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ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВКИ: 
ПрaТ «гал-ЕКСПО»®

Україна, 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30

Тел.: (032) 2970628, 2970627
Факс: (032) 2971756

e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua
www.galexpo.com.ua

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКИ:
Львівський Палац мистецтв,

вул. Коперника,17

ОРГАНІЗАТОР ВИСТАВКИ:  
ПрАТ «гал-ЕКСПО»® 

(Україна, м. Львів)

ЗА ПІДТРИМКИ:  
асоціації ювелірів України

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР: 
Ювелірний завод  «ЗОЛОтий віК»

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР: 
Вінницький завод «КРиСтаЛ»

ОХОРОНУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ: 
«титаН»  

Спеціальна рота міліції охорони  
Управління Державної служби охорони  

при ГУ МВС України у Львівській області 

ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР:

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:

ФОТО-ПАРТНЕР

eXhIbItIon manaGement:
«Gal-ЕXPО»® JSC
30 Vynnychenko st., lviv, UKraIne, 79008

phone: +38 (032) 2970628, 2970627
Fax: +380 (32) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua
www.galexpo.com.ua

eXhIbItIon VenUe:
Lviv Palace of Arts, 
17, Kopernik St.

eXhIbItIon orGanIzer: 
«Gal-EXPO»® JSC 
(Ukraine, Lviv)

wIth sUport oF: 
Ukrainian Jewellery Trade Association 

General partner: 
«ZOLOTOY VEK» Jewelry factory

oFFIcIal partner: 
«KRISTALL» diamond factory

secUrIty Is proVIded by: 
«TYTAN»  
special security forces of militia 
state security service department  
of md mIa of Ukraine in lviv regionmaIn 

InFormatIon partner:

InFormatIon partners:

Foto-partner:
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ПРОгРаМа РОБОти

ІX СПЕЦІАЛІЗОВАНОї ЮВЕЛІРНОї ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ 
«ЕлітЕКСПО. Літо – 2013»

29 тРавНя, СЕРЕда
12.00 – 20.00 Заїзд та реєстрація учасників виставки, поселення в готелі,  
   оформлення виставкових стендів.

30 тРавНя, чЕтвЕР
11.00 – 11.50 Прес-конференція з нагоди відкриття виставки

Місце проведення: Конференц-зал Палацу мистецтв
12.00   Урочисте відкриття  іХ Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку  
   «ЕлітЕКСПО.Літо-2013»
14.00   Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»®

Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв
14.00 - 16.00 Майстер - клас «Мотивація персоналу: надихати чи карати?»

Організатор: «HR –Кавярня», м. Львів
Місце проведення: Головний конференц-зал  Палацу мистецтв 

17.00   Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки
Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»®

Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв
18.00   Закінчення роботи виставки
20.00   Офіційний прийом з нагоди відкриття виставки за окремими  
   запрошеннями

31 тРавНя, П’ятНиця
10.00   Початок роботи виставки
12.00   Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»®

Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв
15.00   Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»®

Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв
18.00   Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»®

Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв
19.00   Закінчення роботи виставки
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ПРОгРаМа РОБОти

1 чЕРвНя, СУБОта
10.00   Початок роботи виставки
12.00   Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»®

Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв
14.00 – 15.00 Підведення підсумків Конкурсу на краще представлення торгової  
   марки. Нагородження переможців 

Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв 
15.00   Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»®

Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв
18.00   Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»®

Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв
19.00   Закінчення роботи виставки 

2 чЕРвНя, НЕдіЛя
10.00   Початок роботи виставки
13.00   Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»®

Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв
16.00   Розіграш цінних подарунків серед покупців від дніпропетровської  
   ювелірної фабрики «Едем»

Організатор: Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ»
Місце проведення: Стенд дніпропетровської ювелірної фабрики «ЕДЕМ»

17.00   Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки
Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»®

Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв
18.00   Закінчення роботи виставки
18.00 – 20.00 демонтаж виставкових експозицій та вивіз експонатів
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WORK PROGRAm

9th specIalIzed Jewellery FaIr-eXhIbItIon 
«ElitEXPO. Summer – 2013»

mAY 29, WEdNESdAY
12:00 – 20:00 Arrival of participants and registration, accommodation, construction  
   of booths

mAY 30 , ThURSdAY
11:00 – 11:50 Press conference on the occasion of the opening of the exhibition

Venue: Conference-Hall (Lviv Palace of Arts)
12:00   Opening ceremony of the 9th specialized jewellery fair-exhibition  
   «ElitEXPO. Summer-2013»
14:00   Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors  
   of the exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

14:00 – 16:00 master Class «Staff motivation Strategies:  Punishment or Inspiration?»
Orginizer: «HR Coffee House», Lviv 
Venue: Main conference hall of Lviv Palace of Arts

17:00   Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors  
   of the exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

18:00   End of the working day
20:00   Official reception on the occasion of the opening of the exhibition  
   (by special invitations)
mAY 31, FRIdAY
10:00   Beginning of the exhibition work
12:00   Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors  
   of the exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

