukrainian cities and regions. 
Market novelties and trends, marketing researches, 
revelations of leaders: secrets of success and future 
plans. Tendencies and events analysis, reviews of the 
most meaningful forums, conferences and exhibitions, 
legal advices, management, business safety, oversea 
experience.

ACADEMY OF HOSPITALITY  
MAGAZINE

box 185, «A» building, 11, M. Raskova St.,  
02002, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
www.p-a.com.ua
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АКАДЕМІЯ ПРОДУКТІВ І 
ТЕХНОЛОГІЙ
ЖУРНАЛ

вул. М. Раскової, 11-А, а/с 185,
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 5015703 
e-mail: ra@p-a.com.ua
www.p-a.com.ua

«Академія продуктів і технологій» - це професійне 
видання, яке присвячене ринку продуктів харчування, 
устаткуванню для їх виробництва, новітнім технологіям 
переробки і взаємодії із суміжними галузями. У 
журналі подана лише компетентна ексклюзивна 
інформація про сферу харчової промисловості, 
ритейл та інновації:

- аналіз українського продовольчого ринку;
- надання актуальної інформації про інноваційні 

технології і виробниче устаткування, взаємодія із 
суміжними галузями;

- інформування про новинки, ключові тренди 
галузі;

- аналітика, фінансово-економічний аналіз і 
прогнози;

- маркетингові стратегії, PR, менеджмент 
виробництва, бренд-менеджмент.

EXHIBITORS
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This is a professional periodical related to the market 
of food manufacturers, food producing and processing 
equipment, technologies as well as related industries.

The magazine provides relevant exclusive information 
in food industry, retail, and innovations:

- Analysis and analytics of the Ukrainian food 
market.

- Providing relevant information about innovative 
technologies and processing equipment, related 
industries.

- Information about recent developments, key trends 
of the branch.

- Financial-economic analysis and forecasts.
- Marketing strategies, PR, production management, 

brand management.

ACADEMY OF FOOD AND 
TECHNOLOGIES
MAGAZINE

box 185, «A» building, 11, M. Raskova St., 
02002, Kyiv, Ukraine
e-mail: ra@p-a.com.ua
www.p-a.com.ua
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АЛЬПІНПАРК
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
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вул. Лаврська , д. 4 , оф. 159
м. Київ , 01010, Україна 
Тел: (044) 3837553
e-mail: offi ce@alpinpark.com.ua
www.alpinpark.com.ua

Наша компанія займається проектуванням, 
монтажем, сервісним обслуговуванням мотузкових 
парків пригод, скеледромів, zip - line (тролеїв). З 
2009 року ми побудували 18 мотузкових парків 
пригод і є лідерами в Україні. З 2010 року наша 
компанія є членом європейської асоціації мотузкових 
парків ERCA. Проектування і монтаж мотузкових 
парків пригод ми виконуємо за стандартами ERCA 
і європейським стандартам для мотузкових парків 
пригод EN-15567-1, EN-15567-2.

Ми будуємо самі якісні, безпечні і красиві мотузкові 
парки пригод!

Our company is engaged in the design, installation, 
service ropes course adventure, climbing wall, zip-line 
(trolleys). Since 2009, we have built 18 high ropes course 
adventure and are leaders in Ukraine. Since 2010, our 
company is a member of the European Association of 
ropes course ERCA. Design and installation of rope 
adventure park we do Standards ERCA, and European 
standards for ropes course adventure EN-15567-1, 
EN-15567-2.

We build the highest quality, safe and beautiful 
adventure ropes course!

EXHIBITORS
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ALPINPARK LTD

4, of. 159, Lavrskaya St. 
01010, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 3837553
e-mail: offi ce@alpinpark.com.ua
www.alpinpark.com.ua
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АСОЦІАЦІЯ АКВАПАРКІВ 
УКРАЇНИ

вул. Микитсько-Слобідська, 2-Б/130, 
м. Київ, 02200, Україна, 
Тел./Факс: (044) 5500102
e-mail: aquapark.ad@gmail.com
www.aquamagazine.com.ua

Популяризація та розширення сфери аквапарків 
в Україні шляхом створення якісної концепції для 
аквапарків з урахуванням міжнародних норм і 
факторів визначення місцевості для розміщення 
аквапарків. Асоціація випускає видання «Аквапарк» 
- спеціалізоване видання даної галузі.

EXHIBITORS
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Promotion and expansion of water parks sphere 
in Ukraine through creation of high-quality concept for 
water parks in accordance with international norms and 
factors for defi ning the area to accommodate water 
parks. Association publishes publication «Aquapark» 
- special edition of the industry.

ASSOCIATION OF AQUAPARKS 
IN UKRAINE

2B/130, Mykilsko-Slobidska St.,
02002, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5500102
e-mail: aquapark.ad@gmail.com
www.aquamagazine.com.ua
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Асоціацію створено 15 листопада 1990 року 
з метою координації господарської діяльності, 
захисту прав та інтересів учасників. Є громадським 
добровільним об’єднанням, засновниками якого були 
19 комунальних готелів з різних регіонів України і 
зараз налічує близько 200 готельних підприємств та 
інших організацій різних форм власності, пов’язаних 
з готельним бізнесом.

До складу асоціації входять такі елітні готелі 
Києва, як «Прем’єр Палац», «Національ», «Київ», 
«Салют» та готелі Кривого Рогу «Дніпро», «Черкаси», 
«Аврора», Вінницький готель «Поділля» та інші.

Основним завданням асоціації  є випуск 
нормативних актів, юридичний захист, навчання 
спеціалістів готельного господарства в Україні та 
за кордоном, узагальнення передового досвіду 
роботи.

АСОЦІАЦІЯ ГОТЕЛЬНИХ 
ОБ’ЄДНАНЬ ТА ГОТЕЛІВ 
МІСТ УКРАЇНИ

вул.  Р. Окіпної, 2, оф. 412, 
м. Київ, 02002, Україна
Тел.: (044) 568 43 98
Тел./Факс: (044) 568 43 96
e-mail: ukrhotelua@ukr.net
www.hotelinua.com
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АСОЦІАЦІЯ МАЛИХ ГОТЕЛІВ 
ТА АПАРТАМЕНТІВ УКРАЇНИ

вул. Ярославська, 10, к. 4, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 3531290, 
 (095) 9235254
Факс: (044) 3531290
e-mail: info@smallhotels.com.ua
www.smallhotels.com.ua

Асоціація створена в 2006р. та об’єднує директорів 
та власників малих готелів (до 100 номерів) та 
апартаментів України. 

Місією асоціації є захист прав та просування 
малих готелів та апартаментів шляхом представлення 
їх інтересів в органах державної влади, навчальних 
закладах і  мас-медіа, у т існій співпрації  з 
постачальниками товарів і послуг та під час рекламних 
заходів.

Цілі: всестороння підтримка, сприяння та захист 
дійсних і асоційованих членів Асоціації, підвищення 
стандартів обслуговування у готельному секторі 
України та завантаження малих готелів.

Надання якісних готельних консультацій, 
запровадження сучасних методів роботи, нових 
програм роботи.
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Association was established in 2006 with the purpose 
to unite managers and owners of small hotels (up to 100 
rooms) and apartmetns of Ukraine. 

Mission of our professional association is to protect 
the rights of small hotels and apartments and to promote 
them by representing their interests in government, 
universities and mass-media; in close cooperation with 
providers of goods and services and at promotional 
events.

The goals of Association are to improve quality 
standards in Ukranian hotels sector and to help increase 
occupancy rate of small hotels and apartments.

ASSOCIATION OF SMALL 
HOTELS AND APARTMETNS 
OF UKRAINE

10/4, Yaroslavs’ka St., 
04071, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3531290, 
 +380 95 9235254
Fax: +380 44 3531290
e-mail: info@smallhotels.com.ua
www.smallhotels.com.ua
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«A wonderful day starts at night» is a motto of the 
company, which keeps its leading position in Europe as 
the manufacturer of blankets, pillows, mattress pads and 
other beddings. Founded in 1921, Billerbeck remains 
number one company in the beddings market due to 
its long-time experience, world’s modern technologies 
implementation, and sincere care about a customer.

Billerbeck Ukraine feather and down factory offers 
a wide range of products including blankets, pillows, 
cushions and mattress pads fi lled with down, feathers, 
wool, and synthetic fi bres. All products respond modern 
quality standards and are practical, stylish, and long 
lasting. All materials and goods are manufactured 
according to advanced European technologies and give 
our customers good and healthy sleep.

Billerbeck Ukraine feather and down factory cares 
about Ukrainian consumers, and makes European quality 
available in all market segments. 

БІЛЛЕРБЕК УКРАЇНА
ПЕРО-ПУХОВА ФАБРИКА

вул. Копичинецька, 126,
м. Чортків, 48503, 
Тернопільська обл., Україна 
Тел.: (03552)  26207, 39889  
Тел./Факс.: (03552)  26196
e-mail: offi ce@billerbeck-ukraine.net
www.billerbeck.ua
billerbeck-ua.com

«Чудовий день починається з ночі» - це гасло 
компанії, яка вже понад 90 років являється провідним 
виробником ковдр, подушок та інших постільних 
речей у Європі. Заснована у 1921-му році, Billerbeck 
зберігає позицію лідера на ринку товарів для сну 
завдяки багатолітньому досвіду, впровадженню 
новітніх світових технологій та щирій турботі про 
клієнта.

Зараз у асортименті підприємства ковдри, 
подушки та наматрацники із найрізноманітнішими 
наповнювачами: пух, перо, овеча вовна, синтетичне 
волокно. Усі вироби відповідають сучасним 
стандартам якості завдяки своїй практичності, 
лаконічному дизайну та довговічності. Всі вироби 
та наповнювачі виготовляються згідно передових 
європейських технологій і дарують споживачам 
здоровий сон.

Біллербек Україна перо-пухова фабрика 
турбується про українського споживача і робить 
європейську якість доступною в усіх сегментах 
ринку.

BILLERBECK UKRAINE
FEATHER AND DOWN FACTORY

126, Kopychynetska St.,
48503, Chortkiw, Ternopil region, Ukraine
Phone: +380 3552  26207, 39889  
Phone/Fax: +380 3552  26196
e-mail: offi ce@billerbeck-ukraine.net
www.billerbeck.ua
billerbeck-ua.com
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Продаж розважального устаткування для 
торговельно-розважальних центрів, боулiнг-клубiв, 
дитячих кафе i ресторанів, кінотеатрів i нічних 
клубів, парків i набережних. Ми продаємо як нову, 
так і б/у техніку найнадійніших виробників, при 
цьому здійснюємо гарантійне і післягарантійне 
обслуговування, а також продаємо запчастини і 
витратні матеріали до розважальних автоматів. Маючи 
багатолітній досвід, надійних партнерів, власний 
відділ маркетингу, студію дизайну і налагоджену 
взаємодію з замовниками, ми з легкістю створимо 
розважальний об’єкт  «під ключ».

VitA Fox-це репутація.
 З нами грають всі!

