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XIX СпЕціаЛізована ювЕЛірна виСтавка-продаж

Шановні учасники та гості виставки!
 вітаємо вас на 19 спеціалізованій ювелірній виставці «ЕлітЕкСпо-2018». вже одинадцятий рік поспіль 
напередодні свята весни та краси, 8 березня, ми проводимо ювелірну виставку-маркет в самому серці Львова. 
на трьох поверхах палацу Мистецтв збираються провідні виробники, торгові представники та майстри-ювеліри 
зі всієї України та представляють ювелірні новинки 2018 року.
 з часу проведення першої ювелірної виставки у Львові в 2007 році змінилося багато: з’являлися нові учасники, 
розширювався асортимент продукції ювелірної галузі, зростала кількість постійних відвідувачів виставки та 
урізноманітнювалася програма супутніх заходів. але незмінним залишилося одне: «ЕлітЕкСпо»  й досі є 
найочікуванішою ювелірною подією в західній Україні!
 на виставці-продажі «ЕлітЕкСпо-2018» можна ознайомитися з актуальними тенденціями у виробництві 
ювелірних виробів та обмінятися досвідом із застосування нових технологій у ювелірній галузі. на виставці 
представлено великий вибір прикрас з діамантами, вироби з платини, золота та срібла, прикраси з натурального 
каміння, вставки для ювелірних виробів, вироби з бурштину та з емаллю, мистецькі авторські роботи, годинники, 
ексклюзивна біжутерія, упаковка. також, в рамках виставки проводиться  Салон hand made прикрас, шкіряних 
аксесуарів та каміння. відвідувачам виставки надається можливість підібрати камінці для заміни у виробах, 
обміняти старі прикраси на нові, розробити 3D макет власної прикраси з професійним дизайнером, нанести 
гравіювання на вироби та проконсультуватися з майстрами-ювелірами.
 для покупців виставки традиційно проводяться розіграші ювелірних подарунків кожних 3 години. 
понад 30 ювелірних прикрас знайдуть своїх власниць. цього року спонсорами розіграшів є: ювелірний дім  
«KIMBERLY», тзов «алмаз діамант ю», «Agata», компанія «Irida-V», Lena SE та «Сувенір престиж». 
 У рамках ювелірної виставки цього року відбудеться презентація «Енциклопедії художнього металу» в 
2-х томах доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв ростислава Шмагала. У виданні  подано 
світові системи клеймування ювелірних виробів, методи експертної оцінки коштовного каміння, його родовища 
в Україні, типи огранювання тощо. видання вперше систематизує тисячі творів, значний корпус літератури, 
хронологічні та довідкові експертні таблиці.
 також з 22 по 25 лютого триватиме виставка-продаж ексклюзивних робіт повного кавалера нагород 
Меморіального фонду Фаберже, заслуженого майстра народної творчості України, заслуженого діяча 
каменерізного мистецтва олександра Мірошнікова.  
 Щиро сподіваємося, що виставка принесе користь та справжнє задоволення кожному!

З повагою та побажаннями хорошого дня,  
дирекція виставки «ЕлітЕКСПО»
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ювЕЛірні вироБи з діаМантаМи

CARAT м. Харків №16
ювелірна мережа. великий асортимент золотих 
каблучок, сережок та підвісок з діамантами.

KIMBERLI м. Вінниця №2
ювелірний дім. Більше 10 років спеціалізується на 
виробництві ювелірних виробів з діамантами.

PION м. Одеса №34
діамантовий бутік. Ексклюзивні вироби з 
діамантами. вишукані обручки нестандартного 
дизайну.

TANGO м. Костянтинівка №14
виробник ювелірних прикрас преміум класу 
авторського дизайну з діамантами.

ZARINA м. Київ №13
Бренд існує з 1998 року. прикраси із білого золота 
з чорними та шоколадними діамантами. Мережа 
налічує 45 магазинів по всій Україні.   

АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю м. Київ №21
на ринку – з 2005 року. Гуртова та роздрібна 
торгівля діамантами власного виробництва. 
Ексклюзивні ювелірні вироби з діамантами.