15:00   Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors  
   of the exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

18:00   Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors  
   of the exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

19:00   End of the working day
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WORK PROGRAm

JUNE 1, SATURdAY
10:00   Beginning of the exhibition work
12:00   Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors  
   of the exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

14:00 – 15:00 Summing up the results of the contest for the best presentation  
   of the trade mark and the best exposition design. Award ceremony

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC
Venue: Hall of Lviv Palace of Arts

15:00   Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors  
   of the exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

18:00   Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors 
    of the exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

19:00   End of the working day

JUNE 2, SUNdAY
10:00   Beginning of the exhibition work
13:00   Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors  
   of the exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

16:00   Win a valuable prize presented by the «Edem» jewellery factory  
   (dnipropetrovsk, Ukraine). The gifts will be raffled off among  
   the customers

Organizer: Dnipropetrovsk Jewellery Factory «Edem»
Venue: Booth of the Dnipropetrovsk Jewellery Factory «Edem»

17:00   Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors  
   of the exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

18:00   End of the working day
18:00  – 20:00 dismantling of expositions and departure
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Ювелірна мережа «carat» - це ваш провідник в світ дивовижних прикрас. Ми прагнемо 
зробити наших жінок ще спокусливішими, а чоловіків більш елегантними.

Неперевершені вироби з діамантами, величезний асортимент золотих каблучок, 
сережок,  ланцюгів та годинників вітчизняного виробництва, індивідуальний підхід до наших 
постійних клієнтів відрізняє нас від багатьох ювелірних компаній.

Ми будемо раді задовольнити Ваші витончені смаки і запрошуємо завітати до нашого 
виставкого стенду.

48

УчаСНиКи виСтавКи

CARAT
ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА

вул. Пушкінська, 40
м. Харків, 61057, Україна
Тел.: (057) 7060262

Відділи в м. Харків: 
ТЦ «Будинок торгівлі», вул. Суздальські ряди, 9,
ТЦ «Космос», вул. Ак. Павлова, 144-Б, 
ТЦ «Екватор», пр. Московський, 286-б,
ТЦ «Сетко», Харківська обл. м. Дергачі, вул. Петровського, 163-Г
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УчаСНиКи виСтавКи

На ювелірному ринку України майже 10 років. Пріоритетом наших виробі є творчий 
підхід до кожної моделі.

Велике розмаїття виробів з цирконієм і натуральним кольоровим камінням.
Запрошуємо до співпраці.

ELILA 
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

Україна, м. Вінниця
Тел.: (067) 4307617,
 (067) 7768176
Тел./факс: (0432) 508270
e-mail: elila@ukr.net
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УчаСНиКи виСтавКи

«Природне багатство твого стилю»
Компанія Лан-Лан заснована в 2003 році.
Назва компанії «Лан-лан» у перекладі з китайської означає «орхідея». Ця квітка 

символізує витонченість, вишуканість, розкіш, ніжність і жіночність, об’єднуючи в собі 
образи природи  та багатства.

Основним завданням і напрямком діяльності компанії являється  розвиток роздрібної 
та оптової торгівлі виробів з морського і прісноводого перлів, натуральних каменів та 
елітної біжутерії.

Наша компанія має власне виробництво вирощування перлів і виготовлення виробів 
з натуральних каменів в Китаї. Завдяки власним спеціалізованим дизайнерам, новим 
технологіям  - ми підвищуємо свою майстерність та втілюємо  оригінальність ідей у 
виробництво нових моделей, надаючи можливість нашим клієнтам  придбати якісну і 
вишукану продукцію за цінами виробника!

Оновлення асортименту здійснюється кожні 10 днів.
Різноманітність стилів дозволяє вибрати прикрасу на будь-який смак. Високу 

ефективність продажів дозволяє зберегти якісний асортимент прикрас, участь у ювелірних 
виставках і доступні ціни на продукцію.

Протягом всього терміну  існування компанія Лан-Лан створила стійку репутацію 
надійного і перспективного партнера, що підтверджуються  численними  дипломами та 
нагородами, а також сертифікатами якості гемологічного центру України.

Наша компанія займає стійке положення на ринку  та розширює  територіальні масштаби 
своєї діяльності по всій Україні і країнах ближнього зарубіжжя.

Запрошуємо гуртових та роздрібних покупців до співпраці!
Завжди раді Вам!

LAN-LAN
КОМПАНІЯ

вул. Харківське шосе,144-Б, ТД «Дарниця», 2-пов., 
м. Київ, 02091, Україна
Тел./Факс: (044) 5992188, 
 (095) 0610938
e-mail: LanLanpearls@gmail.com
http://lanlan.com.ua
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«rIa-Львів. Розваги. Інформація. Афіша» – перший у Львові глянцевий журнал про 
політику, культуру, моду, розваги та відпочинок.