ВІТА ФОКС

Фонтанська дорога, 118,
м. Одесса, 65113, Україна
Тел./факс: (048) 7342344
 (050) 3912770
e-mails: info@vitafox.com.ua
offi ce@vitafox.com.ua
www.vitafox.ua

Маркетинг та ведення проектів
вул. Дзержинського,15,
м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
Тел.: (067) 6378949
e-mail: dnepr@vitafox.com.ua

Розробка та супровід проектів
вул. О. Кобилянської, 12,
м. Чернівці, 25000, Україна
Тел.: (050) 7102221
e-mail: west@vitafox.com.ua 
Чернецький Віктор Вітальйович
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ГАЛА-ТУР

вул. Соборна, 23/4,
м. Кам`янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300, Україна 
Тел.:   (038) 4930805
 (067) 3844344
Факс:  (038) 4936777
Skype: Galatourkp
e-mail: info@gala-tour.net.ua 
www.gala-tour.net.ua

Компанія «ГАЛА-ТУР» працює на туристичному 
ринку України з 1991 року.

Наш продукт розрахований на споживачів з різним 
рівнем достатку.

Основні напрямки діяльності:
- туристичні путівки;
- прийом індивідуальних туристів і туристичних 

груп;
- екскурсії;
- організація корпоративів;
- бронювання квитків;
- оформлення віз.
Варто відзначити наші екскурсійні тури у Кам’янці-

Подільському, Хотині, Бакоті та інших мальовничих 
місцях Поділля.

«ГАЛА-ГОТЕЛЬ» – справжній рай для відпочинку, 
що розташований в 15 хвилинах ходи до центру міста, 
в тихому, живописному місці. Ми створили всі умови 
для того, щоб перебування в готелі було приємним 
для кожного.

«ГАЛА-ГОТЕЛЬ» пропонує 64 затишних номери на 
будь-який смак, ресторан, боулінг-клуб та сауну.

Неподалік від комплексу знаходиться ботанічний 
сад, дендропарк та міст «Лань, що біжить». До 
заповідника «Старе місто» - 500 метрів.

Ми забезпечимо якісне обслуговування та 
комфортний повноцінний відпочинок. Будемо раді 
вітати Вас.

EXHIBITORS
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The company «GALA-TOUR» has been engaged in 
tourism since 1991.

Our product is designed for tourists with different 
income levels.

The main directions:
- travel vouchers;
- meeting individual tourists and tour groups;
- excursions;
- corporate events;
- ticket reservations;
- visas.
We should also note our tours of Kamianets-Podilskyi, 

Khotyn, Bakota and other beautiful locations of Podilia.
«GALA-HOTEL» - a true paradise for relaxation, 

which is located 15 minutes walk from the city center , in 
a quiet, picturesque area.We have provided all facilities 
for a pleasant accommodation.

 «GALA-HOTEL» offers 64 comfortable rooms with 
superb interior, restaurant, bowling, and sauna.

Near the complex there is a botanical garden, 
arboretum and bridge «Running Deer». Distance to 
preserve «Old city» - 500 meters.

 We look forward to welcoming you.
With Best Regards,
«GALA-TOUR»

GALA-TOUR

23/4, Soborna St, 
Kamianets-Podilskyi, Khmelnytska obl.,
32300, Ukraine
Phone: +38 038 49030805
 +38 067 3844344
Fax: +38 (03849) 36-777
Skype: Galatourkp
e-mail: info@gala-tour.net.ua
www.gala-tour.net.ua
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Маркетинг та ведення проектів
ЗАХІД:  «Галицький ЛоксМайстер» ТОВ (Львів), 

oleg_s@locksmaster.ua , (067) 674 4304
ЦЕНТР: «PАВ Бариах.» ТОВ (Київ), 

dima_d@locksmaster.ua , (067) 465 9195
СХІД: «Дніпровський ЛоксМайстер» 

ТОВ (Дніпропетровськ), 
oleksiy_k@spv.ua , (067) 657 5242

КРИМ: «Південний ЛоксМайстер» ТОВ (Сімферополь), 
evgen_p@locksmaster.ua , (067) 653 2355

ПРОВІДНІ ЗАМКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Галицький ЛоксМайстер є  регіональним  підрозділом   

«СПВ Компані Лтд» — генерального  імпортера  і 
дистриб’ютора ізраїльського концерну Mul-T-Lock Ltd. в 
Україні, а також є генеральним імпортером продукції:

- захисна фурнітура для вхідних дверей  ROSTEX 
(Чехія),

- дотягувачі RYOBI (Японія),
- електронні замки E-Lock Technologies Ltd (Ізраїль),
- магнітні замки SECURITRON (США),
- ПВХ плівка Віноріт  (Ізраїль),
- готельні замки ADEL (Гонконг),
- сейфи J.SH (Ізраїль), анти паніка,
- обладнання для евакуаційних виходів JPM SAS 

(Франція),
- замки та циліндри ABLOY (Фінляндія),
- електромеханічні заскочки Eff Eff  (Німеччина).
Також серед нашої продукції ви можете знайти: циліндри 

для замків усіх типів; замки до вхідних, та внутрішніх дверей; 
замки до протипожежних дверей; висячі замки; замки для 
обладнання; дверна фурнітура; системи Майстер-ключ; 
електромеханічні замки; електромагнітні замки; кодові 
замки; електромеханічні заскочки; електромеханічний 
контроль доступу; доводчики; автоматику для дверей; 4-
спрямовані замки і захисні комплекти фурнітури до них; 
металеві двері; ПВХ-пластик для дверей та вікон.

Галицький ЛоксМайстер – це провідна українська 
компанія, яка вирізняється високими стандартами 
ведення бізнесу, має багаторічний досвід  та бездоганну  
репутацію.

ГАЛИЦЬКИЙ ЛОКСМАЙСТЕР 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Митрополита Андрея, 14 б, 
м. Львів, 79018, Україна
Тел.: (032) 2373733, 
Факс: (032) 2373738
e-mail: info33@locksmaster.ua
www.locksmaster.ua
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ДАТА ТЕЛЕКОМ

вул. Печерський узвіз 3, оф 503
м. Київ, 01601, Україна
Тел.: (044) 379 16 23 
e-mail: offi ce@data-tele.com.ua  
www.data-tele.com.ua

ДАТА Телеком –  інтегратор сучасних Інтернет 
технологій. Ми пропонуємо консалтинг, розробку та 
впровадження наступних  IT рішень для компаній:

1. Комп’ютерні мережі корпоративного рівня
2. Комп’ютерні мережі для кампусів: офісних, 

торгових будівель та навчальних закладів.
3. Безпровідні рішення для готелів, ресторанів, 

клубів.
4. Рішення з IP відеоспостереження.
Високій рівень професіоналізму та багаторічний 

досвід  роботи у сфері інформаційних технологій 
дозволяє нам розробляти та впроваджувати лише 
провірені та надійні системи для наших клієнтів.

УЧАСНИКИ ФОРУМУ
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DATA Telecom is an integrator of IT solutions. We 
offer consultancy, design and implementation services 
for Companies:

1. Core Enterprise Networks: Design and Implement 
Enterprise Core Networks for LAN.

2. Campus Area Networks: Design and Implement 
ation of Large Campus Network on multi-tier network 
architecture to provide redundancy, security, and 
scalability to the network.

3. Wireless and Mobility: Creating Secure Wireless 
network for data and voice traffic and seamlessly 
integrates with Core network to enable Mobility to 
users.

4. IP surveillance solutions: D-Link  IP Surveillance 
solutions for security of your people and monitoring of 
your business.

Our goal is to provide your business with professionally-
installed systems, monitored and maintained by our 
expertly-trained staff, and to ensure maximum uptime. 
Furthermore, our intention is to provide equipment, 
service and support that will exceed our client’s 
expectations, creating an excellent impression for our 
customer as well.

EXHIBITORS
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DATA TELECOM

3, Pecherskiy uzviz,
01601, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 3791623
e-mail: offi ce@data-tele.com.ua
www.data-tele.com.ua
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ДЕГУСТАТОР   
ЖУРНАЛ

а/с 6367,
м. Дніпропетровськ, 49127, Україна
Тел.: (067) 5653435
 (068) 4083180
Skype: aero_N
e-mail: partner@degustator.net.ua
aeroplan_mag@i.ua
www.degustator.net.ua

Журнал для тих, хто називає себе гурманом.
Видання направлене на шанувальників якісного 

продукту, для тих, хто готовий платити за якість і 
завжди вибирає краще; для тих, хто цікавиться світом 
вишуканої кулінарії та інноваціями сфери. Також, для 
осіб, які працюють в сфері готельно-ресторанного 
бізнесу (HoReCa): готельєри, ресторатори, шеф-
кухарі. Видання наповнене рецептами вишуканих 
страв від шеф-кухарів, гарячими темами та сезонними 
пропозиціями, винаходами щодо кулінарії, розділами 
щодо кухні інших страв.

Мережа розповсюдження:
- адресна розсилка;
- спеціалізовані виставки та події сфери 

HoReCa;
- серед членів винних і сигарних клубів, 

асоціацій;
- ресторани, готелі у великих містах України.
Постійні рубрики видання: Tobacco (рубрика для 

цінителів тютюнових виробів), Strong drink (рубрика 
про алкогольні напої), Coffee / tea (для тих, хто багато 
часу присвячує бесідам за чаєм або кавою), Від шефа 
(пропозиції сезону від шеф-кухаря), Подорож гурмана 
(рубрика для тих, хто подорожує смакуючи), У кращих 
традиціях (рецепти національної кухні), Дегустатор-
папарацці (пост-реліз з цікавих заходів).

EXHIBITORS
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Magazine was made for gourmand, for people who 
have passion for food, drinks, and tobacco, and choose 
the best one.

Magazine is full of new and classic stories, recipes of 
chefs, hot topics and relevant theme; includes collections 
about seasonal ingredients or travel and dining ideas.

Table of Contents: Follow by traditions, Tobacco, 
Strong drink, Coffee/ tea, Sweets and delicious, 
Gourmand travelling, Degustator-Paparazzi.

Distribution:
- Address mailing to directors, businessmen and 

owners.
- Specialized exhibition and events of HoReCa 

fi eld.
- Among members of clubs, associations.
- Restaurants and hotels.

DEGUSTATOR (GOURMAND) 
MAGAZINE

PO 6367,
49127, Dnipropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 67 5653435
Skype: aero_N
e-mail: partner@degustator.net.ua
aeroplan_mag@i.ua
www.degustator.net.ua
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ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ ТА 
ТУРИЗМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Адміральська, 22, 
м. Миколаїв, 54001, Україна
Тел.: (0512) 372263
Тел./Факс: (0512) 370932
e-mail: tourism-nik@ukr.net
www.mykolayiv-oda.gov.ua, 
www.economy-mk.gov.ua

Миколаївщина володіє потужним природно-
рекреаційним, лікувально-оздоровчим та туристичним 
потенціалом, основу якого складають зони відпочинку 
Чорноморського узбережжя, території природних 
парків та різноманітні історико-культурні комплекси. 
Туристів та відпочиваючих готові прийняти 375 
санаторно-курортних (оздоровчих) закладів, а саме: 
230 баз відпочинку, 30 пансіонатів та санаторіїв, 35 
дитячих оздоровчих таборів, та 80 об’єктів готельного 
господарства.

EXHIBITORS
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Mykolaiv region has a strong natural and recreation, 
health-related and tourism potential, which is based on 
the Black Sea coast recreation areas, natural parks 
and various historical and cultural complexes. Tourists 
and campers can take a rest in 375 sanatorium-resorts, 
as follows: 230 recreation camps, 30 resorts and 
sanatoriums, 35 children’s camps, and 80 objects of 
hospitality industry.

