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Вже вкотре, 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 28 листопада-1 грудня перетвориться на місце здійснення
дитячих мрій!

У цьогорічній виставці беруть участь близько 70 підприємств, фірм та організацій, майже третина з яких
представляють Львів та Львівську область, а решта учасників це наші гості з Дніпропетровської, Київської,
Тернопільської, Одеської, Кіровоградської, Харківської, Запорізької, Рівненської, Полтавської областей та АР
Крим, а також зарубіжні гості з Польщі та Узбекистану.

На виставці в широкому асортименті будуть представлені ігри та іграшки ( виробник м'якої
іграшки, м. Харків; національний виробник дитячих антистресових
іграшок, м. Долинська; виробник дерев'яних конструкторів, м. Львів; офіційний
дистриб'ютор ТМ , , , та ін., м. Київ; – виробник
настільних розвиваючих ігор, пазлів та доміно, м. Львів та ін.), одяг від 0 до 15 (
ексклюзивний дистриб'ютор узбецького-шотландського підприємства провідного виробника трикотажного
полотна, дитячої нижньої білизни та трикотажного одягу, панчішно-шкарпеткових виробів;

вітчизняний виробник трикотажної продукції з перших днів життя, м. Комсомольськ;
виробник сучасного дитячого одягу, м. Дніпропетровськ; український виробник широкого

асортименту трикотажного одягу для немовлят та дітей молодшого віку, м. Київ), аксесуари для малюків від 0 до 3
років ( , м. Харків; один з надійних міжнародних брендів у сфері дитячих товарів, м.
Дніпропетровськ; є офіційний дистриб'ютор та одного зі
світових лідерів в області виробництва високоякісних і безпечних іграшок для сну та релаксації, м. Київ) та багато
іншого. Також запрошені дитячі видавництва і компанії, які надають послуги дошкільного навчання та розвитку
дитини, займаються організацією дитячих свят, фото- та відео-зйомкою.

Салон «дитячий сон» буде представлено виробниками ортопедичних матраців для здорового і
комфортного сну,виробниками дитячих меблів з натуральної деревини та супутніх товарів ( –
виробник екологічно чистих дитячих меблів з масиву бука, с. Крехів; – виробник
еко-меблів для сну та навчання, м. Бахчисарай, - виробник дитячих ліжечок, стільчиків для
годування, пеленальних столиків, с. Драганівка, Тернопільська обл.; виробник
товарів для комфортного сну, м. Тернопіль; виробник сучасних дитячих меблів з дерева, м.
Луцьк; виробник ковдри, подушок, постільної білизни, матраців та покривал, м. Львів).

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
та

. Провідні фахівці з контекстної реклами одного з найбільших агентств інтернет - маркетингу в
Україні компанії Netpeak поділяться секретами успіху.

Як отримати більше грошей в бізнесі власники дитячих магазинів зможуть дізнатися відвідавши
,

який проведе , бізнес-консультант, експерт зі збільшення продажів
у магазинах одягу. Власник консалтингового проекту BizConsulting.com.ua .
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«Дитячий світ-2013»

ТМ «Тасалія»
ТОВ «Спілка Виробників Іграшок»

«Ігротеко» ТОВ «Бельвіль»
СПД Остапенко

ТОВ «АЛЬПІН ТЕКС»

Компанія «Фламінго
Текстиль» ТМ « »

ТМ «Татошка»

ТМ «Бусинка» ТМ « »
Компанія «Доля і Ко» Motorola Cloud B (США)

ПП Вудман
Фабрика Абсолют-Меблі

ТМ «Кузя»
ПП Швейна фабрика «Маки»

Компанія «Сокира»
ТМ «Імпреза»

28 листопада о 15.30 Семінар «Збільшуємо продажі
в дитячій тематиці за допомогою контекстної реклами» «Як продавати дитячі товари в
Інтернеті»

Семінар
Подвоєння продажів. Як власнику роздрібного магазину збільшити продажі без вкладень у рекламу

29 листопада о 11.00 Валерій Дубінецький
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Безпосередньо на виставці протягом чотирьох днів проведе навчання в
рамках . Консультація педіатра з питань здорового розвитку
малюків, підготовка до пологів, партнерська підготовка, основи грудного вигодовування та позитивна вагітність –
основні теми, які буде розкрито під час навчання цього року.

презентуватиме свою
неповторні миті в житті малят на фото. Крім того, всі бажаючі зможуть отримати власне ексклюзивне фото
протягом роботи виставки.

ТОВ «БЕЛЬВІЛЬ» запрошує всіх охочих до захоплюючої гри на
, які відбудуться

підготувала ряд заходів для дітей різного віку: для дошкільнят (3-6
років) складання навчальних LEGO – моделей; для школярів (7-16 років) демонстрація цікавих механізмів та
роботів під час якої можна взяти участь у їх конструюванні. Спеціально розроблені конкурси та завдання з
Робототехніки для юних Винахідників. Переможці отримають призи та фінансування поїздки на фестиваль з
робототехніки «РОБОТІКА 2014», який відбудеться у Києві (квітень 2014 р.).

В рамках на
виставці проведе відкриті тренінги з безпеки дорожнього руху.

Спеціальний гість цьогорічної виставки, запрошений офіційним партнером школою моди «Юніка»,
, покаже основні «па» бального

танцю на майстер-класах та відзначить найталановитіших дітей.
Навіть найменші дітки не залишаться без уваги, адже під пильним та турботливим наглядом професійних

аніматорів діти зможуть пізнати самих себе та навколишній світ через ігри, міні
– спектаклі, розвиваючі майстерні та рухливі забави у , який буде діяти на виставці
протягом 4 днів.

Щодня майстер-класи та вручення призів від журналу «Мамин Клуб».
Завершить розважальну програму виставки 15 00-18 00

.
На чотири дні, з 28 листопада по 1 грудня 2013 р. Палац спорту «Україна» перетвориться не тільки на

великий супермаркет, де за цінами виробника можна буде придбати найрізноманітніші товари для дітей, а й на
ігровий майданчик для професіоналів та пересічних споживачів, для всіх охочих пізнати новинки, розважитися та
з користю провести вільний час.

Родинний центр «Мацьопа»

Фотохудожник Петро Сінкевич (м. Одеса) фотовиставку Пчих

майстер-класах «Лабораторія
настільної гри» 28 – 30 листопада 13 00-15 00

Технічна Студія «ВИНАХІДНИК»

загальноміської кампанії з безпеки дорожнього руху «Львів безпечне місто»
об єднання «Самопоміч»

легендарний хореограф, народний артист України – Григорій Чапкіс

ДРЦ «Веселий Вулик» (м. Львів)
«Кутку дитячих забав»

30 листопада Казкове шоу за участю
зірок

ШКОЛИ МАЙБУТНІХ ТА АКТИВНИХ МАМ
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Контактна інформація оргкомітету:
ПрАТ «Гал-ЕКСПО» , тел.: (032) 297-06-27 (-28), факс.: (032) 297-17-56, www.galexpo.com.ua®

ФОТО ПАРТНЕР
ВИСТАВКИ:
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