Рік заснування – 2004.
Цільова аудиторія – забезпечені львів’яни віком 25-45 років.
Регіон охоплення – Львів та Львівська область.
Наклад – 5 000 примірників.
Обсяг – 76 сторінок.
Періодичність – 1 раз на місяць.
Мова – українська.
Розповсюдження:
- продаж у мережах розповсюдження періодики та у супермаркетах;
- безкоштовне розповсюдження в елітних закладах міста (готелі, ресторани, салони краси, 

бутіки, медичні заклади, туристичні фірми, офіси авіакомпаній, банки, автосалони);
- пряме поштове розсилання на домашні адреси відомих осіб міста (політики, громадські 

діячі, керівники фірм);
- безкоштовне розповсюдження у СВ-вагонах Укрзалізниці напрямку Львів-Київ.
Електронна версія журналу: presspoint, journals.ua

RIA-Львів
ЖУРНАЛ  
ПЕРшИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ ЖУРНАЛ  
ТВОГО МІСТА!

а/с 34, м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 6714945,
 (093) 7201032
e-mail: ria.lviv.reklama@gmail.com
www.ria.lviv.ua
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Магічний гранат, сяючий топаз, таємничий смарагд, чудовий димчастий кварц, 
променистий цитрин, зачаровує сапфір і неповторна багатобарвність чарівного турмалінів 
в наших прикрасах вас приємно здивують, в них втілюються вишуканість і неповторний 
стиль. 

«шерл» – це поєднання високої якості і оригінальних ідей, витончена розкіш яких 
підкреслить Вашу індивідуальність і бездоганний смак.

ShERL

Донецьк, Україна
вул. Артема, 125, магазин «Sherl»
вул. Артема, 119, магазин «Магия камня»
http://sherljewellery.com
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STONE PLANET

бульвар Дружби Народів, 1, ТЦ Навігатор
м. Київ, 01103, Україна, 
Тел.: (067) 2633322,
 (044) 2286845
e-mail: info@stoneplanet.com.ua
www.stoneplanet.com.ua

Магазин «Стоун Пленет» пропонує широкий вибір різноманітних виробів з самоцвітних 
каменів, а саме: намиста, браслети, броші, сувеніри, каблучки та сережки! Ми намагаємось 
запропонувати Вам найбільш оригінальні та цікаві екземпляри. Ми цінуємо Вас і хочемо 
підкреслити Вашу індивідуальність!
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the stone planet store offers a wide range of different products from variegated stones, 
namely beads, bracelets, brooches, souvenirs, rings, and earrings!  we try to find the most original 
and interesting specimens. we appreciate you and want to emphasize your individuality!

STONE PLANET

Trade Center «Navigator», 1, Druzhby Narodov Avenue 
01103, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 2633322,
 +38 044 228 68 45
e-mail: info@stoneplanet.com.ua
www.stoneplanet.com.ua
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Компанія VolVaK займає особливу нішу на ювелірному ринку України. 
Вироби компанії отримали визнання та нагороди на найкращих ювелірних виставках 

України, неодноразово відзначені різноманітними нагородами та дипломами. 
Вироби ТМ „VolVaK» користуються попитом не лише у всіх регіонах України, але і за 

кордоном. Підприємство є лауреатом рейтингу „Найкращі підприємства України» и входить 
до Асоціації ювелірів України. 

Краса і неповторність каміння надихають на розвиток власного стилю в ювелірному 
мистецтві. Компанії VolVaK спеціалізується  на виробах ручної роботи.

Деяке каміння є неповторним і вимагає індивідуального підходу при створенні ювелірних 
прикрас. Талановиті майстри, враховуючи тенденції сучасної моди проявляють творчість 
і  працюють за власними ескізами. 

Ювелірна компанія VolVaK прагне вивести на ринок України ювелірні вироби з 
нестандартними, ексклюзивними камінням різних цінових категорій.

Мета компанії - дати можливість людям, закоханим в напівдорогоцінне каміння, зробити 
прикраси невід’ємною частиною  щоденного гардеробу.

Компанія має власну роздрібну торгівельну мережу. Неповторність і елегантність виробів 
роблять їх престижними і бажаними.

Більшість колекції виробів з бурштином, коралом, бірюзою, перлами – це  прикраси, 
котрі завойовують любов і увагу покупців. 

Ювелірна майстерня компанії VolVaK допоможе Вам розробити та  втілити у реальність 
ексклюзивні вироби, які підкреслять Вашу індивідуальність.

VOLVAK
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

а/с 33, м. Київ, 02105, Україна
Тел.: (044) 5021287
 (067) 5064664

20

УчаСНиКи виСтавКи



35

2

УчаСНиКи виСтавКи

Компанія zelta darbs, рада  Вам представити, вироби Луганського ювелірного заводу 
zeltadarbs. 

Колекція «Етно Ukraine» – вишиванка в сріблі! Стилізовані Українські народні 
орнаменти втілені в благородному металі, руками ювелірів Луганського ювелірного заводу 
zeltadarbs.

