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Гал ЕКСПО

Асоціації ювелірів України

КИЇВСЬКИЙЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД
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Вже втретє, на теренах Західної України, ЗАТ «Гал-ЕКСПО» за підтримки Асоціації ювелірів України проводить
міжнародну спеціалізовану ювелірну виставку-ярмарок «ЕлітЕКСПО 2009». Подія є більш ніж актуальною, адже
відбувається напередодні жіночого свята Дня 8 Березня, під час якої кожний галантний чоловік матиме змогу обрати для
своєї коханої вишукані прикраси та аксесуари.

Традиційними партнерами виставки є ВАТ «Київський ювелірний завод», найбільше ювелірне підприємство в
Україні,що засноване у 1936 році, таДП«Вінницький завод «Кристал», одне з найбільшихпідприємств у світі з переробки
ювелірних алмазів у діаманти. Обидва підприємства добре відомі серед спеціалістів та споживачів не лише в Україні,
а й за-кордоном.

Цьогорічна виставка-ярмарок «ЕлітЕКСПО-2009» прийматиме понад 80 експонентів із 15 регіонів України і як і в
минулому році буде розміщена на трьох поверхах Львівського Палацу мистецтв. Нові колекції на виставці представлять:
Львівський державний ювелірний завод, «Білоцерківський ювелірний завод», «Камея» (м.Краматорськ), «Гемма»
(м. Київ), «Діадема» (м.Вінниця), «Джемма» (м.Київ), «Укрзолото» (м.Київ), «Ажур» (м. Вінниця), «Геліос» (м.Київ) та
інші. Загальну картину спеціалізованої ювелірної виставки доповнить експозиція годинників, елітних сувенірів,
дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів та банківських металів. Серед нових імен: Дніпропетровська ювелірна
фабрика «Едем», Ювелірне підприємство «Мальва» (м. Вінниця), Ювелірний завод «АРТзолото» (м. Артемівськ),
Ювелірний салон «Каст» (м. Вінниця), ТМ «Злата» (м. Київ), Виробнича фірма «Камея» (м. Черкаси) та багато інших.
Крім цього на стенді Державного гемологічного центру України кожен бажаючий відвідувач зможе перевірити на
справжність свої коштовні камінчики таювелірні прикраси.

Не обійдеться на виставці без цікавих та інформаційних заходів. Для прикладу, в теперішніх умовах, надзвичайно
потрібним для ключових спеціалістів ювелірної галузі стане безкоштовний тренінг на тему «Продажі в ювелірному
бізнесі за умов грошового дефіциту», який проводитиме тренінговий центр «Максимум» (м. Львів). Протягом двох годин
керівники та фахівці ювелірного бізнесу матимуть змогу краще опанувати мистецтво переконання та спілкування з
клієнтом, адже продаж починається тоді, коли клієнт каже: «Ні». Тренінг відбудеться 27 лютого, з 11.00 до 13.00 у малому
конференц-заліЛьвівськогопалацумистецтв.

Вже вдруге, в рамках вітчизняних ювелірних виставок, відбудеться унікальне дійство Аукціон ексклюзивних
виробів. Справжні шанувальники шедеврів ювелірного мистецтва матимуть можливість придбати запропоновані лоти на
аукціонних торгах 1 березня о 14.00. Передаукціонна демонстрація виставлених лотів відбуватиметься у VIP салоні
виставки змоменту її офіційного відкриття.

Серед лотів, представлених на аукціон, унікальні витвори мистецтва єдиного в Україні колективу художників
«Майстерні Раритетів Монахової», яка виготовляє свої роботи за рідкісною технікою мініатюрного живопису;
ексклюзивна колекція вишуканих каблучок Виробничої компанії «Джемма» (з золота 750 проби, народжена ідеєю
характерних епатажних виробів. Кожна каблучка з ексклюзивної колекції налічує від 96 до 176 діамантів); унікальне кольє
«Царська примха» оздоблене 1385 білими та 358 чорними діамантами Ювелірного дому «Кімберлі» та оздоби для
чоловіків, елегантні ексклюзивні тростини виготовлені з натурального дерева та оздоблені золотом, сріблом та
дорогоціннимикаменями ЮвелірноїмайстерніОровецького.

Загалом же, представлені на виставці-ярмарку вироби, протягом чотирьох днів, що стануть справжньою «золотою
лихоманкою» у Львові, кожен відвідувач зможе придбати за цінами виробника. Це і неповторні авторські роботи,
високохудожні твори митців-ювелірів, і досить доступні широкому загалу ювелірні прикраси з золота та срібла, прикраси
з дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів, годинники, ланцюжки, персні, підвіски, тощо. Ікони, інкрустовані сріблом
та золотом, набори срібного посуду, ексклюзивні ювелірні вироби можуть стати реліквією, котра буде передаватись в сім'ї
від одногопокоління до іншого.
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