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Гал ЕКСПО

Асоціації ювелірів України
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Львівський Палац мистецтв
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V СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЮВЕЛІРНА
ВИСТАВКА-ЯРМАРОК

«ЕлітЕКСПО»
Львівський Палац мистецтв
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Вже п'ятий рік поспіль ЗАТ «Гал-ЕКСПО» за підтримки Асоціації ювелірів України збирає у самому «серці»
Львова провідних виробниківювелірних виробів з усієї України. Саме останні вихідні напередодні жіночого свята –Дня 8
Березняперетворюютьсяна справжнюЗолоту лихоманку.

Неймовірна кількість вишуканих ювелірних прикрас, годинників та аксесуарів - лише чотири дні за цінами
виробника!

Незмінними партнерами виставки є , найбільше ювелірне підприємство в
Україні, що засноване у 1936 році, та , одне з найбільших підприємств у світі з
переробки ювелірних алмазів у діаманти. Ці підприємства добре відомі серед спеціалістів та споживачів не лише в
Україні, а й за кордоном.

Цьогорічна виставка-ярмарок «ЕлітЕКСПО-2011» виросла в своїх експозиційних площах у порівнянні з минулим
роком і гостинноприйматимебільше100 експонентів із 12 регіонівУкраїни та гостей з Росії.

Як і в минулому році, виставка буде розміщена на трьох поверхах Львівського Палацу мистецтв і займе понад 1000
квадратних метрів. Нові колекції на виставці представлять: ,

(м. Вінниця), , (м. Вінниця),
(м. Київ), (м. Вінниця), (м. Вінниця),

, (м. Вінниця), (м. Київ) та багато інших. Чверть
учасників приймають участь протягом усіх п'яти років та кожного разу приємно дивують своїх справжніх поціновувачів
новимивитворамиювелірногомистецтва.

Серед нових імен слід відзначити: – виробник унікальних виробів з діамантами (м. Київ),
, основним напрямком діяльності якого огранування власної алмазної сировини та гуртовий

продаж діамантів власного виробництва (м. Київ), , заснована дизайнером Ірит Гоффер Сессон, представить
нестандартні фантазійні коштовності, виготовлені вручну, – офіційний представник чеських компаній в
Україні, які виробляють унікальні ювелірні прикраси із застосуванням аутентичного богемського гранату (м. Київ),

( м.Дніпропетровськ), (м.Харків), (м.Харків)
та багато інших.

Загальну картину спеціалізованої ювелірної виставки доповнить експозиція годинників, елітних сувенірів,
дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів та банківськихметалів.

Загалом, 60% учасників виставки «ЕлітЕКСПО» – виробники, що гарантує усім відвідувачамширокий асортимент
та лояльність цінової політики.

Для шанувальників ефектного та яскравого , офіційний дилер , презентує на виставці
найдинамічніше авто за всю історіюVolvo. .

Вже традиційно на стенді Державного гемологічного центру України кожен бажаючий відвідувач зможе
безкоштовноперевіритина справжність свої коштовні камінчики таювелірні прикраси.

Загалом же, представлені на виставці-ярмарку вироби, перетворять Львівський Палац мистецтв на Палац
неповторних витворів ювелірного мистецтва, а кожен відвідувач з розмаїття
колекцій виготовлених, як в Україні, так і за її межами. Це і неповторні авторські роботи, і високохудожні твори митців-
ювелірів, і досить доступні широкому загалу ювелірні прикраси із золота та срібла, з дорогоцінних та напівдорогоцінних
каменів, годинники, ланцюжки, персні, підвіски, тощо. Ікони, інкрустовані сріблом та золотом, набори срібного посуду,
ексклюзивніювелірні вироби зможуть стати реліквією, яка будепередаватись в сім'ї від одногопокоління до іншого.
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Традиційно «ЕлітЕКСПО» майданчик для ознайомлення з новими трендами в ювелірному бізнесі та
презентації новихвеснянихколекцій!

ВАТ «Київський ювелірний завод»
ДП «Вінницький завод «Кристал»

Львівський державний ювелірний завод Ювелірне
підприємство «Мальва» «Білоцерківський ювелірний завод» «Діадема» виробнича
компанія «Джемма» ТзОВ «Прикраси» «Ажур» Дніпропетровська ювелірна
фабрика «Едем» Ювелірний дім «Кімберлі» Ювелірний дім «Zarina»

Ювелірний дім «Іріс»
ТзОВ «Алмаз-ДіамантЮ»

ТМАМАRО
ТзОВ «Татьєн»

«ЗолотийАнгел» ТзОВ«Юмекс -Про» ТзОВ«ТорговийдімСтерлінг 9»

«Трістар Авто Еліт» Volvo
НовийVolvoS60–автомобіль, створенийдаруватинатхнення

Ювелірна виставка в кожному регіоні України – це справжня яскрава та довгоочікувана подія, на заході
України–це «ЕлітЕКСПО»!

Ласкавопросимонавиставкисерії «Галицькі експозиції»
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матиме 4 дні для пошуку свого подарунку