ZELTA dARBS

вул. Боженко, буд 113
м. Луганськ, 91020, Україна
Тел.: (098) 3841671
 (050) 5713469
e-mail: zelta@ukr.net
www.zeltadarbs.com
www.facebook.com/zeltadarbs
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ТОВ «ЮФ Ажур» засноване в 2005 році, успішно розвивається і приймає участь в різних 
виставках.

Продовжуючи традиції ювелірних шкіл, ТОВ «Ажур» виробляє широкий асортимент 
виробів з натуральними і штучними вставками, коралами, перлами та перламутром. 

Індивідуальний підхід до кожного клієнта, якість і відмінні ціни – це те, що  робить «Ажур» 
одним із лідерів ювелірної промисловості Поділля.

Торгова марка «Ажур» – це ваш найкращий вибір.

аЖУР ЮвЕЛіРНий діМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Келецька, 51, 
м. Вінниця, 21027, Україна
Тел./Факс: (0432) 507976,
 (0432) 507975
e-mail: ajurgold@gmail.com
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аЛМаЗ-діаМаНт Ю
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Сім’ї Сосніних, 11,  
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 2064084, 2064085
e-mail: almaz@almaz-diamond.com.ua
www.almaz-diamond.com.ua

Основним напрямком діяльності фірми є огранювання власної алмазної сировини та 
гуртовий продаж діамантів власного виробництва. В асортименті нашої продукції – діаманти 
будь-яких якісних та вагових груп круглої форми, а також діаманти усіх фантазійних форм. 
Фірма має можливість задовольняти будь-які індивідуальні побажання замовників та 
виробництво діамантів.

 Новим напрямком діяльності є гуртово-роздрібний продаж високоякісних морських та 
культивованих перлів різних кольорів.

Запрошуємо до співпраці як постійних, так і нових клієнтів. У нас Ви знайдете широкий 
вибір продукції, високий рівень обслуговування, індивідуальний підхід до кожного 
клієнта.
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the main activity of the company is manufacturing of polished diamonds out of rough 
diamonds and also its marketing. the company produces its own rough diamonds. the diamonds 
are of different forms - round and fantasy as well as different sizes, colors and clarities. special 
orders may be acceptable.

the new activity direction is the wholesale and retail trade of high-quality marine and cultivated 
pearls of different colors.

we provide an individual attitude to every customer. there are many companies that have 
already co-operating with us for a long period of time. we invite you to join our team!

best quality! best selection! best service!

ALmAZ-dIAmONd U  LTd.

11, Simyi Sosninykh St.,  
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2064084, 2064085
e-mail: almaz@almaz-diamond.com.ua
www.almaz-diamond.com.ua
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аСОціація ЮвЕЛіРів УКРаЇНи

вул. Пушкінська, 31а, оф. 29
м. Київ, 01004, Україна
Тел.: (044) 2345604
Факс: (044) 2345604
е-mail:t.donchenko@ukr.net
www.aju.com.ua

Асоціація ювелірів України – суспільна організація, створена в 2000 році, об’єднує більш, 
ніж 370 підприємств виробництва і торгівлі ювелірними виробами в Україні.

Основними напрямками роботи Асоціації є створення найбільш сприятливих умов для 
діяльності підприємств – її членів. Ефективного представлення їх інтересів в державних 
органах влади та управління.
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атЕЛьЄ
УКРАїНСЬКЕ ВИДАННЯ

пр-т Возз’эднання, 3-а
м. Київ, 02160, Україна
Тел./факс: (044) 5753210 (15,16)
e: mail: atelie@variantp.com.ua 

Засновник та видавець: ТОВ «Варіант Медіа»
Наклад: 20 000 прим., розповсюджується по всій  Україні. 
Формат: А-4 (210х285 мм). Об’єм: 64- 84 ст.ор.
Передплатний індекс : 38613
Повнокольоровий  щомісячний журнал для професіоналів швейного бізнесу.
Читачі журналу: працівники швейної та текстильної промисловості; власники та 

співробітники приватних компаній, ательє, кравці – індивідуали, дизайнери одягу, робітники 
торгівельних компаній з продажу одягу, тканин, фурнітури, швейного обладнання, студенти 
профільних коледжем та вузів.

Головні  рубрики: ТЕНДЕНЦІї МОДИ ( сезонні тенденції, змінення в моді), ОСТАННІ 
НОВИНИ МОДИ В УКРАїНІ, ТЕХНІКА КРОЯ (поетапний курс навчанняя найпопулярнішій 
в Европі системі крою «М. Мюллер та син»), ТЕХНОЛОГІЯ, ГОЛОВНІ УБОРИ,СПРАВА 
(маркетинг, мерчендайзінг та ін.) І’МЯ В МОДІ,   МАЙСТЕР,  ГІСТЬ НОМЕРУ,   ОСТАННІЙ 
шТРИХ (аксесуари, оздоба, фурнітура), НОВИНИ (все про останні покази, виставки).