АМЕТРИН м. Кременчук №19
ювелірна компанія з мережею по всій Україні. 
діамантова група товарів: сережки, каблучки, 
підвіски та кольє.

АРІСТА м. Запоріжжя №55
ювелірна фабрика. колекції обручок з білими 
та чорними діамантами. каблучки та запонки 
з діамантами для чоловіків. Гарнітури та 
браслети.

ГЕЛІОС м. Київ №6
вітчизняний виробник прикрас з 1991 року. вироби 
з діамантами. ювелірні вироби з дорогоцінних 
металів з діамантами.
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ДРУЖКА м. Одеса №34
Мультибрендова мережа ювелірних крамниць, 
яка спеціалізується на обручках та кільцях з 
діамантами.

ЕДЕМ м. Дніпро №1
виробник ювелірних виробів  із золота 585 проби 
з діамантами. великий асортимент обручок із 
використанням технології  алмазної огранки.

КРИСТАЛ м. Вінниця №12
державний завод. класичні ювелірні вироби з 
діамантами. надійність перевірена роками.

ювЕЛірні вироБи із зоЛота

CARAT м. Харків № 6
ювелірна мережа. вироби з діамантами, великий 
асортимент золотих каблучок, сережок та  
ланцюгів.

FAMILY GOLD MASTERS м. Львів  №42
ювелірна майстерня. Широкий асортимент 
ювелірних виробів із золота та індивідуальне 
виготовлення прикрас під замовлення.

GOLD LUXURY м. Харків №54
вишукані ювелірні виробів з золота з дорогоцінним 
та напівдорогоцінним камінням від провідних 
вітчизняних виробників.

KIMBERLI м. Вінниця №2
ювелірний дім. Більше 10 років спеціалізується на 
виробництві ювелірних виробів з діамантами.

PION м. Одеса №34
діамантовий бутік. Ексклюзивні вироби із золота 
585 та 750 проби. прикраси з платини.

TANGO м. Костянтинівка №14
виробник ювелірних прикрас преміум класу 
оригінального авторського дизайну, які поєднують 
в собі розкішну класику, нестандартний авангард 
і новинки модерну.
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VINGOLD м. Вінниця №5
Фоп Филипчук. ювелірні виробів з золота з 
дорогоцінним та синтетичним камінням. новий 
напрямок в дизайні та формах прикрас від молодої 
команди дизайнерів.

VOLVAK м. Київ №4
ювелірна компанія. вироби ручної роботи зі 
золота з нестандартним, ексклюзивним камінням 
різних цінових категорій.

ZARINA м. Київ №13
Бренд існує з 1998 року. Мережа налічує 45 
магазинів по всій Україні. прикраси із білого 
золота з чорними та шоколадними діамантами.

АВРОРА м. Харків №24
ювелірний завод. виробництво ювелірних 
прикрас із золота сучасного дизайну з елементами 
ручної роботи.

АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю м. Київ №21
Ексклюзивні ювелірні вироби зі золота з 
дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням.

АМЕТРИН м. Кременчук №19
Ексклюзивні ювелірні вироби зі золота з 
дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням.

АРІСТА м. Запоріжжя №55
ювелірна фабрика. золоті обручки, каблучки, 
браслети та гарнітури з діамантами. Литі золоті 
ланцюжки.

БАГІРА м. Одеса №59
ювелірна компанія. Більше 15 років на ринку України. 
виробник ювелірних прикрас з дорогоцінних 
металів з коштовними та синтетичними вставками. 
індивідуальні замовлення з будь-якої картинки, 
фото або ескізу.

БЕРИЛ м. Львів №60
ювелірна фабрика. виробник ювелірних виробів 
із золота з вставками з ексклюзивного каміння. 
повний цикл виробництва від ескізу до моделі.

ГЕЛІОС м. Київ №6
вітчизняний виробник прикрас з 1991 року. 
виготовлення ексклюзивних  ювелірних виробів 
з червоного, жовтого та білого золота 585 та 750 
проб.
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ДРУЖКА м. Одеса №34
Мультибрендова мережа ювелірних крамниць, яка 
спеціалізується на золотих обручках та кільцях на 
заручини.