DEPARTMENT OF 
INTERNATIONAL RELATIONS, 
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 
AND EUROPEAN INTEGRATION

22, Admiral`ska St., 
54001, Mykolaiv, Ukraine
Phone: +380 512 372263
Phone/Fax: +380 512 370932
e-mail: tourism-nik@ukr.net
www.mykolayiv-oda.gov.ua, 
www.economy-mk.gov.ua
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На Україні багато унікальних місць. Та одним із 
особливих і неповторних є благословенна і прекрасна 
Львівщина зі своєю первозданною диво-природою, 
високим мистецтвом, самобутністю та місцевим 
колоритом. 

Це чарівний край, де можна пізнати багатовікову 
архітектурну та культурну спадщину, зачаруватись 
мальовничими карпатськими крає-видами та 
водоспадами, відпочити на лікувальних та 
гірськолижних курортах, стати учасником давніх 
традицій та обрядів поколінь, насолодитись екологічно 
чистими природними парками і заповідниками, 
поспілкуватись з гостинними та приязними  
галичанами.

Знаменною подією для підвищення туристичного 
іміджу Львівської області   стало включення до Списку 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 21 червня 2013 
року 16 пам’яток української дерев’яної сакральної 
архітектури Карпатського регіону Польщі та України, 
які є шедеврами архітектури і не мають аналогів у світі. 
Вісім з них розташовані на території України, зокрема, 
чотири - на Львівщині: церква Святого Юрія XVI-XVII 
ст. у Дрогобичі, Пресвятої Трійці 1720 року у Жовкві, 
Собору Пресвятої Богородиці 1838 року у Маткові 
Турківського району, Зіслання Святого Духа 1502 року 
у Потеличах Жовківського району. Ці унікальні храми  
представляють гуцульський, галицький, бойківський і 
лемківський типи архітектури.  

Туристи з України та з-за кордону залюбки 
відвідують львівський край з його європейським 
шармом та українською автентичністю. Привітні і 
доброзичливі господарі гостинно вітають кожного, 
хто бажає відпочити і ближче пізнати неповторну та 
чудову Львівщину, залишити незабутні враження та 
сповнитись мріями повернутись знову. 

Отож, не пропустіть шанс відкрити для себе щось 
незвичайне! Львівщина туристична запрошує!

УЧАСНИКИ ФОРУМУ

20

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ТУРИЗМУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Винниченка, 18, 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (032) 2613078, 2999188, 
  2613055
e-mail: urtik@loda.gov.ua
www.lviv-land.com.ua, www.loda.gov.ua 
(розділ «Львівщина туристична»)
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ДІАННА
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ 
КОМПЛЕКС

вул. Степана Бандери, 12, 
м. Східниця, Львівська обл., 
82391, Україна
Тел.: (032) 4848038, 
 (067) 5676822,
 (066) 6553767, 
 (093) 1659578
e-mail: admin-dianna@ukr.net
www.dianna.com.ua

«ДіАнна» - це лікувально-оздоровчий комплекс 
готельного типу в смт. Східниця. Це чудовий 
куточок Галичини на схилах Карпат, розташований 
уздовж гірської річки Східничанка. Тут воєдино 
з’єднуться найвідоміша мінеральна вода «Нафтуся», 
надзвичайно чисте гірське повітря і барвистий 
Карпатський ландшафт.

Комплекс «ДіАнна» розташований в центрі 
бальнеологічного курорту «Східниця» і безпосередній 
близькості від природних джерел.

Теплота і комфорт номерів гарантовані якістю 
будівельних матеріалів, а дизайн і оформлення 
приміщень Ви можете оцінити самі!

Ресторан з великим вибором алкогольних і 
прохолодних напоїв, а також стравами традиційної 
української та європейської кухні на будь-який смак 
приємно вас здивує.

Запрошуємо вас відпочити із задоволенням!

УЧАСНИКИ ФОРУМУ
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«DiAnna» is the therapeutic and health-improving 
hotel complex in Skhidnytsia. This is a fabulous nook 
of Galychyna on the slope of the Carpathians, which is 
situated along the mountainous river Skhidchanka. This 
is a unique place that blends the world’s most famous 
mineral water «Naftusia», extremely pure mountainous 
air and a picturesque Carpathian landscape. 

The «DiAnna» complex is situated in the centre 
of «Skhidnytsia» spa resort in immediate proximity to 
natural springs. 

The warmth and comfort of rooms are guaranteed by 
the high quality of building materials, and the design and 
decoration of buildings you can evaluate yourself!

You will be also pleasantly surprised by the restaurant 
with a wide range of alcoholic beverages and soft drinks 
as well as dishes of traditional Ukrainian and European 
cuisine for anyone’s taste.

We proudly invite you to have a nice pleasant 
recreation!

DIANNA
THERAPEUTIC AND HEALTH-
IMPROVING COMPLEX

12, S. Bandera St.,
82391, Skhidnytsia, Ukraine
Phone: +380 32 4848038,
 +380 67 5676822, 
 +380 66 6553767, 
 +380 93 1659578
e-mail: admin-dianna@ukr.net
www.dianna.com.ua

EXHIBITORS
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

пл. Народна, 4, 
м. Ужгород, 88008, Україна
Тел./Факс: (0312) 612107
e-mail: zak.oda.tour@gmail.com
www.transcarpathiatour.com.ua

Закарпаття - це казково гарна земля, розташована 
на західному кордоні України. Якщо ви той, хто 
захоплюється прогулянками та катанням на лижах 
по крутим гірським схилам, насолоджуєтесь чистим 
гірським повітрям, якщо ви любите романтику минулого 
і мрієте доторкнутись до стін середньовічного замку 
- тоді ласкаво запрошуємо до Закарпаття!

EXHIBITORS
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Zakarpattia is a fabulously beautiful land, located 
at the western border of Ukraine. If you are the one 
who enjoys climbing or skiing at a lofty mountain peak, 
breathing a clean mountain air, if you like the romance of 
the past and you dream to touch the walls of the medieval 
castle – then you are welcomed to Zakarpattia!

TRANSCARPATHIAN REGIONAL 
STATE ADMINISTRATION 
DEPARTMENT OF THE HOUSING 
AND COMMUNAL SERVICES, 
BUILDING, AND INFRASTRUCTURE

4, Narodna Sq.,
88008, Uzhgorod, Ukraine
Phone/Fax: +380 312 612107
e-mail: zak.oda.tour@gmail.com
www.transcarpathiatour.com.ua
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ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР

вул. Чекістів, 29, 
м. Запоріжжя, 69063, Україна
Тел.: (061) 7641835
e-mail: zoticua@gmail.com
www.zotic.zp.ua

Запорізький обласний туристично-інформаційний 
центр було відкрито у липні 2008 р. В архівах центру 
зберігається інформація про понад 3 тис. туристичних 
об’єктів області.

Кожен бажаючий за телефоном або, завітавши до 
центру особисто, може отримати безкоштовну довідку 
про основні туристичні об’єкти області, природні, 
археологічні, історичні, культурні та духовні пам’ятки, 
культурно-розважальні заклади, готелі, санаторії, бази 
відпочинку, головні туристичні маршрути, розклад 
руху поїздів та автобусів, обласні та районні свята 
і фестивалі, туристичні компанії і послуги, а також 
багато іншого, що стосується туризму і відпочинку в 
Запорізькій області.

Центр щороку видає велику кількість інформаційної 
та довідкової туристичної літератури – книги, 
фотоальбоми, буклети, листівки. З найбільш 
популярними виданнями можна ознайомитися на 
нашому сайті або безпосередньо завітавши до 
центру.

Запорізький туристично-інформаційний центр 
– завжди раді допомогти!

EXHIBITORS
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Zaporizhzhya Regional Tourist Information Center 
was opened in July 2008. Archives of this center contain 
information about more than three thousand tourist 
attractions of the Zaporizhzya region. 

Each person can get help for free on the main 
tourist attractions of the region, natural, archaeological, 
historical, cultural and spiritual sites, cultural and 
entertainment facilities, hotels, motels, resorts, the main 
tourist routes, schedules of trains and buses, regional 
holidays and festivals, travel companies and services, 
and much more related to tourism and recreation in the 
Zaporizhzhya region. All you need is just visit the center 
in person or make a call by phone.

Every year our Information Center publishes a large 
number of tourist information and reference literature 
– books, photo albums, brochures, and fl yers. The most 
popular publications are available on our website or 
directly by visiting the center.

Zaporizhzhya tourist information center - always 
happy to help you, dear guests!

ZAPORIZHZHYA REGIONAL 
TOURIST INFORMATION 
CENTER

29, Chekistiv, St., 
69063, Zaporizhzhya, Ukraine
Phone: +380 61 7641835
e-mail: zoticua@gmail.com
www.zotic.zp.ua
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КАРТОГРАФІЯ
ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Попудренка, 54, 
м.Київ-94 МСП-660, 02660 Україна
Тел./Факс: (044) 2924033, 5685314
www.ukrmap.com.ua

ДНВП «Картографія» - провідне підприємство в 
Україні зі створення наукових, довідкових, навчальних 
картографічних видань в аналоговому, електронному 
та цифровому вигляді.

EXHIBITORS
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State Scientifi c Production Enterprise «Cartographia» 
is a leading cartographic enterprise in Ukraine. It 
produces, publishes, and sales all types of cartographic 
products: road maps, city plans, wall maps of Ukraine, 
world and Europe, tourist maps and atlases, guide-
books, booklets with maps.

The main purpose of the Enterprise activity is 
to provide users with the professional and modern 
cartographic products.

CARTOGRAPHIA
STATE SCIENTIFIC PRODUCTION 
ENTERPRISE

54,  Popydrenka St., 
02094, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2924033, 5685314
www.ukrmap.com.ua
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КАТАЛОГ ИНДУСТРИИ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ЖУРНАЛ

пр-т Лиговский, 274, оф. 119, 
г. Санкт-Петербург, 196084, Россия
Тел./Факс: +7 (921) 9404004,
 +7 (812) 3363867
e-mail: kir@aaex.ru
www.kir.aaex.ru

Каталог Індустрії Розваг (КІР) – провідний  
російський  інформаційно-аналітичний журнал, 
присвячений індустрії розваг. 

Каталог знайомить читачів з новими тенденціями 
на ринку розваг, з асортиментом обладнання та 
аксесуарами для оснащення парків, РЦ, аквапарків.

Кожний номер журналу містить обширну базу даних 
виробників та продавців ігрового обладнання. 

В журналі представлені історії створення успішних 
проектів в індустрії розваг. Проводиться огляд 
зарубіжних брендів та російських торгових марок 
ігрового та розважального обладнання.

Одним  з пріоритетів розвитку каталогу є підтримка 
профільних інтернет-ресурсів: сайту і сторінок в 
соціальних мережах.

Каталог успішно співпрацює зі всіма світовими 
виставками, присвяченими індустрії розваг.

Завдяки своїй 15-літній бездоганній репутації 
каталог отримав визнання серед професіоналів 
розважального бізнесу.

EXHIBITORS
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The Amusement Industry Catalogue (AIC) - the 
leading Russian information and analytical magazine 
devoted to entertainment business. 