 Проведення професійних семінарів за методикою конструювання «М. Мюллер та син». 
Курси крою та шиття – різні форми та терміни навчання.
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Founder and editor: VarIantpmedia limited liability company (open company). 
circulation: 20 000 copies, distributed throughout Ukraine
Format: a-4 (210 х 285 mm)
Volume: 64-84 pages
readers audience: members of clothing and textile industries; owners and employees of 

private companies and ateliers ; individual cutters; clothing (fashion) designers; members of 
trade companies engaged in sales of clothing , fabrics, accessories, sewing equipment.

main rubrics: FashIon lInes (season trends, changers in fashion), cUttInG-oUt 
technIQUes (a step-by-step course on europe’s most popular cutting-out system
«muller and son»), a name In FashIon, master, GUest oF the IssUe, the 

lasttoUch ( accessories, trimmings, furniture), nes (everything about last fashion shows, 
exhibitions)

ATELIER
maGazIne

3-а, Vossoedinenia pr.,
02160, Kyiv, Ukraine
Phone/fax: + 38 044 5753210 (15,16), 
e-mail: atelie@variantp.com.ua
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БігСаН
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

пров. Будівельників, 1,  
м. Біла Церква, Київська обл., 09100, Україна
Тел.: (045) 6346772
e-mail: info@bigsun.com.ua
www.bigsun.com.ua

Ювелірний   дім  «Бігсан» -  лідер на ринку України по виробництву ювелірних виробів 
зі срібла комбінованого з золотом. Представляє собою підприємство з повним циклом 
виробництва , від задуму та ескізу художника до реалізації виробів . Для гарантування 
найвищої якості , наша компанія користується новітніми технологіями і впроваджує сучасні 
тенденції ювелірної моди.

Ювелірний дім « Бігсан» має на меті давати краще своїм клієнтам .
Маємо честь з гордістю представити Вам свою  колекцію.
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Jewelry company «bigsun» is the leading Ukrainian company in manufacturing of silver 
jewelry combined with gold. we are the company that comprised the full manufacturing cycle, 
from the design to manufacturing. In order to guarantee the highest quality, our company uses 
up-to-date technologies and introduces modern tendencies of jewelry fashion. 

Jewelry company «bigsun» is aimed to give only the best to our customers. 
It is an honor to present you our collection!

BIGSUN
Jewellery company

1, Provulok Budivelnikiv St., 
09100, Bila Tserkva, Ukraine
Phone:  +380 45 6346772
e-mail: info@bigsun.com.ua
www.bigsun.com.ua
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БіЗНЕС-ПРОПОЗиція
ВСЕУКРАїНСЬКИЙ  
РЕКЛАМНИЙ ПРОЕКТ

вул. Зелена, 105
а\с 2222, 79008
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2418450, 2418460,
 (091) 3181126
Факс: ( 032) 2418450
e-mail: adv@art-kompleks.com
www.biznes-pro.ua

«Бізнес-пропозиція» – це всеукраїнський рекламний проект, орієнтований на ділову 
аудиторію, який включає друковане видання, інтернет-портал та активну участь у 
спеціалізованих виставках України. 

Журнал «Бізнес-пропозиція»:
- видається з 2001 року, один раз на місяць; 
- об’єм: більше 116 сторінок; формат: А4;  
- розповсюджується по всій території України за адресами бізнес-організацій; 
- аудиторія: ділові кола України.
Комплексні рішення, які пропонує «Бізнес-пропозиція», – це втричі більше можливостей 

для Вас та Вашого бізнесу, адже Ваша реклама працює в трьох напрямках: в журналі, на 
сторінках інтернет-порталу та на спеціалізованих виставках України. 

Наш досвід та професійність – це запорука успішності Ваших рекламних кампаній.
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«business proposition» is the all-Ukrainian publicity project focused on the business audience 
that includes periodical publication, website and active participation in the specialized exhibitions 
organized in Ukraine. 

the «business proposition» magazine:
- since 2001 year, monthly; 
- Volume: more than 116 pages; a4 size;
- Is distributed all over Ukraine according to the business companies addresses; 
- audience: business sphere in Ukraine.
complex solutions offered by «business proposition» mean three times more possibilities 

for you and your business, because your publicity works in three directions: in the magazine, 
on the website and on the specialized exhibitions of Ukraine. 

our experience and professionalism is the guarantee  of your advertising campaigns 
success!

BUSINESS PROPOSITIONThE
all-UKraInIan pUblIcIty proJect

79008, P.O.B 2222
79035, Lviv,  Ukraine, 
Zelena St., 105,
Phone: +380 32 2418450,  2418460, 
 +380 91 3181126
Fax:+38 032 241 84 50
E-mail: adv@art-kompleks.com 
www.biznes-pro.ua
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гЕОМаРКЕт
СПД ФО МАРТИшИН А.І.

вул. Срібнокільська, 22, оф. 192,  
м. Київ, 02095, Україна
Тел.: (044) 5857250
Факс: (044) 5748319
e-mail: geomarket.kiev@gmail.com
www.geomarket.com.ua

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

Пропонуємо широкий вибір колекційних взірців мінералів та кристалів, а також кулі, 
дерева щастя, фігурки тварин та інші сувеніри з натурального каміння (аметист, агат, 
гірський кришталь, нефрит, рожевий кварц, пірит, турмалін, яшма та ін.), камені та вироби 
для фен-шуй, езотерики, літотерапії, самоцвітна «галька» для акваріумів, взірці для 
інтер’єру та ландшафту.