ЕДЕМ м. Дніпро №1
ювелірні вироби із  золота 585 проби з 
синтетичними, напівкоштовними вставками. 
великий асортимент обручок. Більше 10000 
моделей прикрас.

ЕЛЬДОРАДО м. Харків №29
ювелірні вироби з платини 900 та 950 проб, золота 
та з дорогоцінним камінням.

КРИСТАЛ м. Вінниця №12
вінницький державний завод. ювелірні прикраси 
з коштовним і кольоровим камінням. понад 2500 
видів прикрас.

ПЕТРИК м. Біла Церква №36
виробництво ювелірних виробів із золота 585 проби 
з природним (топаз, гранат, аметисти, цитрин, 
хризоліт, рубін)  та синтетичним (гідротермальний 
смарагд, олександрит) камінням.

ПІРАМІДА м. Хмельницький №33
виробник ювелірних виробів із золота. Широкий 
асортимент дитячих прикрас, виробів оздоблених 
кристалами Swarovski, підвісок з лазерним 
гравіюванням.
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ювЕЛірні вироБи зі СріБЛа

IRIDA-V м. Харків №22
ювелірна компанія на ринку з 2003 р. витончені 
ювелірні прикраси із срібла 925 проби з 
дорогоцінним камінням.

SHERL м. Одеса №3
ювелірні вироби зі срібла сучасного дизайну з 
дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням.

STYLE AVENUE м. Київ №45
Європейський ювелірний дім. вироби зі срібла, 
ювелірних сплавів, золота, емалі, дорогоцінного 
та напівкоштовного каміння в декількох десятках 
колекцій різних стилів (авангард, диско, техно, 
бароко, графіка).

TANGO м. Костянтинівка №14
виробник ювелірних прикрас преміум класу 
оригінального авторського дизайну зі срібла.

VOLVAK м. Київ №4
ювелірна компанія. вироби ручної роботи зі 
срібла з нестандартним, ексклюзивним камінням 
різних цінових категорій.

АВРОРА м. Харків №24
ювелірний завод. У 2008 році змінив концепцію 
виробництва для створення виробів зі срібла 
сучасного дизайну з елементами ручної роботи.

АЛІРУ м. Харків №57
підприємство-виробник ювелірних прикрас 
із срібла. використання передових технологій 
для виготовлення висококласних прикрас 
ексклюзивного дизайну.

АМЕТРИН м. Кременчук №19
ювелірна компанія з мережею по всій Україні. 
каблучки, сережки, кулони зі срібла з вставками 
з натурального та синтетичного каміння.
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БЕРЕГИНЯ м. Харків №32
ювелірні вироби зі срібла, з камінням і без, з 
українським орнаментом у традиційному стилі, на 
церковну тематику, прикраси для молоді, сучасні 
та класичні прикраси.

БЕРИЛ м. Львів №60
ювелірна фабрика. виробник ексклюзивних виробів 
зі срібла з вставками з коштовного та напівкоштовного 
каміння. виготовлення ексклюзивних моделей на 
замовлення з власним камінням.

ДОМІНАНТА м. Київ №8
Гуртова торгівля ювелірними виробами з 
італійського срібла з вставками з коштовного та 
напівкоштовного каміння.

ЕЛІС м. Харків №31
ювелірна компанія. вироби зі срібла з дорогоцінним 
та напівдорогоцінним камінням сучасного дизайну.  
підбір дизайну зі стилістом.

КОТЛЯР м. Київ №10
компанія на ринку з 2008 року. Якісні  прикраси 
оригінального дизайну виготовлені зі срібла та 
золота.

МАЙСТЕР КЛІО м. Київ №28
Гуртовий продаж ювелірних виробів зі срібла 925 
проби. вироби з вставками з циркону, перлами, 
перламутру, бірюзи, коралу та напівкоштовного 
каміння. Ланцюжки виробництва італії.