The catalogue acquaints readers with new tendencies 
in the market of entertainment, with the range of the 
equipment and accessories for parks, EC, aqua parks.

Each issue of the magazine contains an extensive 
database of producers and sellers of the gaming 
equipment. 

The magazine presents the history of successful 
projects in the entertainment industry. In addition, it 
carries out the review of foreign brands and the Russian 
trademarks of the gaming and entertaining equipment.

One of the priorities of catalogue development is to 
maintain relevant Internet resources: site and pages on 
social networks.

Thanks to the 15-year faultless reputation the 
catalogue gained recognition among professionals of 
entertaining business.

AMUSEMENT INDUSTRY 
CATALOGUE
MAGAZINE

Off. 119, 274, Ligovskiy Ave., 
196084, Saint-Petersburg, Russia
Phone/Fax: +7 (921) 9404004, 
 +7 (812) 3363867
e-mail: kir@aaex.ru
www.kir.aaex.ru
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КАТРУСЯ КОМПАНІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Шмідта, 2а
м. Нікополь, 53201,
Дніпропетровської обл., Україна
Тел./факс: (05662) 21354     
e-mail: katrusya.tm888@mail.ru
http://katrusya.com                
http://katrusia-tm.ua (Інтернет магазин)

ТОВ «Компанія Катруся» є провідним виробником 
постільної білизни, махрових та трикотажних 
виробів. 

Продукція ТМ Катруся виробляється тільки з 
натуральної сировини кращих виробників України, 
Білорусії, Росії, Туреччини, Пакистану, яка відповідає 
всім санітарно-гігієнічним вимогам і Державним 
стандартам. 

Широкий асортимент складається з:
- постільної білизни вишуканих дизайнів з великою 

гаммою кольорів (розміри: двоспальна, європейська, 
полуторна, сімейна);

- махрових виробів більш, ніж 50 видів (розміри 
від 30*50 до 200*200);

- ковдр 3х видів на напівшерстяному ватині, 
подушок, покривал;

- спецодягу;
- столової білизни (скатертини, серветки, кухонні 

рушники, рукавички, фартухи та ін.); 
- жіночого, дитячого та чоловічого одягу;
- одягу для дому (халати, нічні сорочки, піжами, 

костюми, спідня білизна).
Підприємство здійснює комплексне забезпечення 

готелів, санаторно-курортних комплексів, дитячих 
закладів, лікарень постільною білизною та супутніми 
виробами.

За 7 років існування торгівельна марка 
зарекомендувала себе як надійний постачальник та 
виробник якісних товарів на ринку України.

Ми працюємо для Вашого задоволення та 
комфорту!

УЧАСНИКИ ФОРУМУ
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Company Katrusya is a leading manufacturer of 
bedclothing, double-dyed and knitted fabrics.  

The products of TM Katrusya are made only from 
natural row materials of the best manufacturers of 
Ukraine, Belarus, Russia, Turkey, Pakistan, which is 
up to all sanitary, health standards and All Union State 
standard. 

Variety of products consists of:
- bedclothing of exquisite designs with huge range 

of colors (double-helical, European, one and a half, 
family);

- double-dyed fabrics more than 50 sorts (from 30*50 
to 200*200);

- covers (3 sorts), pillows, bedcovers;
- work clothes;
- table clothes (table covers, napkins, dish towels, 

potholders, cover-sluts etc.); 
- male, female and kiddie cloths;
- loungewear  (bathrobes, night sleepers, pajamas, 

costumes, underclothes).
Company provides hotels, sanatorium-and-spa 

resorts, child welfare institutions, hospitals with 
bedclothing and complement products.

In 7 years of existing TM gain a reputation of reliable 
supplier and manufacturer of high-quality goods at 
Ukrainian market. 

We work for your pleasure and comfort!

KATRUSYA COMPANY LLC

2а, Shmidta St.
53201, Nikopol, 
Dnipropetrovsk region, Ukraine
Phone/Fax: +380 5662 21354     
e-mail: katrusya.tm888@mail.ru
http://katrusya.com/                
http://katrusia-tm.ua/ (Internet store)

EXHIBITORS
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КОМПАСС УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

а/с 4337, м. Харків, 61166, Україна
Тел.: (067) 7854946
Тел./Факс: (057) 7587830
e-mail: offi ce@kompass.ua
www.kompass.ua

www.kompass.com - Міжнародний пошуковий 
портал (база даних 4,2 млн. компаній 70 країн). 

Видання електронного довідника виробників 
товарів і послуг «КОМПАСС Україна» (48 000 компаній) 
і СНД (303 000 компаній 9 країн). Безкоштовна демо-
версія доступна на сайті: www.demo.kompass.ua.

Інформаційні послуги, підбор потенційних 
партнерів, пошук постачальників у 70 країнах.

Розміщення інформації і реклами українських 
підприємств здійснюється в електронних і онлайн-
довідниках KOMPASS по Україні, СНД, Східної 
Європі та на Міжнародному пошуковому порталі 
www.kompass.ua. 

Міжнародна дошка оголошень:
www.board.kompass.ua. 
Українська стрічка новин бізнесу:
www.news.kompass.ua.

EXHIBITORS
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www.kompass.com is the largest B2B search portal 
in Ukraine, listing 4,2 mln companies in 70 countries 
worldwide.

Publishing of KOMPASS UKRAINE CD-directory, 
listing 48 000 Ukrainian companies. Free demo you can 
fi nd on web-site: database.kompass.ua.  

Search for potential business partners with 
EasyBusiness service and suppliers with Contact+ 
service.

Informational and advertising services for Ukrainian 
companies are provided within KOMPASS database for 
Ukraine, CIS, Eastern Europe, and worldwide at www.
kompass.com. 

Business e-board:
www.board.kompass.ua.
Ukrainian business news line:
www.news.kompass.ua.

KOMPASS UKRAINE PRIVJSC

P.O. Box 4337 , 61166, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 7854946
Phone/Fax: +380 57 7587830
e-mail: offi ce@kompass.ua
www.kompass.ua
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МАЙЯ-ТУР
ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ

вул. Я. Мудрого, 1/31, 
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: (096) 4307272
Тел./Факс: (032) 2555047
e-mail: shuvaevamaya@gmail.com
www.mayatour.com.ua,
www.miohorses.com.ua

Туристична агенція  «Майя-тур»  співпрацює з 
багатьма провідними туроператорами та пропонує 
відпочинок у різноманітних куточках світу  -  від 
Європи до екзотичних островів. Ми підберемо для 
Вас відпочинок на любий смак!

 Також, наша агенція займається екскурсійним 
обслуговуванням в Україні, зокрема у Львові та  
Львівській області:

- розробка маршрутів та екскурсій вихідного 
дня;

- прийом груп та транспортне обслуговування;
- бронювання готелів;
- страхові послуги.
 НЕ ВІДМОВЛЯЙТЕ СОБІ У ВІДПОЧИНКУ!

EXHIBITORS
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Tourist agency «Maya-tour» cooperates with many 
leading tourist operates and offers the rest in the different 
places of the world - from Europe to the exotic islands. 
We will provide you with the rest that suits any taste!        

Our agency is also engaged in excursion service in 
Ukraine including Lviv and Lviv region: 

- development of routes and week-end excursions; 
- reception of groups and transport service; 
- reserving of hotels;
- insurance services.
DO NOT DENY YOURSELF REST!

MAYA-TOUR
TOURIST AGENCY

1/31, Mudrogo St., 
79016, Lviv, Ukraine
Phone: +380 96 4307272
Phone/Fax: +380 32 2555047
e-mail: shuvaevamaya@gmail.com
www.mayatour.com.ua, 
www.miohorses.com.ua
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Інформаційна компанія «Медовий город - 2001» 
була заснована в 2001. Візитною карткою компанії, 
залишається популярний туристичний журнал «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО. Відпочинок. Нерухомість. Бізнес» 
(попередня назва «Отдых на просторах Украины и 
Роси»). Журнал є активним учасником Міжнародних 
та Міжрегіональних туристичних виставок України, 
Росії, Республіки Білорусь, країн Прибалтики та ін.  
За роки свого існування журнал вийшов у лідери 
туристичної індустрії, успішно розвинув ряд інших 
напрямів. У 2007 році талановитою та творчою групою 
ІК «Медовий город - 2001» був створений інтернет-
портал www.magazine-rest.in.ua. У період «високого 
сезону» кількість відвідувачів нашого сайту складає 
до 10 000 чоловік за добу, про що свідчить аналіз 
відвідуваності в системі Google Analytics. 

З 2013 року ми є організаторами туристичних 
виїзних виставок у форматі Workshop по території 
України. У перспективі розширити географічні межі 
турвиставок Workshop.

МЕДОВЕ МІСТО-2001 
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПАНІЯ

м. Мелітополь, 
Запорізька обл., 72319, Україна
Тел.: (061) 9426804, 9426229
info@magazine-rest.in.ua 
www.magazine-rest.in.ua
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МИР ОТДЫХА
ЖУРНАЛ

вул. Червоноармійська, 26, оф. 5, 
м. Київ, 01004, Україна
Тел.: (044) 332 85 65
Факс: (044) 234 18 54
e-mail: mir2@online.ua
www.mir.kiev.ua

Журнал «Мир Отдыха» – це рекламно-інформаційне 
видання, на сторінках якого щомісяця представлено 
різноманітний перелік послуг у сфері туристичного 
бізнесу. Для збільшення читацької аудиторії та 
утримання її уваги на сторінках відання друкуються 
матеріали довідково-інформаційного характеру. 
Журнал видається з 2006 року. Періодичність 10 
номерів на рік. Обсяг 80 – 100 сторінок. Наклад 20 
000 примірників.
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MIR OTDYKHA magazine is the info-advertising 
edition that monthly publishes a list of various travel 
services.  To attract more readers and keep them on the 
pages of this edition, we publish reference information. 
Magazine is published bimonthly since 2006. Periodicity: 
10 editions per year. Volume: 80 – 150 pages. Circulation: 
20 000 copies.

MIR OTDYKHA
MAGAZINE

26, Chervonoarmiyska Str., 
01004, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 332 85 65
Fax: +380 44 234 18 54
e-mail: mir2@online.ua
www.mir.kiev.ua



102 103

УЧАСНИКИ ФОРУМУ

42

Журнал «Міжнародний туризм» - провідне 
туристичне видання України. Розповідає про 
подорожі, відпочинок та пригоди, подає інтерв’ю зірок. 
Приваблює ефектним дизайном, якісним друком та 
яскравими авторськими матеріалами.

«Міжнародний туризм» — володар багатьох 
професійних нагород. Зокрема, у березні 2013-го він 
отримав титул «Визнання року».

Журнал виходить з 1992 року.
Мова видання — українська.
Періодичність: 6 номерів на рік.
Обсяг: 150–180 сторінок.
Передплатний індекс — 74318.
Із 2002 року редакція видає Каталог турів 

«Міжнародний туризм» — безкоштовне високотиражне 
рекламне видання.

Виготовляє найрізноманітнішу поліграфічну 
продукцію для турфірм, готелів та інших структур.