Окремим напрямком діяльності є срібні ювелірні вироби із вставками коштовних та 
напівкоштовних каменів провідних виробників з Азії та Європи. 

Здійснюємо гуртові поставки продукції, які задовільнять найбільш вибагливого покупця. 
Запрошуємо нових ділових партнерів до співпраці.

Постійне оновлення колекції, кваліфіковані консультації наших геологів та гемологів. 
Участь у виставках роблять співпрацю з ГЕОМАРКЕТ  зручною та вигідною.

Зараз у Вас є можливість придбати нашу продукцію у Львові:
Магазин шПІНЕЛЬ (вул. Староєврейська 1, тел. 032- 2356-374)
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Geomarket is a famous company at Ukrainian market for its plenty and variety of products.  
we offer you rich diversity of items made of stones and gems: raw and semi-finished stones, 
bijouterie and jewelry, interior decorations, unique stone and mineral samples which will enrich 
your private collection. one of the interesting directions includes articles made of stones for 
Feng shui, lithotherapy remedies; semi-precious stones for aquarium, landscape and interior 
design purposes. Variety of jewelry is presented by few trends: classic, young wave, eastern 
wind, ethnic jewelry, modern art etc.

GEOmARKET

22, Sribnokil’s’ka St.,  
02095, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5857250
Fax: +380 44 5748319
e-mail: geomarket.kiev@gmail.com
www.geomarket.com.ua
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дЕРЖавНий гЕМОЛОгічНий цЕНтР УКРаЇНи

пл. Ринок, 35. Ювелірний магазин,  
м. Львів, 79008, Україна
Тел./Факс: (032) 2356696,
 (067) 7063647

Державний гемологічний центр України (ДГЦУ) проводить експертизу дорогоцінного, 
напівдорогоцінного та декоративного каміння на замовлення юридичних і фізичних осіб. 

Основна мета експертизи - надання незалежної і об’єктивної інформації про Ваше 
каміння: 

- інструментальна діагностика каміння, у тому числі визначення його походження 
(природне або штучне); 

- розпізнавання імітацій і підробок; 
- визначення якісних характеристик каміння; 
- прогнозування вартості каміння в ювелірних та інших виробах, сировині, колекційних 

і музейних експонатах тощо; 
- оцінка прогнозної вартості торгових партій каміння та цінностей. 
Експертиза виконується досвідченими фахівцями, які мають вищу освіту і спеціальну 

кваліфікацію, здобуту в провідних гемологічних центрах Західної Європи, та щоденну 
практику експертних робіт. 

Експертиза виконується із застосуванням інструментальних методів і за допомогою 
сучасного гемологічного обладнання та приладів. 

 За результатами експертизи видається Експертний висновок на захищеному бланку 
суворої звітності за формою, затвердженою Міністерством фінансів.

Акредитований експерт-гемолог - Зубар Галина Володимирівна. 
З питань придбання періодики та освітніх питань звертатися у головний офіс за адресою:  

м. Київ, вул. Дегтяpівська, 38-44, 10-й поверх: т/ф. (044) 492-93-19
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state Gemmological centre of Ukraine provides the examination of precious, semi-precious 
and decorative stones that can be ordered by physical and juridical persons. 

the main purpose of the examination is to provide independent and objective information 
about your stones: 

- instrumental diagnostics of stones, including determination of their origin (natural or 
synthetic); 

- identification of imitations and simulants; 
- determination of quality characteristics of stones; 
- forecasting of the cost of stones as being jewellery and other items, raw material, collection 

and museum exhibits, etc; 
- evaluation of the forecasting cost of stones and valuables. 
the examination is conducted by the experienced professionals with special qualification 

graduated from the leading gemmological centres of western europe who have everyday’s 
practice of examination. 

the examination is conducted with the help of instrumental methods and modern gemmological 
equipment.  by results of the examination a certificate is issued on special protected forms of 
strict accounting approved by the ministry of Finance. 

Gemmological laboratory provides examination services every day. 
accredited expert-gemmologist Galyna zubar.

STATE GEmOLOGICAL CENTER OF UKRAINE

35, Rynok Sq. Jewelry store, 
79008, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2356696,
 +380 67 7063647
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дЮК-2010
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВДАЛЬНІСТЮ

пр-т Калініна, 73
м. Дніпропетровськ, 49064, Україна
Тел./факс: (0562) 318417
e-mail: duk@dnepr.com

ТОВ «ДЮК-2010» виготовляє широкий асортимент ювелірних виробів із золота 585 
проби із синтетичними, напівкоштовними вставками.

