
®Вперше на заході України ЗАТ «Гал-ЕКСПО»  за підтримки Асоціації ювелірів України та за сприяння 
Львівської ОДА проводить спеціалізовану ювелірну виставку-ярмарок «ЕлітЕКСПО». Виставка, що 
називається, визріла. Адже в останні роки в Україні спостерігається стрімкий розвиток ювелірної галузі, 
українські ювеліри активно виходять на закордонні ринки, їх роботи отримують високі оцінки і фахівців, і 
споживачів. З іншого боку, в регіоні, як і взагалі в Україні, маємо значне підвищення попиту на коштовності. 

Виходячи з потреби ознайомити широкі кола споживачів з кращими зразками мистецтва ювелірів 
України, пропагування якісного вітчизняного товару та підвищення професійного рівня західноукраїнських 

®митців-ювелірів Асоціація ювелірів спільно з «Гал-ЕКСПО»  і організували виставку-ярмарок ювелірних виробів 
та елітних подарунків. В рамках виставки пройдуть семінари та майстер-класи для фахівців, презентації 
продукції. Зокрема, відбудеться Круглий стіл Асоціації ювелірів України;  Державний гемологічний центр 
України проведе серію семінарів по експертизі дорогоцінних каменів; Акредитований експерт Державного 
гемологічного центру України, Член Спілки дизайнерів України п. Калюжна Т.В. з Донецька організовує майстер - 
клас «Діагностика діамантів та їх симулянтів» та семінар «Ювелірна мода - 2007. Стиль та дизайн». І звичайно 
ж, кожен з експонентів виставки на своєму стенді проводитиме презентацію своїх досягнень-мистецьких, 
технологічних.

Генеральним партнером виставки «ЕлітЕКСПО» виступив «Київський ювелірний завод», найбільше 
ювелірне підприємство в Україні, засноване у 1936 році, та вінницький завод «Кристал», одне з найбільших 
підприємств у світі з переробки ювелірних алмазів у діаманти. Обидва підприємства добре відомі серед 
спеціалістів та споживачів не лише в Україні, а й у світі. 

Серед сімдесяти експонентів-представники 15 регіонів України: Києва та області, Одеси, Запоріжжя, 
Донецька та Донецької області, Автономної республіки Крим, Харкова, Черкас, Вінниці, Полтавської області, 
Хмельницька і, звичайно ж, Львова та Львівської області. Здебільшого це підприємства-виробники, широко 
представлені також мережі ювелірних магазинів та постачальники комплектуючих: вставок з каменів, 
коштовного та напівкоштовного каміння, окремих елементів і т.п.. Але «ЕлітЕКСПО» - не лише ювелірна 
виставка, тут представлено також годинники, ексклюзивні сувеніри, срібний посуд, ікони з інкрустацією 
дорогоцінними металами, біжутерію VIP-класу, банківські метали.

Гостями Львова, окрім вже згадуваних Київського ювелірного заводу та заводу «Кристал», стали 
Одеський та Білоцерківський ювелірні заводи, ювелірна компанія «Золотий вік» з Запоріжжя, «Естет Україна» 
(Харків, ювелірні вироби, чоловічі та жіночі годинники), «Еллада» (Миргород Полтавської області, виробник 
ювелірних прикрас), севастопольське підприємство «Віолет»( ювелірні вироби з золота та срібла), «Укрзолото» 
(Київ, ювелірні вироби), «Золотий лелека»(Одеса, ланцюгові вироби, підвіски), «Гаразд» (Київ, дрібносерійні 
ювелірні вироби), «Агні»(Харків, срібні вироби) та багато інших компаній.

Зустрінуть львів'яни і львівські компанії: Львівський ювелірний завод, підприємство «Арлет»( ланцюги з 
дорогоцінних металів ручного та машинного плетіння), «Діамант»(Кам'янка-Бузька, ювелірні вироби), 
«Рундіст»(ювелірні вироби з вставками з коштовного каміння), ювелірну лінію «Соломія».

Серед представлених на виставці-ярмарку виробів кожен відвідувач зможе знайти щось своє: і 
неповторні авторські роботи, високохудожні твори митців-ювелірів, і досить доступні широкому загалу прикраси 
з золота та срібла. Все це особливо актуально перед традиційним Жіночим днем.

Інформаційну підтримку виставки-ярмарку «ЕлітЕКСПО» надали спеціалізовані журнали «Вісник 
ювеліра України» та «Ювелірний бізнес», ділові видання «Коментарі» та «Kyiv Weekly», «Статус. Економічні 
відомості. Захід», ряд регіональних ЗМІ та телерадіокомпаній.

Організатори виставки-ярмарку сподіваються, що вона стане Подією у Львові, ³ започаткує нову традицію 
у виставковому житті Галичини. 

®Ласкаво просимо на виставки серії «Галицькі експозиції» .
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