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ
ЖУРНАЛ

Кловський узвіз, 15, 
м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (044) 2545190/ 91/ 93
Факс: (044) 288 9625
e-mail: welcome@intour.com.ua
www.intour.com.ua
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

вул.Ужгородська, 26
м.Мукачево, Закарпатська обл., 
89600, Україна
Тел./факс: (03131) 21109
e-mail: info@msu.edu.ua, 
           mila_olga@i.ua
www.msu.edu.ua

Сфера діяльності: Професійна і практична 
п ідготовк а  фах івц ів  галуз і  знань  «сфера 
обслуговування» за спеціальностями «туризм» 
і  «готельно-ресторанна справа» освітньо-
кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр 
денної та заочної форми навчання відповідно 
до Болонського процесу та світових тенденцій у 
вищій освіті виходячи з регіональних, галузевих 
особливостей, вимог замовників, а також інтересів 
студента.

УЧАСНИКИ ФОРУМУ

70

Area of activities: Professional and practical training 
of the specialists in the fi eld of «Service sector» for 
the «Tourism» and «Hospitality business» special 
subjects. Ability to gain «Bachelor», «Specialist», 
«Master» qualifi cation levels of full and correspondence 
form of education according to Bologna process 
and world tendencies in Higher Education taking 
into consideration the regional, branch peculiarities, 
customers’ requirements as well as students’ interests.     

MUKACHEVO STATE 
UNIVERSITY

26, Uzhhorodska Str.
89600, Mukachevo, 
Zakarpattia region, Ukraine
Phone/Fax: +38 03131 21109
e-mail: info@msu.edu.ua, 
           mila-olga@i.ua
www.msu.edu.ua

EXHIBITORS

70
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«Новини турбізнесу» - портал (журнал) для 
професіоналів.

 Як журнал видавався з 2004 року, як портал 
з 2011 р. Закони, нормативні акти, коментарі. 
Туристична бухгалтерія. Візові режими. Усі види 
туризму. Виставки, семінари (календарі, анонси, 
аналітика). Статистика, маркетинг. Інтерв’ю. Готелі, 
страхування, транспорт. Інвестиції. Курорти. Регіони. 
Управління, освіта та багато інших. У рекламному 
блоці – туроператори, готелі, санаторно-курортні 
установи, транспортники.  

Дочірні проекти: «Конференц-сервіс в Україні», 
каталог та портал www.conference-service.com.ua; 
«СПА в Україні та за кордоном», каталог та сайт 
www.spa.net.ua; каталог «Все для готелів, санаторіїв, 
пансіонатів, баз відпочинку» та портал www.all-for-
hotels.info; портал «Туризм і активний відпочинок в 
Україні» www.atur.com.ua; газета «Туризм та розваги», 
сайти www.minihotels.com.ua, www.muzei.in.ua та ін.

УЧАСНИКИ ФОРУМУ
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НОВИНИ ТУРБІЗНЕСУ
ЖУРНАЛ

а/с 100 , м. Київ-57, 03057, Україна
Тел.: (044) 2332028,
 (063) 2332028,
 (068) 2013799
Факс: (044) 5373309
e-mail: ukrpol@list.ru
www.novosti-turbiznesa.info
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ОТЕЛЬЄР&РЕСТОРАТОР 
ЖУРНАЛ

вул. Урлівська 36а, оф.146,
м. Київ, 02081, Україна
Тел./Факс: (044) 3649570
Тел.: (044) 3620995
e-mail: glavred@otelier-restorator.com    
adver@otelier-restorator.com
www.otelier-restorator.com

ОТЕЛЬЄР&РЕСТОРАТОР –  це  перший 
міжнародний журнал для готельного та ресторанного 
бізнесу, що видається в Україні. Засновник видання 
– Міжнародний Інформаційний Центр, Канада 
(International Information Center, Canada) сприяє 
впровадженню  в нашій країні світових стандартів 
бізнесу гостинності. Управління, маркетинг, 
ресторанний бізнес, фронт-деск, хаузкіпінг, спа і 
фітнес, безпека, дизайн, брендінг, події в світі і в 
Україні. Все, що потрібно готелю – в одному журналі. 
Ексклюзивні матеріали, авторські колонки всесвітньо 
відомих отельєрів та рестораторів. Ліцензійні тренінги 
для готельного бізнесу.

EXHIBITORS
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OTELIER & RESTORATOR is the fi rst international 
professional magazine for hotel and restaurant business. 
The Magazine’s founder, International Information Center 
(Canada) is providing in our country the best world 
standards of Hospitality.   Management, Marketing, 
F&B, Front Desk, Housekeeping, Safety, Spa&Fitness, 
Restaurant, Personnel, Design, Branding. Exclusive 
content, word famous columnists – everything that 
you need in one magazine. License Trainings for 
Hotel Business. Professional documents for hotels& 
restaurants.

OTELIER & RESTORATOR
MAGAZINE

off.146, 36a, Urlivska St. 
01014, Kiev, Ukraine
Phone/fax: +380 44 3649570 
Phone: +380 44 3620995
e-mail: glavred@otelier-restorator.com    
adver@otelier-restorator.com
www.otelier-restorator.com
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Петруцалек -  компанія,  що займається 
пакувальними технологіями в Україні майже 15 років. 
Ми пропонуємо широкий спектр пакувальних машин і 
пакувальних матеріалів, гарантійне та післягарантійне 
обслуговування техніки, доставку товарів клієнтам по 
всій території України.

Нашим пріоритетом є задоволення клієнта, і 
тому ми пропонуємо гнучкі системи розрахунків 
та привабливі форми співпраці. Наш асортимент 
включає в себе автоматичне і ручне пакувальне 
обладнання та широкий вибір пакувальних матеріалів 
для потреб супермаркетів, кафе та ресторанів, 
аграрних підприємств та фабрик з виробництва хліба 
та інших продуктів до нашого столу.

Традиції компанії зародилися в 1966р. в Австрії. З 
2003 італійська виробнича компанія Sirap - Gema  стає 
новим власником. Компанія Sirap - Gema - відомий 
в Італії та Європі виробник полімерних контейнерів 
для харчового застосування. Завдяки цьому, концерн 
Petruzalek може бути відзначений і поміщений в 
число провідних європейських виробників пакування 
із пластику, які пропонують рішення для пакування 
ваших виробів на високому сучасному рівні світової 
пакувальної галузі.

ПЕТРУЦАЛЕК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Ланжеронівська, 9, оф.16, 
м. Одеса, 65026, Україна
Тел.: (048) 7860100/01, 
  7860692/93
Факс: (048) 7251122
e-mail: petruzalek@utel.net.ua
www.petruzalek.com.ua

Філіал в Тернополі:
вул. Текстильна, 28, 
м. Тернопіль, 46001, Україна
Тел.: (067) 4852209
Тел./Факс: (0352) 236333
oleg.gasay@petruzalek.com.ua
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ПРОЛІСОК
МОРШИНСЬКИЙ САНАТОРІЙ ДЛЯ 
ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ

вул. Проліскова, 10, 
м. Моршин, Львівська обл., 82482, Україна
Тел.: (03260) 61130, 
 (044) 4519297, 
 (067) 2330008, 
 (095) 2848888
e-mail: marina_prolisok@mail.ru
www.sanatorij-prolisok.com.ua

Санаторій  «Пролісок» -  спеціалізована 
оздоровниця гастроентерологічного профілю  для 
лікування дітей з батьками, розміщена  у лісопарковій 
зоні курорту Моршин.  

Санаторій «Пролісок» являє собою комплекс, до 
складу якого входять: спальний корпус, лікувально-
діагностичне відділення , їдальня, клуб, власний 
бювет мінеральних вод, бібліотека, навчальні класи 
та ігрові дитячі кімнати. 

До послуг відпочиваючих :
Двокімнатних  двомісних   номерів  категорії 

«Люкс» - 15
Однокімнатних одномісних   номерів  категорії 

«Напівлюкс»  - 18
Однокімнатних  одномісних номерів  категорії 

«Стандарт» - 206
Їдальня розташована в головному корпусі санаторію. 

В лікувальному харчуванні використовуються всі 
дієти призначені лікарем.

Розрахункова година:
Заїзд: 08:00. Виїзд: 08:00
Санаторій «Пролісок» створений дарувати 

комфорт і здоров’я.

EXHIBITORS
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Sanator ium «Prol isok» is the special ized 
gastroenterological health-resort, which is specialized 
in treatment of children with parents and placed in the 
forest-park area of Morshyn resort.

The sanatorium of «Prolisok» is a complex which 
includes: sleeping case, medical and diagnostic centre, 
dining-room, club, own mineral water pump-room, library, 
educational classes and children’s playrooms. 

Sanatorium offers guests: 
Two room double room numbers of category «Luxe» 

- 15
Single room numbers of category «Deluxe» - 18
Single room numbers of category «Standard» - 

206   
A dining-room is located in the sanatorium main 

building. In clinical nutrition are used all diets prescribed 
by the doctor. 

Hours for payment: 
Check-in: 08:00. Check-out: 08:00
The sanatorium of «Prolisok» is created to grant the 

comfort and health.

PROLISOK
SANATORIUM

10, Proliskova St., 
82482, Morshyn, Ukraine
Phone: +380 3260 61130,
 +380 44 4519297,
 +380 67 2330008,
 +380 95 2848888
e-mail: marina_prolisok@mail.ru
www.sanatorij-prolisok.com.ua
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ПРОФІТ СОЛЮШНЗ

e-mail: info@profi t.com.ua
www.profi t.com.ua

вул. Набережно-Лугова, 12, оф.202,
м. Київ, 01014, Україна
Тел./факс: (044) 5946495 (96)

вул. Крайківського, 1Б, оф. 108,
м. Івано-Франківськ, 76019, Україна
Тел.: (034) 2744224

вул. Водогінна 2, оф.409/2,
м. Львів, 79017,Україна
Тел.: (032) 2420911

Компанія  є розробником програмного забезпечення 
для багатьох напрямків бізнесу. Серед продуктів 
компанії – комплексні рішення для підприємств 
сфери послуг:

- готелів (ПЗ, замкові системи);
- кафе, ресторанів, нічних клубів (ПЗ; товарний 

облік; система бездротового виклику; дисконтні, 
депозитні системи; система обліку робочого часу);

- місць продажу квитків та контролю доступу на 
видовищні заходи;

- фітнес-клубів, СПА-комплексів (організація 
системи контролю доступу, безготівкового розрахунку 
– «електронний гаманець»);

- парковок;
- супермаркетів, магазинів;
- аквапарків;
- льодових арен та ін. 
Також ми пропонуємо:
- системи відеоспостереження;
- системи трансляції звуку, відеореклами і 

управління інформаційними потоками;
- прокладання кабельної і телефонної мережі.
Ми, як системні інтегратори,  пропонуємо для 

партнерів компанії комплексні програмно-технічні 
рішення на базі програмного забезпечення власного 
виробництва. 

Компанія володіючи вс іма необхідними 
дозволами, ліцензіями та матеріально-технічною 
базою забезпечує вчасне та якісне обслуговування 
програмних комплексів та обладнання, включаючи 
касові апарати та РРО з модемами,  практично всіх 
виробників, представлених на Українському ринку.

EXHIBITORS
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Our company is a developer of software for many 
business areas. Among the company’s products - 
integrated solutions for service industries:

- Hotels;
- Cafes, restaurants, night clubs;
- Places of ticketing and access control to shows;
- Fitness clubs;
- Parkings;
- Beauty salons;
- Supermarkets, shops;
- Water parks;
- Ice arenas and others.