ОКСАМИТ м. Броди №43
підприємство на ринку з 2008 р. виробництво 
ювелірних виробів зі срібла класичних та 
ексклюзивних моделей та гуртова торгівля.

ПЕТРИК м. Біла Церква №36
виробництво ювелірних виробів зі срібла 925 
проби зі золотими накладками та вставками із 
натурального та синтетичного каміння. асортимент 
налічує понад 1500 найменувань.

ПІРАМІДА м. Хмельницький №33
виробник ювелірних виробів із срібла. Широкий 
асортимент дитячих прикрас, виробів оздоблених 
кристалами Swarovski, підвісок з лазерним 
гравіюванням.

СВІТЛАНА ТМ м. Київ №38
ювелірні прикраси зі срібла з вставками з 
натурального та синтетичного каміння.
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СВІТОЗАР м. Біла Церква №18
ювелірні прикраси зі срібла та золота за сучасними 
технологіями моделювання та обробки металу. 
використання унікального методу зварювання 
золота зі срібною основою.

СРІБНИЙ СКАРАБЕЙ м. Біла Церква №17
ювелірні вироби зі срібла із золотими вставками 
з коштовним та напівкоштовним камінням.

УСТИМЕНКО м. Біла Церква №23
ювелірний дім. на ринку з 2008 року. виробник 
ексклюзивних прикрас зі срібла зі вставками золота. 
Чоловіча серія печаток, жіночі браслети, підвіски, 
комплекти, а також дитяча серія прикрас.

ЩЕРБАК м. Біла Церква №15
на ринку з 1989 року. особливість виробництва 
полягає в комбінації срібла та золота, яка 
доповнюється великим різновидом каміння.

ЮР’ЇВ м. Біла Церква №11
ювелірна компанія. на ринку - з 2013 р. виробник 
комбінованих виробів зі срібла та золота сучасного 
дизайну, які доповнюються великим асортиментом 
напівкоштовного каміння.



��Львів • Галицькі Експозиції® • 2018

XIX СпЕціаЛізована ювЕЛірна виСтавка-продаж

вСтавки дЛЯ  ювЕЛірниХ вироБів

АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю м. Київ №21
оптова та роздрібна торгівля діамантами власного 
виробництва. власний штат професійних фахівців 
ограновування і оцінки алмазної сировини і 
діамантів.

ЕЛЬДОРАДО м. Харків №29
вставки з натурального коштовного каміння, 
діаманти.

СПІРІТ СТОУН м. Київ №26
оптова та роздрібна торгівля діамантами власного 
виробництва. власний штат професійних фахівців 
ограновування і оцінки алмазної сировини і 
діамантів.

ТРЕЙД м. Київ № 7
імпортер огранованих вставок з натуральних 
коштовних каменів 1 групи і напівдорогоцінних 2 і 
3 групи. калібровані і фантазійні форми огранки.

ТРІЛЛІАНТ м. Володимир-Волинський №20
асоціація підприємців. обробка дорогоцінного 
каміння I - IV порядку. огранка, лазерна графіка. 
великий асортимент вставок різних форм. інталії 
та камеї по каменях.

прикраСи з ЕМаЛЛю

IVERI м. Київ №25
Сімейне підприємство, засноване в 2002 р. в 
Грузії майстрами-ювелірами. вироби в техніці 
грузинської емалі на сріблі та кам’яної мозаїки 
на латуні.

KIMBERLI м. Вінниця №2
ювелірний дім. Більше 10 років на ринку. 
виробник прикрас із застосуванням давньої 
технології ювелірного мистецтва - гарячої емалі.
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вироБи з натУраЛЬноГо каМіннЯ

AGATA м. Львів №37
творча майстерня з виготовлення прикрас та 
оберегів. вироби з натуральних каменів, перлин та 
коралу, етнічні прикраси, дизайнерські аксесуари 
від українських майстрів.

BRIOLET м. Львів №53
авторські прикраси з натурального каміння: 
намисто,  браслети. Сережки зі  срібла з 
напівкоштовним камінням.