Модельний ряд і цінова політика розраховані на широке коло споживачів із середнім 
рівнем статку. При виготовленні ювелірних виробів підприємство використовує 
сучасні технології виробництва. Особлива увага приділяється асортименту обручок 
із використанням технології  алмазної огранки. Завдяки зусиллям наших дизайнерів і 
модельєрів асортимент виробів постійно збільшується. Сьогодні колекція ювелірних виробів 
підприємства нараховує більше 5000 моделей ювелірних прикрас, які можуть задовольнити 
найвибагливіший смак покупців.

Ми завжди раді співробітництву з постійними та новими клієнтами.
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dUK-2010 llc produces the wide range of jewelries made from 585 gold with the synthetic, 
semiprecious inserts. styles and price policy are aimed on wide range of consumers with 
average income. the company uses modern production technology for producing jewelries. 
special attention is given to the range of wedding rings with the use of technology of diamond 
cut. thanks to the efforts of our designers the range of products is growing all the time. today 
the collection of jewelries includes more than 5000 styles of jewelries that can satisfy the most 
demanding tastes of our customers.

we are always glad to cooperate with regular and new clients.

dUK-2010 LTd.

73, Kalinin Avenue
49064, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone/Fax: +38 0562 318417
E-mail: duk@dnepr.com
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ЄвРОдЖУвЕЛЕРі
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Звіринецька, 63,  
м. Київ, 01014, Україна
Тел.: (095)5785333, 
 (067)1428428
e-mail: info@eurojewelery.com
http://eurojewelery.com

«Євроджувелері» – гуртово-роздрібна ювелірна компанія, яка представляє ексклюзивні 
ювелірні прикраси та намисто в Україні. Всі наші вироби ретельно підібрані дизайнерами, 
привезені в кількох примірниках, щоб кожна щаслива власниця могла відчути себе 
унікальною і неповторною. Наші вироби виготовлені тільки з дорогоцінних металів, з 
доповненням найрізноманітніших дорогоцінних каменів всіляких форм, кольорів та 
огранок.

На сьогоднішній день компанія «Евроджувелері» є ексклюзивним представником 
компанії Jovana collections в Україні. Цей бренд, що широко відомий як в Європі, так і в 
СшА, виготовляє прекрасні елегантні шарми-підвіски та ювелірні вироби за диво доступними 
цінами.

Ми бачимо ювелірні вироби як вираження внутрішньої краси, яка підкреслює унікальний 
характер жінки та її особистий стиль.

Раді презентувати Вам наші колекції.
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«eurojewelery» is a wholesale/retail Jewelry company, which presents exclusive jewelry 
and necklaces in Ukraine. all our products are carefully selected by designers and brought in 
a few items so that every owner could feel herself unique and unrepeatable. our products are 
made only of precious metals, with the addition of a variety of precious stones of numerous 
shapes, colors and cuts.

today «eurojewelery» is an exclusive representative of «Jovana collections» company in 
Ukraine. this brand which is widely known both in europe and in the U.s., produces beautiful 
elegant charms-pendants and jewelry at surprisingly affordable prices.

we believe that jewelry is an expression of inner beauty, which emphasizes the unique 
character of each woman and her personal style.

pleased to present you our collections.

EUROJEWELERY
Jewelry company

63, Zvirynetska St., 
01014, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 955785333,
 +380 671428428
e-mail: info@eurojewelery.com
http://eurojewelery.com



54

35

дЕРЖавНа ПРОБіРНа СЛУЖБа
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ

вул. Отто Шмідта, 26
м. Київ, 04107, Україна
Тел.: (044)2399700
ФаксЖ (044)4863811
e-mail: office@assay.gov.ua
www.assay.gov.ua

Державна пробірна служба є урядовим органом державного управління
-  бере участь в реалізації державної політики  у  сфері  державного  пробірного  контролю   

за   якістю дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного каміння,  виробів з них;
-  здійснює управління сферою державного пробірного  контролю;
 -  виконує контрольно-наглядові  функції  у   сфері   державного пробірного контролю, 

а саме:
- проводить перевірки  додержання суб’єктами   підприємницької   діяльності вимог 

законодавства у процесі здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним 
камінням;

- готує і подає на розгляд Мінфіну пропозиції щодо  зупинення дії  або  анулювання  
виданих суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій;

- проводить щорічну реєстрацію відбитка спеціального знака  - іменника;
- розробляє  форми державних пробірних клейм, забезпечує виготовлення   зазначених   

клейм, проводить  їх  реєстрацію  та експертизу відбитків цих клейм;
- організовує  роботу  арбітражного   лабораторного   центру;
- забезпечує співробітництво  з Європейською  асоціацією  пробірних  палат  і  Постійним 

комітетом Міжнародної  конвенції  з  контролю  та  клеймування   виробів   з дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння;

- здійснює підвищення кваліфікації спеціалістів суб’єктів підприємницької діяльності, 
які здійснюють операції з дорогоцінними металами;

- розробляє  нормативно-методичні та інструктивні документи з питань державного 
пробірного контролю.