As system integrators we offer our partners the 
integrated software and hardware solution based on 
its software.

Owning all necessary permits, licenses, and material 
and technical base our company provides timely and 
quality software systems and equipment, including 
cash registers and Disturbance recorder payment 
transactions, produced by almost all manufacturers 
represented on the Ukrainian market.

PROFIT SOLUTIONS

e-mail: info@profi t.com.ua
www.profi t.com.ua

12, Naberezhno-Lugova St.,
01014, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5946495 (96)

1B, Kraykivskoho St.,
76019, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone: +380 342 744224

2,Vodohinna St.,
79017, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2420911
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СЕЗОНИ
ЖУРНАЛ

вул. Теремківська, 8, оф. 44, 
м. Київ, 03187, Україна
Тел.: (044) 5266308
e-mail: tatyana_velichko@ukr.net
www.seasons.net.ua

Журнал «Сезони. Відпочинок в Україні та за 
кордоном» видається з 2006 року.

Рекламно-інформаційний збірник виходить 
до осінніх та весняних міжнародних туристичних 
виставок та рекламує можливості відпочинку та 
оздоровлення в Україні. Також в кожному номері 
подаються статті про цікаві тури за кордон. 

Журнал розповсюджується на виставках в Україні, 
Росії, Азербайджані, Молдові та Білорусі. Наклад 
20000 примірників.

EXHIBITORS
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Magazine «Seasons. Holiday in Ukraine and abroad» 
has been published since 2006.

Advertising and information collection is issued before 
the fall and spring international tourist exhibitions and 
promotes rest and recreation opportunities in Ukraine. 
Also in each issue of the magazine are published different 
articles about interesting tours abroad.

The magazine is distributed at exhibitions in Russia, 
Ukraine, Azerbaijan, Moldova, and Belarus. Circulation 
of 20,000 copies.

SEASONS
MAGAZINE

off. 44, 8, Teremkivska St.,  
03187, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5266308
e-mail: tatyana_velichko@ukr.net
www.seasons.net.ua
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ТУРЕКСПРЕС УКРАЇНА
ТУРОПЕРАТОР

м. Львів, 79014, Україна                                                              
Тел.: (032) 2539006
 (094) 9941006
e-mail: tourexpresukraine@gmail.com
www.tourexpress-ukraine.com.ua

EXHIBITORS

37

TUREKSPRES UKRAINE LTD  is a new  tour 
operator, the main focus of which is the Republic of 
Poland. Turekspress Partners is  are  fi rm TRAVEL TIME 
- one of the largest companies in Poland and Polish- 
Ukrainian Chamber of Tourism .

We offer modern features integrated booking tours, 
hotels, transportation with special applications for 
gadgets. In addition to traditional tourism in Poland we 
offer promotional shopping - tours that allow you to visit 
just three shopping centers. For the winter season we 
have prepared interesting programs for lovers of ski 
vacation at a very attractive price.

If Poland - then Turekspress !

                                                      

ТзОВ «ТУРЕКСПРЕС  УКРАЇНА» є новим 
туроператором, головним напрямком якого є 
Республіка Польща.  Партнерами Турекспресу є фірма  
TRAVEL TIME – один з найбільших туроператорів 
Польщі та Польсько-Українська Туристична Палата. 

Ми пропонуємо сучасні можливості бронювання 
комплексних турів,  готелів, транспорту за допомогою 
спеціального опрограмування для гаджетів. Окрім 
традиційного туризму до Польщі пропонуємо акційні 
шопінг – тури, які дозволяють відвідати відразу 3 
шопінг центри.  На зимовий сезон ми приготували 
цікаві програми для любителів гірсько-лижного 
відпочинку по дуже привабливим цінам.

Якщо до Польщі – то з Турекспресом!

TUREKSPRES UKRAINE LTD
TOUR OPERATOR

113/1, Lychakivska St.,
79014, Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 2539006,
 +38 094 9941006
E-mail: tourexpresukraine@gmail.com
www.tourexpress-ukraine.com.ua
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УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АКТИВНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО 
ТУРИЗМУ

вул. Російська 45-В, оф.11, 
м. Київ, 02099, Україна
Тел.: (067) 2313200,
 (067) 5068039
Тел./Факс: (044) 3616801
e-mail: info@uaeta.org
www.uaeta.org

Українська Асоціація Активного та Екологічного 
Туризму – громадська ініціатива, яка займається 
популяризацією та розвитком дружніх природі 
активних видів відпочинку та екологічного туризму. 
Асоціація – сфера професіоналів, де обмінюються 
актуальною інформацією, піднімаються і вирішуються 
поточні проблеми. Ми пропагуємо здоровий спосіб 
життя та гармонійні відносини Людини і Природи.

А с о ц і а ц і я  п о буд о в а н а  з а  п р и н ц и п о м 
внутрішньогалузевої самоорганізації і об’єднує всіх 
зацікавлених у розвитку активного та екологічного 
туризму: комерційні і громадські організації, приватних 
осіб, органи місцевого самоврядування та влади, 
іноземні представництва. Ми спрямовуємо свою увагу 
на комунікацію між учасниками, підвищення якості 
послуг, просування цих видів туризму, створення 
сприятливих умов розвитку туристичної галузі, 
розбудову її інфраструктури та ін.

EXHIBITORS
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Ukrainian Adventure and Ecotourism Association is a 
public initiative involved in promotion and development 
of the environmentally friendly active recreation 
and ecotourism. The Association is a sphere of the 
professionals for sharing current information, discussing 
and solving the urgent problems. We promote a healthy 
lifestyle and harmonious relationship between People 
and Nature.

 The Association is established on the principle 
of the intra-industry self-organization and unites those 
interested in the development of active and ecotourism 
i.e. commercial and public organizations, private persons, 
local governments and authorities, foreign agencies. 
We focus our attention on communication between the 
members, services quality improvement, promotion 
of these types of tourism, creation of the favorable 
conditions for the tourism industry development, further 
building of its infrastructure etc.

UKRAINIAN ADVENTURE AND 
ECOTOURISM ASSOCIATION

off.11, 45-B, Russian St., 
02099, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 2313200,
 +380 67 5068039
Phone/Fax: +380 44 3616801
e-mail: info@uaeta.org
www.uaeta.org
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Журнал «УКРАИНСКИЙ ТУРИЗМ» - провідне в 
Україні професійне видання про туристичний бізнес. 
Актуальні події у світі туризму. Кращі пропозиції від 
туроператорів за напрямками. Коментарі учасників 
ринку. Тенденції світового туристичного ринку.

Журнал «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» - видання, 
присвячене туризму, відпочинку, подорожам. В 
журналі розповідається про традиції різних країн 
і народів, їх історію та культуру, великі відкриття і 
загадки, подаються поради бувалих мандрівників та 
експертів.

УКРАЇНСКИЙ ТУРИЗМ  
ЖУРНАЛ

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА  
ЖУРНАЛ

Тел: (044) 4941297,  4255799,
 (063) 2421895
e-mail: reklama2@mw.com.ua
www.mw.com.ua

УЧАСНИКИ ФОРУМУ
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Метою діяльності управління є реалізація державної політики у 

сфері туристичної діяльності в Івано-Франківській області.
Мальовничі природні ландшафти, курортні місцевості з 

цілющими мінеральними джерелами, багата історико-культурна 
спадщина сприяють розвитку в  області таких видів туризму як 
піший, велосипедний, кінний, водний, культурно-пізнавальний, 
лікувально-оздоровчий.

Третину території Івано-Франківщини займають Східні Карпати, 
з найвищими вершинами – Говерла (2061 м), Ребра (2001 м), Гутин-
Томнатик (2018 м), Бребенескул (2036 м), Піп Іван (2028 м), що 
розташовані в Чорногірському Хребті.

В області працює гірськолижний курорт № 1 в Україні 
– «Буковель» (с. Поляниця Яремчанської міської ради). Туристи 
також мають можливість покататися на гірських лижах в Яблуниці, 
Косові, Вигоді, Тюдові, Яворові.

Туристичні та екскурсійні послуги надають більше 170 
туристичних операторів і агентів, 366 туристично-рекреаційних 
закладів, понад 750 сільських садиб та 120 музеїв.

Серед туристичних атракцій області:
- Відпочинкова зона «Дністровський каньйон»
- Вузькоколійка «Карпатський трамвай»
- Природний комплекс «Скелі Довбуша»
- Національний заповідник «Давній Галич»
- Манявський водоспад та скит 
- музеї Писанки та народного мистецтва Гуцульщини і Покуття
Туристично-інформаційні центри області: 

Регіональний (0342) 502474, www.rtic.if.ua
Богородчанський (03471) 21531, www.bogorodchany.com
Верховинський (03432) 21941, www.verkhovyna.info
Долинський (03477) 25230; 
Дністровського каньйону (03430) 45192, 
 (067) 8116147,  www.tourist.org.ua
Калуський  (03472) 62832; 
Косівський (03478) 24586; www.kosiv.org
Надвірнянський (03475) 22157, www.tur.nadvirna.com
Рожнятівський  (050) 7768239, http://rozhniativ.if.ua/tic
Татарівський (03434) 35254,
 (099)5415231, www.tatariv.info
Тлумацький (098) 7077881;
 (03479) 21291
Яремчанський (03434) 21207, www.yaremche.org
Екотуристичний візит-центр Карпатського національного 
природного парку (м. Яремче) –  (03434) 21155,  (03434)  22259, 
www.cnnp.yaremcha.com.ua

Музеї області: www.museum.if.ua.

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ І 
ТУРИЗМУ  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Грушевського, 21, 
м. Івано-Франківськ, 76004, Україна
Тел.: (0342) 552116, 551925,
Факс:  (0342) 552223
e-mail: ertd@ukr.net
www.gov.if.ua, www.frtt.if.gov.ua
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УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І 
ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ 
ТА РЕЛІГІЙ ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Канатна, 83, 
м. Одеса, 65107, Україна
Тел.: (048) 7220415, 7148809
Факс: (048) 7283820
e-mail: nujinina@odessa.gov.ua
www.touregion.odessa.gov.ua

Туристично-рекреаційний потенціал Одеської 
області визначається особливістю її природно-
ресурсних можливостей та наявністю великої 
кількості пам’яток. Це відомий у всьому світі Одеський 
театр опери та балету, знамениті Потьомкінські 
сходи, унікальні катакомби, Аккерманська фортеця, 
розкопки античних міст Тіри і Ніконії тощо. 

Організація екологічного туризму переважно 
базується на туристичних можливостях Дунайського 
біосферного заповідника та Нижньодністровського 
національного парка. 

Важливою складовою розвитку рекреаційної 
справи є наявність природно-лікувальних ресурсів, 
найбільш відомими з них є лікувальні грязі і ропа 
Будакського, Куяльницького, Тилігульського лиманів, 
різноманітні мінеральні води та кліматичні зони 
морського узбережжя. 

Протягом останніх років область відвідує все більше 
круїзних туристів та яхтсменів, розвиваються такі 
види відпочинку як дайвинг, кайтінг і  віндсерфінг.

Туристична інфрастуктура регіону нараховує 
понад 1000 закладів туристично-рекреаційного та 
оздоровчого призначення різної цінової категорії.