SHERL м. Одеса №3
ювелірні вироби сучасного дизайну з гранатами, 
топазами, смарагдами, димчастим кварцом, 
цитринами, сапфірами та турмалинами.

VOLVAK м. Київ №4
ювелірна компанія. колекції виробів з бурштином, 
коралом, перлами та іншим дорогоцінним та 
напівдорогоцінним камінням.

БУГАЙЧЕНКО м. Київ №39
намисто дукачі з натурального каміння.

САМОЦВІТИ м. Івано-Франківськ №35
торгова марка на ринку України – понад 10 років. 
Ексклюзивні дизайнерські вироби з натурального 
каміння, розроблені майстрами з києва та івано-
Франківська. для постійних клієнтів діє система 
знижок.

MINANQARI м. Київ №52
ювелірні вироби з грузинської перетинчастої емалі 
гарячого запікання: сережки, каблучки, підвіски, 
браслети, запонки, прикраси для чоловіків, дитячі 
колекції.

TANGO м. Костянтинівка №14
виробник ювелірних прикрас авторського дизайну 
в класичному та модерному стилях з емаллю.
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вироБи з БУрШтинУ

ТРІЛЛІАНТ м. Володимир-Волинський №20
асоціація підприємців. кабашони з бурштину. 
інталії та камеї.

Годинники

CARAT м. Харків №16
ювелірна мережа. великий асортимент годинників 
вітчизняного виробництва.

СУВЕНІР ПРЕСТИЖ м. Харків №31
Ексклюзивні прикраси з самоцвітів, дорогоцінного 
та напівдорогоцінного каміння, біжутерія. 
Гуртовий та роздрібний продаж. 

VOLVAK м. Київ №4
ювелірна компанія.  колекції  виробів з 
бурштином.

ХУдожні вироБи 

ІКОНИ м. Івано-Франківськ №49 
оптовий та роздрібний продаж ікон з дерева з 
оздобленням.
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Упаковка дЛЯ ювЕЛірниХ вироБів. ЧиСтка

BIO CLEANERS м. Київ №46
засоби для професійної чистки ювелірних 
виробів.

індивідУаЛЬниЙ дизаЙн

ELIOS м. Львів №41
ювелірна майстерня. виготовлення ексклюзивних 
ювелірних прикрас на замовлення. 3D моделювання, 
гравіювання, реставрація.

FAMILY GOLD MASTERS м. Львів №42
ювелірна майстерня.  3D моделювання, 
гравіювання, замовлення виготовлення ювелірних 
виробів за індивідуальним дизайном.

БіжУтЕріЯ

LENA SE м. Одеса №48
Ексклюзивні колекційні авторські прикраси. 
поєднання незвичних форм та матеріалів в 
сережках, браслетах, підвісках та намисті.

SHERL м. Одеса №3
Ексклюзивна біжутерія високої якості з 
оригінальним дизайном.

БІЖУТЕРІЯ М. КИЇВ №62
великий асортимент біжутерії на будь-який смак.

DEMO STYLE м. Краматорськ №9
торгово-виробнича компанія. виробник ювелірного 
демообладнання і упаковки (демонстраційні 
викладки, дисплеї, подіуми, лотки, палети, 
планшети, підставки, бюсти, футляри та подарункова 
упаковка).
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оБМін / рЕМонт 
FAMILY GOLD MASTERS м. Львів №42
ювелірна майстерня. ремонт ювелірних виробів, 
заміна вставки. обмін.

БЕРИЛ м. Львів №60
виробник ювелірних виробів із золота та срібла. Є 
можливість обміну, оплативши лише за роботу.

СаЛон HAND MADE прикраС та ШкірЯниХ акСЕСУарів

ОКСАМИТ м. Броди №43
підприємство на ринку з 2008 р. виробник 
ювелірних виробів зі срібла. обмін срібла.

ПІРАМІДА м. Хмельницький №33
виробник ювелірних виробів із золота та срібла. 
обмін виробів із золота.

