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Державна Адміністрація
Львівська Обласна Рада

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

Цьогоріч, на виставці представлені туристичні продукти 8 областей України та основний акцент
Форуму зроблений на можливостях відпочинку, оздоровлення та активного дозвілля в Західній Україні
для туристів будь-яких категорій. Форум у Львові збирає одразу кілька тематичних напрямків: туризм,
готельний та рестораннийбізнес та індустріюрозваг.

Туристичні продукти та інфраструктура Львівщини, сільський та екологічний туризм, професійне
технологічне обладнання, посуд та фуршетні лінії, текстиль та уніформа, інформаційно-комунікаційні
технології, розважальне обладнання для індустрії гостинності та розваг, громадські організації,
асоціації та об'єднання в сфері туризму - тематика ХІІІ Міжнародної виставки-ярмарку «ТурЕКСПО-
2012», І Спеціалізованої виставки «Готельний та ресторанний бізнес» та Спеціалізованої виставки
«Континент розваг» , що проводить ПрАТ «Гал-ЕКСПО» за сприяння Львівської обласної державної
адміністрації, Львівської обласної ради, Львівської міської ради, Головного управління з питань
туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій ЛОДА, Асоціації готельних об'єднань та готелів
міст України, Асоціації малих готелів та апартаментів, Всеукраїнської молодіжної хостел асоціації,
Української Асоціації Активного таЕкологічного Туризму, Асоціації працівників парків культуриУкраїни
таАсоціації Аквапарків України.

Захід проводиться з метою максимальної концентрації всіх представників індустрії туризму та
гостинності, презентації насиченої та змістовної бізнес-програми, надання учасникам можливості
продемонструвати широкому колу фахівців новітні досягнення в сфері послуг. А це, в свою чергу,
сприятиме розвитку інноваційних форм туризму, позиціонуватиме Західну Україну як великий
туристичний центр міжнародного рівня з розвинутою базою гостинності та високою культурою
відпочинку та розваг.

У цьогорічному форумі беруть участь понад 90 підприємств, фірм та організацій, майже третина з
яких представляють Львів та Львівську область. Решта учасників, наші гості з Києва та Київської
області, Івано-Франківської, Тернопільської, Харківської, Запорізької, Волинської, Закарпатської,
Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Чернівецької, Хмельницької та Кіровоградської областей
України, АРКрим,Польщі, Росії та Туреччини.

На виставці також представлено кращі роботи , який
започатковано з метою популяризації маловідомих туристичних шляхів, природних та історико-
культурних пам'ятокЛьвівської області.

В рамках ділової програми виставки «ТурЕКСПО» відбудеться
, основним акцентом

семінару стануть нормативно-правові аспекти діяльності туристичнихфірмв сучасних реаліях.

Родзинкою ділової програми цього дня буде
.

відбудеться
, організатором якого спільно з «Гал-ЕКСПО» є ПП «Крилос Ком». Учасники

рекламного туруматимуть змогу відвідати: мальовничі пейзажі, один з найбільших уЄвропі військових
полігонів та рекреаційний комплекс «Верещиця».

ЛЬВІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

фотоконкурсу «Принади Львівщини»

18 жовтня

Традиційно в рамках Форуму рекламний тур «Туристичний потенціал
Українського Розточчя»
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практичний семінар для туристичних фірм та закладів розміщення

Презентація «Унікальних туристичних
продуктівЗахідної України»
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На виставці представлена велика група спеціалізованих видань України, які працюють у сфері
туризму, готельного та розважального бізнесів, а саме: «Академия гостеприимства», «Отельер &
Ресторатор», «КИР», «Новости турбизнеса», « », «Аероплан», «Вояж» та інші.

Крім того, з огляду на важливість забезпечення високої якості обслуговування у сфері гостинності
для спеціалістів готельного та ресторанного бізнесу буде проведенорядфахових заходів.

розпочне свою роботу
спрямований на клієнтоорієнтованість як візитну картку та

перевагу готелю. Майстер-клас проведе

.

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

секрети успіху при просуванні готелю через мережу Інтернет, ефективності управління готелем
завдяки аутсорсінгу персоналу, маркетингу індустрії гостинності та ін.

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

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

Переможці конкурсу отримають спеціальні відзнаки, подарунки від та
, а також можливість

.

На виставці також крім насиченої бізнес – програмишироко представлено нові колекції текстилю та
білизни (компанії «ЛіМаСо», м. Львів; «Моготекс», м. Одеса; «УТТЕКС», м. Київ, «Зорепад-Прем єр»,
м. Калуш ), пральне обладнання та посуд (фірми « », м. Львів; «Сібаріс», м. Львів), комп'ютерні
та телекомунікаційні технології для готелів та ресторанів, а також для індустрії розваг (компанії
«Інтерготель», м. Київ; «Профіт Солюшнз», м. Київ), санітарно – гігієнічне обладнання («Ядро», м.
Львів; «Соляріс», м. Харків), тощо.

Цьогоріч експозиційні площі зросли, і в більшій мірі за рахунок представлення в рамках
атракціонів для сімейного відпочинку, дитячих ігровихмайданчиків, лабіринтів та

товарів дляактивного відпочинку.

Львів побачить продукцію провідних виробників та імпортерів обладнання для розважальних
центрів та комплексів відпочинку, а саме: Компанії «ТELE-HIT» (Польща); ДП Альма -
Шкіргалантерея , м. Хмельницький; Компанії Нові Горизонти (м. Київ); Компанії «GAMETRADE», м.
Київ; Компанії RIF , м. Харків; ТОВ Альянс , м. Харків, Компанії ITAL park , м. Київ; ПП «Г.Е.О. ,
м. Тернопіль та ін.

Вся ця синергія подій відбудеться 18-20 жовтня 2012 р. у Львівському Палаці мистецтв в рамках
.

на основне місце зустрічей в Західній Україні для
іноземних та українських компаній, які продиктують моду на відпочинок та розваги вже на майбутній
сезон.

UTG

PRIMUS

19 жовтня о 10.00 Майстер-клас «Ефективна комунікація з гостями
(прийому та для служби розміщення)»

Конференція «Готельна та ресторанна індустрія України: застій чи
прибутковий бізнес?»

ІІІ Конкурс професійних кухарів «ПРОСТО. Їжа без пафосу!»
19 жовтня

виставки
«Континент розваг»

ЛЬВІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГОФОРУМУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУТАГОСТИННОСТІ-2012
На три дні Палац мистецтв перетвориться

Наталія Галицька – сертифікований бізнес-тренер
МВА, експерт та коуч в сфері продажів, обслуговування, переговорів, засновник
тренінговогоЦентру«МАКСИМУМ» (м.Львів)

Компанії «МІРС» Компанії
« » навчання у Німецько – Українському Навчальному Центрі
«Галицькашколагостинності»
VIASAT

www.galexpo.ho.ua
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