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Вже втретє, на теренах Західної України, ПрАТ «Гал-ЕКСПО» збирає провідних виробників
товарів та послуг для дітей на одному виставковому майданчику. Місцем зустрічі буде Палац спорту
«Україна» (м. Львів, вул. Мельника,18), який на 10-13 травня перетвориться не лише на виставку-
ярмарок продукції найкращих виробників, але й на «Куток дитячих забав» з різноманітними заходами
длядітей та батьків.

У цьогорічній виставці беруть участь близько 50 підприємств,фірм та організацій, майже третина
з яких представляють Львів та Львівську область. Решта учасників - наші гості з Києва та Київської
області, Запорізької, Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської, Луганської, Донецької,
Івано-Франківської, Кіровоградської, Рівненської областей України, Автономної Республіки Крим,
Польщі таСирії.

На виставці в широкому асортименті будуть представлені ігри та іграшки, серед них:
(м. Чернівці) - виробник іграшок виключно з екологічно чистих полімерів з додаванням

безпечних фарбників відомих європейських фірм; (м. Джанкой) – спеціалізується на
виробництві ігор Методик Нікітіних і Марії Монтессорі, і є єдиним в своїй сфері в Україні;

(м. Донецьк) – офіційний представник ТМ «Stellar», яка спеціалізується на дитячих іграшках з
пластмаси та ін.

Приємно здивує, представлений на виставці, асортимент одягу для новонароджених, дітей та
підлітків

, дитячого взуття
, дитячої літератури

, розважального обладнання тощо.

Салон «дитячий сон» буде представлено такими учасниками, як:
– виробник дитячих меблів з натуральної деревини;

– виробник ортопедичнихматраців для здорового і комфортного сну та ін.

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

. Вироби даної компанії сприяють пізнавальному розвитку дітей та зміцнюють
опорно - руховий апарат.Саменайкращі з виробів представлені в «Кутку дитячих забав» на виставці.

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

В рамках ділової програми виставки відбудеться

, де всі бажаючі зможуть почути про переваги організації власного бізнесу за принципами
франчайзингу.
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Безпосередньо на виставці діти зможуть опанувати основні «па», які покажуть - професійні
тренери

.

Навіть найменші дітки не залишаться без уваги, адже для них не лише буде працювати
з сучасними атракціонами, сухими басейнами, гірками та смугами перешкод, але й

розвиваючі майстерні.

Під пильним та турботливим наглядом професійних аніматорів
діти зможуть пізнати самих себе та навколишній світ через ігри, міні – спектаклі, подорожі,

казки та рухливі забави. Піратські забави, Казкові Герої, СуперГерої з популярних мультиків, Аладін та
його друзі, цінні призи та цікаві подарунки – далеко не весь перелік цікавинок в програмі роботи

, якийбудедіяти на виставці протягом4днів.

Ще однією яскравою освітньою подією на виставці буде проведення відкритих уроків

, які відбудуться .

Велике дитяче танцювальне шоу підготували вихованці
, яке буде представлене увазі глядача .

Досить приємною родзинкою стане , яке
відбудеться .

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

Інтрига виставки - розіграшсеред відвідувачів телевізора від .

чемпіони та майстри спорту України Олена та Всеволод Левицькі Танцювально-
спортивного клубу«Едельвейс» (м.Львів)
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(м. Львів)
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від світового лідера у сфері раннього вивчення англійської мови (з 3-ох місяців життя)
«ХеленДеронРанняАнглійська» 12та13травня

Танцювально-спортивного клубу
«Едельвейс» 11травняо17.00

Свято казки та розваг від ДРЦ «Веселий Вулик»
12травня з 15.00до17.00

Компанії VIASAT

На чотири дні, з 10 по 13 травня ц.р. Палац спорту «Україна» перетвориться не тільки на
великий супермаркет, де за цінами виробниками можна буде придбати найрізноманітніші
товари для дітей, а й на ігровий майданчик для професіоналів та пересічних споживачів, для
всіх охочихпізнатиновинки, розважитися та з користюпровестивільнийчас.