EXHIBITORS
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Tourist and recreational potential of Odessa region 
is defi ned by peculiarities of its natural and resource 
capabilities and plentitude of attractions. These are 
world-known Odessa Opera and Ballet Theater, famous 
Potyomkin Stairs, unique catacombs, Akkerman fortress, 
diggings of ancient towns Tira and Nikonia, and so on.  

Organization of eco-tourism is mainly based on tourist 
capabilities of Danube Biosphere Reserve  and Low 
Dniester National Park. 

It is important for development of recreational 
business that Odessa region possesses multiple natural 
healing resources, the most popular among which are 
peloids and salt water of Budaksky, Kuyalnyk, Tiligul 
firths, various mineral waters and seaside climate 
zones. 

More and more cruise tourists and yachtsmen are 
visiting Odessa region; diving, kite surfi ng and wind 
surfi ng development is noticeable.

Regional tourist infrastructure calculates over 1000 
tourist, recreational and health-improving establishments 
of different price bracket.

DEPARTMENT OF CULTURE 
AND TOURISM, NATIONALITIES 
AND RELIGIONS OF 
ODESSA REGIONAL STATE 
ADMINISTRATION

83, Kanatna St., 
65107, Odessa, Ukraine
Phone: +380 48 7220415, 7148809
Fax: +380 48 7283820
e-mail: nujinina@odessa.gov.ua
www.touregion.odessa.gov.ua
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Підготовка ініціатив та пропозицій щодо реалізації 
державної політики з питань управління та розвитку 
міст-курортів, рекреаційної зони, туризму в регіоні. 

Координування розробки стратегії розвитку курорту 
із залученням зовнішніх експертів та консультантів; 
сприяння створенню умов з метою покращення 
туристичної та інвестиційної привабливості курорту. 

Моніторинг тенденцій розвитку ринку курортних 
(як в Україні, так і поза межами) та туристичних 
(внутрішній ринок) послуг; розробка рекомендацій 
для санаторно-курортних закладів задля підвищення 
ефективності функціонування курорту. 

Планування та координація втілення єдиної системи 
маркетингової підтримки курортно-туристичних 
послуг, планування заходів, організаційних кроків та 
рекомендацій для подальшого просування на нові 
ринки/території. 

Пошук та залучення державних та недержавних 
програм з метою фінансування та реалізації цільових 
програм розвитку міста-курорту та його рекреаційної 
зони.

Співпраця з Асоціацією міст-курортів, державними 
органами влади та громадськими організаціями; 
засобами масової інформації та Інтернет ресурсами 
з метою підтримки позитивного іміджу курорту; 
розвиток та підтримка власних ресурсів в середовищі 
Інтернет.

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ 
КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Бориславська, 2, 
м. Трускавець, Львівська обл., 
82200, Україна
Тел.: (066) 7657165,
 (032) 4751192
Факс: (032) 4766677
e-mail: tetiana.gergel@gmail.com
www.truskavets.ua
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УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ 
ДЕПАРТАМЕНТУ «ЄВРО 2012» 
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

пл. Ринок 1, каб. 103, 
м. Львів, 79006, Україна
Тел./Факс: (032) 2975753
e-mail: tourism@city-adm.lviv.ua
www.lviv.travel,  www.city-adm.lviv.ua 
(розділ «Туристу», «Афіша»)

Сфера діяльності: Туризм, рекреація, відпочинок, 
культурні події, розвиток туристичної інфраструктури, 
популяризація Львова в межах України та за 
кордоном, здійснення інформаційної, промоційної 
діяльності, створення умов для розвитку туризму, 
сприяння міжнародному співробітництву з питань 
туризму.

EXHIBITORS
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Sphere of activity: Tourism, recreation, cultural 
events, development of tourism infrastructure, promotion 
of Lviv in Ukraine and abroad, marketing activities, 
creation conditions for tourism development, international 
cooperation in tourism area.

TOURISM ОFFICE DEPARTMENT 
«EURO 2012» LVIV CITY 
COUNCIL

1, Rynok Sq., 
79006, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2975753
e-mail: tourism@city-adm.lviv.ua
www.lviv.travel
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УСЛАД
ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

с. Ломачинці, Сокирянський р-н, 
Чернівецька обл., 60235, Україна
Тел.: (067)1111911, 9999975
e-mail: hotel@uslad.com.ua
http://uslad.com.ua

ТК «Услад» - це нова пропозиція дозвілля на 
Дністрі. Концепція комплексу витримана в етностилі. 
Відкриття комплексу відбулося у 2011 році.

Метою ТК «Услад» є першокласне надання послуг 
відпочинку та дозвілля на Дністрі. Для гостей комплексу 
пропонується 9 двоповерхових комфортабельних 
дерев’яних будиночків. Найсмачніша у регіоні кухня 
від ресторану «Казан». Ви також можете скористатися 
послугами сауни «У Солохи». Пірс під накриттям 
з видом на Дністер - чудовий вибір для літнього 
відпочинку. На базі працює прокат плавзасобів 
(катери, скутери, катамарани) та водних атракціонів 
(банан, таблетка, водні лижі, парашут). 

ТК «Услад» - флагман відпочинку та розваг на 
Дністрі. Деталі на сайті: www.uslad.com.ua

EXHIBITORS
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Tourist complex «Uslad» - this is a new proposal of 
leisure on the Dnister coast. Conception of the complex 
is sustained in ethno-style. The opening of the complex 
was in 2011.

The goal of tourist complex «Uslad» is providing a 
fi rst-class recreation and leisure services on the Dnister 
River. We offer for our guests nine two-storied wooden 
houses. The most delicious cuisine in the region – is at 
the restaurant «Kazan». Also you can use the sauna 
«U Solohy». Covered piers with the great view at the 
Dniester River is a good choice for summer vacation. 
Here you can also hire different swimming vehicles: 
boats, scooters, catamarans, banana, tablets, water 
skiing and parasailing. 

TC «Uslad» is a fl agship of leisure and entertainment 
at the Dniester River. 

Details here: www.uslad.com.ua

USLAD
TOURIST COMPLEX

Lomachyntsi village, Sokyriany area, 
60235, Chernivtsi region, Ukraine
Phone: +380 671111911, 9999975
e-mail: hotel@uslad.com.ua
http://uslad.com.ua
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ФЕДЕРАЦІЯ НОВУСУ УКРАЇНИ
ВГО

вул. Суворова,11, оф. 73
м. Київ, 01010, Україна
Тел.:  (044) 2234747, 
 (050) 5460415
Факс:  (044) 2234747
e-mail: novus.kiy@mail.ru
www.ukrfi shka.com.ua

Федерація новусу України веде пропаганду 
здорового та активного способу життя. Ми розвиваємо 
та популяризуємо в Україні гру новус. Уся наша 
діяльність спрямована на залучення молоді до 
спортивно-масових заходів, до занять спортом у 
вільний час. Новус стає популярною грою не лише 
серед молоді, а й серед людей похилого віку та людей 
з обмеженими фізичними можливостями. Новус – 
чудова гра для сімейного дозвілля, що дає можливість 
зміцнювати стосунки між дітьми та батьками. 

Новус об’єднує людей!

EXHIBITORS
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The Ukrainian Novus Federation preaches a healthy 
and active way of life. All our actions are directed on 
attraction of young people to sports-cultural actions, to 
playing sports at leisure. We develop and propagandize 
in Ukraine game novus. Novus becomes very popular 
game not only with young, but also with people of old 
age, and with people with reduced capabilities. Novus 
is fun game for family leisure that allows strengthening 
relations between children and parents. 

Novus unites people!

UKRAINIAN NOVUS 
FEDERATION
UKRAINIAN PUBLIK ORGANIZATION

off.73, 11, Suvorova St., 
01010, Kyiv, Ukraine
Phone:  +380 44 2234747, 
 +380 50 5460415
Fax:  +380 44 2234747 
e-mail: novus.kiy@mail.ru
www.ukrfi shka.com.ua
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ХОТЕК

вул. Пасічна,127,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.:  (095) 2083335
 (067) 6714484
e-mail:  vita.kayharodova@hotek.com.ua
            khrystyna.hapachylo@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua

Hotek є лідером на ринку готельного бізнесу у 
сфері новітніх систем безпеки і товарів для готельних 
номерів. Компанія на європейському ринку з 1998 
року. Тепер в Україні!

Наш спектр товарів: від міні барів до систем 
електронних замків, від сейфів до аксесуарів для 
ванної кімнати. Hotek пропонує відповідні рішення 
для кожного сегмента готелю. Ми також піклуємося 
про надійну та екологічно чисту продукцію в вашому 
готелі.

Hotek пропонує рішення для комфорту і безпеки 
для різних частин готелю. Це готельний номер, 
ванна кімната, ресепшн і громадські зони. Кожен 
продукт добре розроблений, ефективний і зручний 
у використанні.

Ми пропонуємо таку продукцію:
- Електронні замки Classic
- Електронні замки MINI
- Міні бари
- Сейфи
- Аксесуари для ванної кімнати
- Готельні фени
- Ліжка, які можна доставляти в номери.
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58

Hotek is market leader in the area of innovative 
security and comfort products for the hotel industry.

Our range of products spans from mini-bars to key 
card systems, and from safes to bathroom and room 
accessories. Hotek offers appropriate solutions for 
every segment of the hotel. Hotek does not only provide 
products, but also develops and manufactures them. 
Hotek offers its own product line that is being extended 
continuously. Quality and competitive pricing are the 
focal points hereby.

Hotek has been an independent family business 
since 1998. Customer focus, short lines and a personal 
approach belong to our characteristics. Find out what 
Hotek can mean for your company.

Products:
- Electronic locks
- Hotel safes
- Minibars
- Hotel televisions 
- Welcome tray & kettles 
- Paper bins & pedal bins
- Luggage rack
- Beds
- Hairdryers
- Mirrors
- Accessories.

HOTEK

127, Pasichna St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 95 2083335
 +380 67 6714484
e-mail:  vita.kayharodova@hotek.com.ua
            khrystyna.hapachylo@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua
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ШЛЯХ ГЕДИМІНОВИЧІВ 
ПРИВАТНИЙ ЦЕНТР  ТУРИСТИЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

вул. Домініканська, 2
м. Кам’янець-Подільсьий, 
323200, Україна,                                                                                            
Тел.: (03849) 91584, 
 (067)  7738803,  
 (097) 6629200                         
e-mail: danilov.i.v@mai.ru
           danko2020@mail.ru  
www.daniloviko.com.ua

УЧАСНИКИ ФОРУМУ

71

Центр утворено у квітні 2013 р. окремими суб’єктами 
туристичної діяльності за схемою кластерної моделі 
– Ігор Васильович Данілов,  власник туристичної 
агенції, до того науковий працівник історичного музею 
та історико-архітектурного заповідника,  на ринку 
туристичних послуг з 2001 р;  Василь Миколайович 
Крижановський,  власник річкового туристичного 
транспорту,  на ринку туристичних послуг з  1993р.;  
Василь Олександрович  Полуботкін,  власник готелю 
і ресторану «Дністер» та бази відпочинку «Бакота»,  
власник підприємства з виготовлення продуктів 
харчування, на ринку туристичних послуг з  1997 р .