FAMILY FELT, п. туманова дарія
LA CHARME, п.Черкасова олена
п. войтків Світлана
п. заремба олена
п. подгурська Леся
п. попенко олена
п. Слободюк наталія
п. твердохліб надія
п. Філіпович олена

ELEN-FASHION ТМ м. Вінниця №50
PITTARDS м. Київ №47

БЕРИЛ м. Львів №60
ювелірна фабрика. Створення 3D моделей 
ювелірних виробів . Можна придбати дорогоцінний 
камінь і виготовити ексклюзивну модель.
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СПИСОК УЧАСНИКІВ 
AGATA, м. Львів
BRIOLET, м. Львів
CARAT ювелірна мережа, м. Харків
DEMO STYLE компанія, м. краматорськ
GOLD LUXURY, Фоп калантай о.і., м. Харків
ELIOS ювелірна майстерня, м. Львів
ELIS ювелірна компанія, м. Харків
FAMILY GOLD MASTERS, м. Львів
IRIDA-V компанія, м. Харків
IVERI, м. тбілісі, Грузія
KImBERLI ювелірний дім, м. вінниця
LENA SE, м. одеса
mINANQARI, м. київ
PION діамантовий бутік, м. одеса
ROSE SILVER, м. київ
SHERL виробнича компанія, м. одеса
STYLE AVENUE Європейський ювелірний дім, 
м. київ

TANGO ювелірна компанія, м. костянтинівка
VINGOLD компанія Фоп Филипчук в.Б.,  
м. вінниця
VOLVAK компанія, м. київ
ZARINA ювелірний дім, м. київ
АВРОРА Фірма тзов, м. Харків
АЛІРУ, м. Харків
АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю тзов, м. київ
АМЕТРИН ювелірна компанія, м. кременчук
АРІСТА ювелірна компанія, м. запоріжжя
БАГІРА ювелірна компанія, м. одеса
БЕРЕГИНЯ тМ  Фоп Бровко з.в., м. Харків
БЕРИЛ Фабрика ювелірних виробів, м. Львів
Бугайченко О.Л. Фоп, м. київ
ГЕЛІОС ювелірна компанія, м. київ
ДОМІНАНТА компанія, м. київ
ДРУЖКА компанія, м. одеса
ЕДЕМ ювелірна компанія, м. дніпро
ЕЛЬДОРАДО Фоп Фролов, м. Харків



��Львів • Галицькі Експозиції® • 2018

XIX СпЕціаЛізована ювЕЛірна виСтавка-продаж

ІКОНИ, м. івано-Франківськ
КОТЛЯР Фоп, м. Харків
КРИСТАЛ вінницький завод,  м. вінниця 
ОКСАМИТ тМ, м. Броди
ПЕТРИК О.І. Фоп, м. Біла церква 
ПІРАМІДА тМ, м. Хмельницький
САМОЦВІТИ компанія, м. івано-Франківськ
СВІТОЗАР Лтд тов, м. Біла церква
CВІТЛАНА тМ, м. київ
СПІРІТ СТОУН компанія, м. ірпінь
СРІБНИЙ СКАРАБЕЙ, м. Біла церква
СУВЕНІР ПРЕСТИЖ компанія, м. Харків
ТРЕЙД Мпп, м. київ
ТРІЛІАНТ компанія, м. житомир
УСТИМЕНКО ювелірний дім, м. Біла церква
ЮР’ЇВ  ювелірна компанія, м. Біла церква
ЩЕРБАК В.В. Фоп, м. Біла церква
3D принт, м. Львів
BIO CLEANERS Фоп карпенко о.а., м. київ

САЛОН HAND MADE ПРИКРАС 
ТА ШКІРЯНИХ АКСЕСУАРІВ

ELEN-FASHION TM, м. вінниця
FAMILY FELT, п. туманова дарія
LA CHARME, п. Черкасова олена, м. одеса
PITTARDS, м. київ
п. войтків Світлана
п. заремба олена
п. подгурська Леся
п. попенко олена
п. Слободюк наталія
п. твердохліб надія
п. Філіпович олена
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