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BRIOLET м. Львів №34 

Авторські прикраси з натурального каміння. Продаж мінералів, кристалів , вставок та 

колекційних взірців. Експертна оцінка. 

 

KarMi м. Бровари № 35 

Великий асортимент ювелірної біжутерії класичного та молодіжного дизайну. Жіночі колекції: 

масивні каблучки, браслети, вантажні брошки, гарнітури та сережки. 

 

LENA SE м. Одеса №25 

Ексклюзивні колекційні авторські прикраси. Поєднання незвичних форм та матеріалів в 

сережках, браслетах, підвісках та намисті. 

 

SHERL м. Одеса №3 

Вишукана біжутерія сучасного дизайну, яка поєднує високу якість та оригінальні ідеї. 

Прикраси з магічним гранатом, сяючим топазом, таємничий смарагдом, чудовий димчастим 

кварцом, променистим цитрином, чаруючим сапфіром і чарівними турмалинами. 

 

АМЕТРІН м. Кременчук №15 

Ювелірна компанія з мережею по всій Україні. Виробник оригінальної серії біжутерії Nature 

Bijoux: підвіски, каблучки, сережки, браслети, кулони та кольє з вставками з натурального та 

синтетичного каміння, перламутру, дерева та натуральних волокон. 

 

ГЕОМАРКЕТ м. Київ № 47 

Фірма «ГЕОМАРКЕТ»  відома своїм великим асортиментом продукції з каменів-самоцвітів.  

На виставці буде представлено нову ексклюзивну колекція прикрас із битого скла. 

 

 

 

 

 

 
 

Albina Bijou м. Львів 

Авторські буси ручної роботи з натурального каміння та дерева. 

 

Ellur м. Кам’янець-Подільський 

Творча майстерня Олени Школьняк. Прикраси з вишивкою ручної роботи: підвіски, сeрeжки, 

брошки, колечка та комплекти. При створенні прикрас поєднуються ювeлірна вишивка ручної 

роботи, різні тeхніки та фактури ниток. Прикраси в українській тeматиці, квіткові композиції, 

мініатюрні пeйзажі та іншe. Всі вироби є авторськими та виготовляються в одному примірнику 

або лімітованою сeрією. 

 

GRAFKA м. Львів 

Прикраси ручної роботи з натурального каміння та бісеру. 

БІЖУТЕРІЯ 

Салон прикрас та аксесуарів ручної роботи 

https://www.facebook.com/brioletdesign
https://www.facebook.com/Коллекционные-украшения-Lena-Se-191722487576048
http://sherljewellery.com/
http://ametrin.org/
http://www.geomarket.com.ua/
https://www.facebook.com/albina.bijou
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013099056653
https://www.facebook.com/ja.grafka


 

Irina Sergienko STYLE, м. Київ 

Дизайнерські прикраси зі шкіри та перлин. 

 

PhytArt м. Кам’янець-Подільський 

Творча майстерня Юлії Марущак. Дизайнерські прикраси зі справжніми квітами та рослинами 

збережені під ювелірною смолою. Поєднуються різні техніки виконання - об’ємна та площинна 

заливка смоли, паяння металів у техніці Тіффані, використання дерев’яних, скляних та металевих 

основ а також натурального каміння. 

 

Братейко Любов, м. Львів 

Авторські прикраси ручної роботи з полімерної глини та бісеру. 

Бряч Анжела, м. Львів 

Авторські прикраси ручної роботи. Коралі та намиста. 

 

Войтків Світлана  м. Львів 

Авторські прикраси ручної роботи. Коралі в етно-стилі. 

Заремба Олена м. Львів 

Дизайнерські прикраси та аксесуари з бісеру. 

 

Львівська Олеся, м. Львів 

Авторські коралі в етно-стилі ручної роботи з натурального каміння та бісеру. 

 

Паук Ярина, м. Львів 

Авторські прикраси ручної роботи. 

 

Чад Галина м. Львів 

Ексклюзивні авторські текстильні буси та валяні шарфи ручної роботи. 

 

Чарівні БубОньки м. Львів 

Еко прикраси в етно стилі з дерева, льону, вовни та бавовни. Є можливість виготовлення під 

замовлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів • Галицькі Експозиції® • 2018  

Ювелірна майстерня. Широкий асортимент ювелірних виробів із золота та індивідуальне 

виготовлення прикрас під замовлення. 

https://www.facebook.com/isergienko1
https://www.facebook.com/phytart/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004807424034
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011460339492
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009244823126
https://www.facebook.com/helena.zaremba.58
https://www.facebook.com/OlesyaKorali
https://www.facebook.com/chadgalina
https://www.facebook.com/charivnibubonky/

