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Гал ЕКСПО

Асоціації ювелірів України
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Золота лихоманка уЛьвові!
Неймовірна кількістьювелірнихприкрас - лишечотиридні за цінамивиробника!
ЗАТ «Гал-ЕКСПО» відкриває ХХ ювілейний виставковий сезон спеціалізованою ювелірною

виставкою - ярмарком «ЕлітЕКСПО», що відбуватиметься за підтримки Асоціації ювелірів України.
Напередодні жіночого свята Дня 8 Березня, кожен 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, та ДП «Вінницький завод «Кристал», одне з
найбільших підприємств у світі з переробкиювелірних алмазів у діаманти. Обидва підприємства добре
відомі серед спеціалістів та споживачів не лишевУкраїні, а й за кордоном.

Цьогорічна виставка-ярмарок «ЕлітЕКСПО-2010» значно виросла в своїх експозиційних площах
по відношенню до минулого року і гостинно прийматиме близько 100 експонентів із 15 регіонів
України. Як і в минулому році, виставка буде розміщена на трьох поверхах Львівського Палацу
мистецтв і займе понад1000 квадратних метрів. Нові колекції на виставці представлять: Львівський
державний ювелірний завод, Ювелірне підприємство «Мальва» (м. Вінниця), «Білоцерківський
ювелірний завод», «Гемма» (м.Київ), «Діадема» (м.Вінниця), виробнича компанія «Джемма» (м.Київ),
ПП «АртЗолото» (м. Артемівськ), «Ажур» (м. Вінниця), Дніпропетровська ювелірна фабрика «Едем»,
Ювелірнийдім«Кімберлі» (м.Вінниця) та багато інших.

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

Серед нових імен слід відзначити: «Інталія» (м. Кострома, Росія), «Валерія» (м. Хмельницький),
Краматорська ювелірна фабрика «Укрзолото», Ювелірній завод «Золото» (м. Краматорськ),
Краматорська ювелірна фабрика «Імперія золота», Ювелірна фабрика «Яркона» (м. Київ), Ювелірне
виробництво «Чернігів злато» (м. Чернігів), ТзПВ «Галицький ломбард» (м. Хмельницький), «Ювелір
престиж» (м. Лисичанськ), «Рамз» (м. Стаханів) та багато інших. Особливо приємно, що деякі компанії
впершеберуть участь у виставках і для свогопредставлення обрали саме «ЕлітЕКСПО-2010».

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

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 зможуть стати реліквією, котра буде передаватись в сім'ї від
одногопокоління до іншого.

Ласкавопросимона виставки серії «Галицькі експозиції» .
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