Всеукраїнський незалежний спеціалізований
рекламно-інформаційний журнал
«Ліфтова Панорама»
До вашої уваги спеціалізований Всеукраїнський рекламно-інформаційний
журнал «Ліфтова Панорама». Це незалежний журнал, призначений для
висвітлення всіх питань ліфтового господарства України, об′єднання ліфтових
організацій у єдиний дружній колектив, який би відстоював свої права та
забезпечував життєдіяльність ліфтового господарства на належному
державному рівні.
Всеукраїнський журнал «Ліфтова Панорама» пропонує такі рубрики:
1. Інформація про технічний розвиток ліфтів, ескалаторів і траволаторів
від вітчизняних та світових виробників;
2. Інформація про історичний розвиток ліфтового господарства та
проекти «майбутнього» як у світі, так і в Україні;
3. Співпраця з ВГО «Асоціація ліфтовиків України» та інші;
4. Постачальники ліфтового обладнання, ескалаторів, траволаторів та
комплектуючих на ринку України;
5. Основні новини та проекти від ГУ Держпраці, КМУ, Міністерств
розвитку України, Державної регуляторної служби України тощо. Зміни
та доповнення до існуючих постанов та правил (ППБЕЛ, ДСТУ, ДБН, EN);
6. Питання технічного обслуговування ліфтів та
фінансування, конкурентоспроможність на ринку України, обмін
досвідом роботи;
7. Основні питання та відповіді по модернізації і заміні ліфтів;
8. Диспетчеризація ліфтового обладнання;
9. Прайс-рядки по продажу ліфтових запчастин;
10. Візитниця.
Журнал «Ліфтова Панорама» виходить 4 рази на рік (1 раз на квартал), і
розповсюджується по ліфтових фірмах, проектно-архітектурних та
будівельних підприємствах України.
Всеукраїнський рекламно-інформаційний журнал «Ліфтова Панорама»
закликає до відвертого обговорення загальних питань та спільний пошук
шляхів їх вирішення, що є ключовими акцентами розвитку ліфтової галузі.
Партнерство, участь у Нарадах, Конференціях, спілкування у соц. мережах та
взаємна повага між ліфтовими організаціями створює сприятливі умови для
успішного ведення бізнесу, що є запорукою стабільного та процвітаючого
розвитку нашої галузі.
На основі журналу 2 рази на рік проводяться Міжнародні Конференції
ліфтовиків України.
Станом на сьогодні проведено 26 Конференцій, на якій присутні виробники
ліфтів, організації по технічному обслуговуванню, монтажу та поставки

ліфтового обладнання, працівники експертних центрів, представники
державних органів влади, ВГО «Асоціація Ліфтовиків України» та іноземні
партнери.
Запрошуємо до співпраці! За додатковою інформацією звертайтесь за нижче
вказаними контактами.
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