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" Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя " 
(А.Дістервег) 
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24-й Форум видавців 

CASPIAN IND EXPO – 2017 

Актуально 
 

 

Вітаємо усіх учнів, вчителів та батьків із 

початком нового навчального року!!! 

 

 
У Львові цього року до 
школи підуть 76 тисяч 

дітей,  
що на 3 тисячі більше, ніж 

торік 

 

В першу неділю вересня в Україні відзначається    
День підприємця 

Вітаємо та бажаємо успішного ведення справи! 
 

Свято встановлено Указом 
Президента № 1110/98 від 
05.10.1998, щоб відзначити 

важливу роль, яку відіграє цей 
сектор економіки у формуванні 

нового економічного ладу, 
розвитку демократії та 

громадянського суспільства 
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Підприємства 
Львова 

 

 

 
 

НВП «ІМВО» 
 

Науково-виробниче підприємство "ІМВО" є провідним українським 
постачальником рішень систем складування і виробником спеціальних 
сталевих конструкцій з досвідом роботи на даному ринку – більше 10 років. 
За цей час фахівцями підприємства розроблено та впроваджено більше 
4000 рішень для складської логістики. 
 

 
 
Компанії довіряють провідні українські та іноземні підприємства. Серед 
клієнтів "ІМВО" компанії Київстар, Фоззі Груп, АТБ, Ельдорадо, БФ груп, 
УВК, AVON, Amway, Oriflame, компанія САВСЕРВІС, Миронівський 
хлібопродукт, ADIDAS, SAMSUNG, корпорація Артеріум, Фармак, БаДМ, 
Оболонь, DHL, АВК, IDS Group, Danone, Carlsberg Ukraine, ГК T.B.Fruit, 
BRW, Makita, Tarkett, ММК, Jabil, Карго Партс, Солді, Снєжка-Україна і 
багато інших. 
Продукція НВП "ІМВО" експортується до Швеції, Німеччини, Голландії, 
Румунії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Литви, Саудівської Аравії, Польщі, 
Франції, Бельгії, Ісландії, Грузії, Білорусі, Молдови та Казахстану. 
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Виробництво продукції здійснюється на двох заводах. Система управління 
якістю "ІМВО" сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2009. 
Якість продукції підтверджується сертифікатами УкрСЕПРО. 
  
Системний підхід, професійність і точність, досвід та іноваційність 
складають основу ділового підходу. Підприємство пропонує клієнтам 
комплексне вирішення питань складування продукції від розробки проекту 
до реалізації та обслуговування. Коли це необхідно, розробляються та 
впроваджуються спеціальні рішення для складування та комісіонування.  
 
Підприємство виробляє та поставляє: 
• Палетні стелажі з боковим завантаженням, в т.ч. тип double-deep 
• Глибинні палетні стелажі типу drive-in 
• Консольні стелажі 
• Поличкові стелажі 
• Гравітаційні стелажі 
• Мезоніни (багатоповерхові платформи на базі стелажних конструкцій) 
• Засоби безпеки 
• Спеціальні сталеві конструкції промислового та комунального 
призначення 
  
Ефективна координація поставок та монтажних робіт забезпечують 
замовникам вчасну реалізацію проектів. Підприємство є членом Торгово-
промислової палати України. 



 

№ 42    Вересень  2017 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  4  

 

Складське обладнання - стелажі, мезоніни, транспортні системи, складські 
системи автоматизації, різні аксесуари, сприяють безпечному зберіганню та 
обробці вантажів, а також дозволяють оптимізувати складські процеси. З 
огляду на це, компанія «ІМВО» вже впродовж десяти років професійно 
виробляє і реалізує стелажні конструкції, а також розробляє ефективні 
індивідуальні рішення для складської логістики. 
 

  
У 2010 році компанія «ІМВО» отримала сертифікат на систему управління якістю 
ISO 9001:2008, а в 2013 році - ISO 9001:2009. Даний сертифікат підтверджує 
відповідність процесів управління якістю на всіх стадіях розробки, виробництва, 
установки і обслуговування продукції. 
 
 

 
 

  
Україна, 79069 +38 (032) 297-14-44 
м. Львів  http://www.imvo.lviv.ua 
вул.Шевченка, 313 (7 поверх) pryjm@imvo.lviv.ua 
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Анонс 

 

24-й Форум видавців 
 

 
 

Фокусна тема фестивалю: Точка творення. 

Форум видавців буде проходити на вул. Коперника, 17 з 13 вересня. 

Основною метою цьогорічного фестивалю є створення платформи для 

комунікації, яка в майбутньому спричинить зародження абсолютно нових 

бачень. Пошук нових ідей є абсолютно зрозумілим в сучасному світовому 

контексті, бо нові візії ставали дзеркалом (і навіть рушієм) змін в 

суспільстві. Кожен з минулих етапів пропонував нові форми, сенси, 

дискурси, які ставали їхніми символами і спричиняли справжню революцію 

у змінах шаблонного сприйняття світу для сучасників. 

Зміна історичного етапу є прогнозованою, спираючись на теорію 
історичного циклізму. Завданням цьогорічного форуму буде спробувати 
передбачити, що чекає на нас в майбутньому, з одного боку, а з іншого, 
зрозуміти час в якому ми живемо. 
 

 

Анонс 

 

CASPIAN IND EXPO – 2017  
 

За інформацією Посольства Азербайджанської Республіки в Україні, у період з 13 
по 15 вересня 2017 року, у виставковому центрі «Баку Експо Центр» м.Баку 
(Азербайджан) відбудеться Міжнародна промислова виставка « CASPIAN IND 
EXPO – 2017», організатором якої є компанія   «ITF Group» (International Trade 
Fairs Group). 
На виставці буде представлена продукція і послуги, пов’язані з такими сферами 
промисловості як нафта, газ, хімія, енергетика, металургія, сільське господарство, 
будівельні матеріали, виробництво дорожніх матеріалів і обладнання, керамічна 
плитка, продукти харчування та напої, фарби, виробництво меблів, друкована 
продукція, виробництво паперу. В рамках виставки заплановано також проведення 
бізнес-форуму за участю представників провідних міжнародних компанія. 
Детальна інформація розміщена на сайтах: www.caspianindexpo.com, 
http://bakuexpocenter.az/az/exhibitions.php, e-mail: itfgroupexpo2017@gmail.com, 
info@itfgroupexpo.com  тел. (+99 412) 437-80-10, (+99 450) 546-30-36. 
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