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спеціалізована

виставка

Виставка інновацій в дизайні та
комплексних рішень в облаштуванні житла
www.galexpo.com.ua
ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР:

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ ПОРТАЛ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НСАУ

ЗА ПІДТРИМКИ:

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

«ДІМ•ДИЗАЙН•ДЕКОР» - це:
• єдина спеціалізована виставка в Західному регіоні на якій будуть представлені виробники предметів
інтер`єру та декору, різноманітних матеріалів і обладнання для створення ідеального простору;
• професійний майданчик для зустрічі з архітекторами і дизайнерами,а також можливість
безпосередньо поспілкуватись з ними та налагодити ділові контакти;
• можливість представити новинки,інноваційні рішення,сучасні матеріали,технології та послуги,
провести майстер-класи,презентації та семінари з використанням Вашої продукції;
• нові тренди та світові тенденції від відомих архітекторів та дизайнерів в рамках заходів
«Фестиваль дизайну» та «Архітектурний Вернісаж»

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ:
• Розробка архітектурних та дизайн проектів
• Оздоблення та облаштування житла: фасадне оздоблення та ліпнина;
плитка, натуральне та штучне каміння; кераміка та сантехніка; SPA-обладнання;
підлогові покриття; шпалери та декоративні штукатурки; підвісні стелі;
оздоблення камінів та аксесуари до них; декоративні елементи сходів;
світлові рішення та електричні інсталяції.
• «Розумний будинок»: моніторинг та управління системами будинку;
інтегровані системи безпеки; структуровані кабельні системи.
• Меблі. Текстиль: меблі; кухні; побутова техніка; посуд та кухонне
начиння; домашній текстиль та килими; штори,гардини та супутні товари.
• Предмети інтер`єру та декору: ковані вироби; дзеркала, вітражі
та скло; флористика та фітодизайн; предмети декору; художні та
антикварні вироби; hand made декор та декупаж; товари для дому.
• Садово-парковий дизайн: ландшафтний дизайн; аквадизайн;
декоративні елементи огорожі; спортивний та садовий інвентар;
меблі та декоративні елементи для саду; ілюмінація
будинків та території.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:

• В закритому приміщенні: не обладнана - 600 грн./м2; обладнана - 750 грн./м2
• На відкритому майданчику - 400 грн./м2
• Участь для народних промислів в окремій експозиції "hand-made" - 500 грн.
• Обов'язковий організаційний внесок (акредитація представників учасника, розміщення
інформації офіційному каталозі, одне запрошення на офіційний прийом, диплом учасника, участь у
номінації на краще представлення виставкової експозиції,прибирання,охорона) - 1100 грн.
• За окрему оплату учасники можуть замовляти додаткове виставкове обладнання,рекламні та
інші послуги. Відповідні каталоги та прайс-листи розміщені на сайті ПрАТ "Гал-ЕКСПО".
Ціни подані з урахуванням ПДВ та дійсні до 31.01.2014 р.

Спецпропозиції та знижки:
• Для учасників будь-яких попередніх виставок ПрАТ «Гал-ЕКСПО» - 10%
• Від розміру виставкової площі, яку замовляє компанія-учасник:
при замовленні від 10 до 20м2 - 10%, більше 20м2 – 15%
Останній термін подачі заявок на участь у виставці – 26.03.2014 р.
ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВКИ:

тел. 032 297-06-28 (27)
exhib@galexpo.lviv.ua
www.galexpo.com.ua