Мета центру – як існе інформування та 
обслуговування туристів у Кам’янці-Подільському, 
Поділлі та сусідніх регіонах. Центр виступає як 
самодостатній суб’єкт туристичної діяльності з 
повним і якісним туристичним продуктом.  Оскільки 
кожен з засновників центру попередньо набув 
репутації  стабільного та надійного партнера у своїй 
галузі, в цілому центр швидко здобув популярність на 
внутрішньому міському туристичному ринку . 

Запропоновані послуги – туристичне інформування, 
туристично-екскурсійне обслуговування, проживання, 
харчування, трансфер, теплохідні прогулянки та міні 
круїзи по Дністру, відпочинок та релаксація, надання 
послуг з командоутворюючих квестів,  організація 
анімаційних програм, обслуговування конференцій, 
симпозіумів,  семінарів, організація історичних 
змагань та інших заходів, оренда історичного 
театрального реквізиту, озброєння та  спорядження, 
організація ювілеїв, весіль, організація культурно-
масових заходів.

The Center was established in April 2013 by individual 
tour operators with a cluster scheme in mind. They 
include Igor Danilov, the travel agency owner, former 
research worker of the local historical museum and 
historical & architectural preserve, successful provider of 
quality tourist services since 2001; Vasyl Kryzhanivskyi, 
the owner of a river tourist boat, has been operating in the 
tourist market since 1993; Vasyl Polubotkin, the owner of 
«Dnister» Hotel & Restaurant and «Bakota» recreation 
facilities, the owner of a food production company, has 
been active on the tourist market since 1997.

The Center aims at providing quality information 
and services to tourists in Kamianets-Podilskyi, Podilia 
region, and the neighboring areas. The Center functions 
as a self-contained entity capable of offering a fi nished 
tourist product and quality tourism experiences. As each 
of the co-founders of the center has already acquired a 
reputation as a stable and reliable partner in the industry, 
the center as a whole quickly gained popularity in the 
local tourism market.

Proposed services include tourist information, guided 
tours, accommodation, meals, transfers, boat trips and 
mini cruises on the Dnister, rest and relaxation, team 
building quests, animation activities, conferences, 
symposia, workshops, historical re-enactments & 
living history events, rentals of historical theater props, 
weapons and equipment, social functions, which include 
anniversaries, weddings, and various cultural events. 
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HEDYMINOVYCHES’ WAY 
PRIVATE TOURIST INFORMATION 
AND SERVICE CENTER

2, Dominikanska St.,
323200, Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Phone: +380 3849 91584,
 +380 67 7738803, 
 +380 97 662 92 00 
E-mail: danilov.iv @ mai.ru 
danko2020@mail.ru 
www.daniloviko.com.ua
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AQUAPARK ЖУРНАЛ
COOKER ЖУРНАЛ
FOOD UA ЖУРНАЛ
HOTELS24.UA ЦЕНТР БРОНЮВАННЯ
PARUS EXPOMEDIA ТОВ
PROFMONTAGE КОМПАНІЯ
PROHOTELIA ПОРТАЛ
TTG  ЖУРНАЛ
QUBICA AMF ТОВ
АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА ЖУРНАЛ
АКАДЕМИЯ ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
 ЖУРНАЛ
ВІТА ФОКС ТОВ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО ЖУРНАЛ
ГАЛИЧИНА ТРК
ДЕГУСТАТОР ЖУРНАЛ
ЕВРАЗИЙСКАЯ ВЫСТАВКА АТТРАКЦИОНОВ, 
 ПАРКОВОГО И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
 ОБОРУДОВАНИЯ ЕАAРА
КИР ЖУРНАЛ 
КОМПАС УКРАЇНА ПОШУКОВЙ ПОРТАЛ
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЖУРНАЛ
МІСТ МЕДІА РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО
МИР ОТДЫХА ЖУРНАЛ
ОТЕЛЬЄР & РЕСТОРАТОР ЖУРНАЛ
СЕЗОНЫ ЖУРНАЛ
СТЕЛС УКРАЇНА ТОВ
УКРАЇНСЬКА ТУРИСТИЧНА ГАЗЕТА
УКРАИНСКИЙ ТУРИЗМ ЖУРНАЛ
ШАНС РЕКРУТИНГОВЕ АГЕНСТВО

 ЛЬВІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ 
 ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ - 2013
 XIV  МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ 
 «ТурЕКСПО-2013»
 VІI CПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ 
 «ГОТЕЛЬНИЙ ТА РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС»
 VI  CПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ 
 «КОНТИНЕНТ РОЗВАГ»

В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ
- Журнал «Академия гостеприимства»
  ......................................................(м. Київ, Україна)
- Журнал «Академия продуктов и технологий»
  ......................................................(м. Київ, Україна)
- Журнал «Всё Включено»
                       ...................... (м. Мелітополь, Україна)
- Журнал «Дегустатор»
   .................................. (м. Дніпропетровськ, Україна)
- Журнал «ЕГОЇСТ»...................... (м. Львів, Україна)
- Журнал «Отельєр & Ресторатор»
                                                      (м. Київ, Україна)
- Журнал «Мир отдыха» ................(м. Київ, Україна)
- Журнал «Міжнародний туризм» .(м. Київ, Україна)
- Журнал «Сезони» ........................(м. Київ, Україна)
- Журнал «Украинский туризм» ....(м. Київ, Україна)
- «Українська туристична газета»
  ......................................................(м. Київ, Україна) 
- Каталог Индустрии Развлечений
…………………......... .....  (м. Санкт-Петербург, Росія)
- Журнал «Aquapark» .....................(м. Київ, Україна)
- Журнал «Cooker» ........................(м. Київ, Україна)
- Журнал «FOODUA» .....................(м. Київ, Україна)
- Журнал «TTG CENTRAL EUROPE»
 ................ ............................ (м. Варшава, Польща)

А ТАКОЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:
- Газета «Афіша Прикарпаття»
  ................................ (м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Від і до» ...................(м. Чернівці, Україна)
- «Газета в дорогу» ...................... (м. Львів, Україна)
- «Газета Реклама» . (м. Івано-Франківськ, Україна )
- Газета «Кур’єр ЕКСПО» ............ (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта» ......... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» (м. Львів, Україна)
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- Газета «Меркурій» .............. (м. Житомир, Україна)
- Газета «Погляд» ...................(м. Чернівці, Україна)
- «ЛЬВІВСЬКА ГАЗЕТА» .............. (м. Львів, Україна)

РЕКЛАМА НА РАДІО
- Радіо «Люкс»
- Радіо «Галичина»
- Радіо «Наше радіо»
- Радіо «Львівська Хвиля»

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА
- 5-ИЙ КАНАЛ
- 2+2
- Телеканал «ZIK»
- Новий канал

ПІДТРИМКА  В ІНТЕРНЕТІ
http://www.galexpo.com.ua
http://www.kir.aaex.ru
http://www.ttg.com.pl/
http://projekthotel.eu/ukr/partners
http://kievfi shka.com.ua/
http://www.domotdiha.ru/
http://www.domotdiha.ru/ua
http://hotels24.ua/news/
http://lasoon.com.ua/kiev/news
http://eu.pogranicze.eu
http://www.tourbusiness.ua
http://www.prohotelia.com.ua
http://www.novosti-turbiznesa.info
http://www.conference-service.com.ua
http://www.atur.com.ua
http://www.minihotels.com.ua
http://www.sanator.com.ua
http://www.ukrturbaza.com.ua
http://www.muzei.in.ua
http://www.hotels-motels.com.ua
http://www.hotels.magazine-rest.in.ua/ru/
http://www.hotel-rest.com.ua
http://www.tourismnews.com.ua

http://vgolos.com.ua
http://www.lvivtoday.com.ua/
www.restoranoved.ru
www.hotelexecutive.ru 
http://www.prostoturist.com.ua
http://www.prostosmakt.com.ua
http://expoua.com
http://eaapa.ru/
http://www.vistavki.magazine-rest.in.ua
http://www.food.com.ua/
http://otdoxni.biz/
http://www.karpaty.info/ua/info/events/
http://export.by
http://www.webprorab.com/expo/
http://www.kompass.ua/
http://infomisto.com/lviv/anons
http://uaeta.org/ua/news/56
http://otelier-restorator.com/
http://www.aeroplan.org.ua/
http://www.032.ua/afi sha/2
http://www.ria.ua/

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА
- 3 рекламних  установки в центральній частині 
міста
 
ЗАПРОШЕННЯ
- 16 000 керівників установ і організацій України, 
 спеціалістів  підприємств галузі (адресна 
 розсилка)

ЦЕЙ КАТАЛОГ ПРОТЯГОМ  РОКУ БУДЕ 
ДОСТУПНИМ НА WEB-СТОРІНЦІ 

ПРАТ «ГАЛ-ЕКСПО»® 
В МЕРЕЖІ ІNTERNET
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СПЕЦІАЛЬНІ ПОДЯКИ

 Дирекція ЛЬВІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО 
ФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ - 
2013: XІV Міжнародної виставки-ярмарку «ТурЕКСПО-
2013», VІI Спеціалізованої виставки «Готельний та 
ресторанний бізнес» та  VI Спеціалізованої виставки 
«Континент розваг»  висловлює щиру подяку за 
підтримку та допомогу в організації та проведенні 
виставки і програми супутніх заходів установам, 
організаціям, підприємствам:
 Державному агентству України з туризму та 
 курортів
 Львівській обласній державній адміністрації
 Львівській обласній Раді
 Департамент міжнародного співробітництва 
 та туризму ЛОДА
 Львівській міській раді
 Управлінню туризму Департаменту 
 «ЄВРО-2012» ЛМР
 Польській Палаті Готельної  Справи
 Асоціації готельних об’єднань та готелів 
 міст  України
 Асоціації малих готелів та апартаментів 
 України
 Українській асоціації активного 
 та екологічного туризму
 Асоціації працівників парків України
 Асоціації аквапарків України
 Західній Шеф Групі
 Академії Готельних Інвесторів
 Ігорю Губіліту, керівнику Громадського 
 об’єднання «Підкова»
 Скорбенко Сергію, генеральному директору
 Компанія «Will Digital Agency» , м. Москва 
 Компанії «Netpeak» 
 ПП «Крилос Ком»
 Компанії «Т-ПРОЕКТ»
 Палацу Спорту «Україна» 
 ТзОВ «Гал-ЕКСПОСЕРВІС»
 ТзОВ «Агентству Економічної Безпеки
 «ЕФОРТ»
 ПрАТ «Світ друку»
 ТзОВ «Формат-Захід»
 ПП «Новий світ»
 ПП «Кушта Г.І.»
 ТзОВ «Гал Сад»
 Геннадію Свідзінському звукорежисеру
та учасникам виставки за проведення презентацій

Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з 
розміщення реклами в усіх ЗМІ, прорекла-
мованих в цьому каталозі .  З приводу 
з а м о вл е н н я  р е к л а м и  з ве ртат и с я  д о 
в ідділу реклами ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®,
тел.: (032) 294-91-14

 Відповідальність за вірогідність інформації 
в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® 
та видавця щодо в ідповідальност і  та 
покриття моральних чи матеріальних збитків, 
завданих в результаті помилково, невірно 
чи з недогляду внесених даних, відсутності 
перекладу спеціальних термінів у випадку 
ненадання оригіналу текстів англійською мовою, 
виключаються.

Всі авторські права належать 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®
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