Державна пробірна служба є членом Європейської Асоціації Пробірних Установ (АЕАО) 
та має статус спостерігача в Постійному Комітеті Міжнародної Конвенції з контролю та 
клеймування виробів з дорогоцінних металів.

УчаСНиКи виСтавКи
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В нашому ювелірному салоні обручки із золота представлені величезним асортиментом. 
У каталозі весільних кілець ви легко знайдете відповідний варіант для себе і своєї 
половинки. Всілякі вирішення дизайну роблять ексклюзивні обручки з нашого салону 
популярними серед найстильніших пар. 

Майбутні молодята знаходять у нас те, про що мріяли завжди: неповторного виконання, 
високої якості, прийнятних цін. 

Наша компанія гарантує наявність всіх розмірів обручок будь-якої моделі, також ми  
спеціально для вас можемо розробити новий дизайн обручки на високому професійному 
рівні.

ЗагС
ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН

вул. Червоноармійська, 72 
м. Київ, 02088, Україна
ТЦ Олімпійський 
Тел.: (044) 5933233

вул. Преображенськая, 21     
м. Одеса, 65082, Україна  
Тел.:  (048) 7238292
http://zags.kiev.ua
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Західне казенне підприємство пробірного контролю створене відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.04.2000р. №732 «Про утворення Державної пробірної 
служби та казенних підприємств пробірного контролю», наказу Міністерства фінансів 
України від 18.05.2000р. №106 «Про утворення казенних підприємств пробірного 
контролю».

Предмет діяльності підприємства:
- перевірка якості дорогоцінних металів та виробів з них;
- проведення випробувань, контрольних (арбітражних) аналізів матеріалів та виробів, 

що містять дорогоцінні метали;
- обов’язкове клеймування ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, 

виготовлених в Україні та ввезених на територію України з метою їх реалізації;
- клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених із дорогоцінних металів, 

за заявками юридичних та фізичних осіб;
- виготовлення і реалізація стандартних пробірних реактивів.

ЗаХідНЕ КаЗЕННЕ ПідПРиЄМСтвО ПРОБіРНОгО 
КОНтРОЛЮ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОї ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОБІРНОГО 
НАГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ СУВОРОї ЗВІТНОСТІ ТА ЛОТЕРЕЙНОї 
ДІЯЛЬНОСТІ
вул. Варшавська,70
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (0322) 445118
Факс: (0322) 445118
e-mail: zkppk@mail.lviv.ua

Відділення підприємства:
вул. Вінницька, 61
м. Хмельницький, Україна
Тел./Факс: (0382) 612993 (94)
e-mail: assay@hm.ukrtel.net

Графік роботи підприємства:
понеділок-четвер: з 8-00 до 16-45
п’ятниця:   з 8-00 до 15-30
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ЗОЛОтий віК
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Криворізька, 24
м. Запоріжжя, 69039, Україна
Тел.: (061) 2872063, 2872762, 7174600, 7174610, 7174620
Факс: (061) 2872064
 (067) 6188989 (Департамент гуртових продаж)
e-mail: zvek@optima.com.ua
www.zvek.com.ua

Ліцензія МФУ № 052456 серія aВ від 25.04.2006 р.
Ювелірна компанія «Золотий Вік» заснована в 2000 році та є однією з найкрупніших 

виробничих компаній України. Культура краси на підприємстві стала цінністю та 
перетворилась в „торговельну марку», якою захоплюються. 

Ця цінність відбивається у послідовності ідей та дизайну, у вишуканих засобах обробки. 
Дизайн-студія не підкоряється жорстким законам та не прямує по одній і назавжди 
встановленій орбіті. Єдині сили, які володіють нею - це фантазія і гарний смак. Іншою мовою, 
компанія «Золотий вік» рухається туди, куди її веде творчий пошук засновників. 

Кожен ювелірний виріб, який виробляється та продається під маркою „Золотий вік» 
проходить повний технологічний цикл: від створення ескізу до його виробництва та реалізації 
в роздрібній торгівлі кінцевому споживачу. Ланцюгоплетіння, виготовлення литтєвих 
моделей, штамповка та нанесення лазерного гравіювання виконується на італійському та 
німецькому обладнанні «sIsma», «FastI», «bertoncello», «caVallIn», «l. m. finishing 
system», «IndUtherm», «InVImec», «ItalImpIanI oraFI», 

«ceIa» та ін. і проходить подвійний контроль якості. Це наш стратегічний вибір, який 
дозволяє задовольнити найскладніші вимоги клієнтів та виробити особливий підхід до 
стилю, який дозволяє  успішно йти в ногу з сучасними технологіями. Колекція постійно 
поповнюється і вже нараховує більш ніж 10000 найменувань. Ми здатні зрозуміти почуття, 
традиції, таємні бажання споживачів та запропонувати свою продукцію, втілюючи ці 
різносторонні аспекти. 

Якість наших виробів,  гарантована Міжнародним призом «Європейська якість» та 
Дипломом національного конкурсу «Вища проба». Підприємство є лауреатом рейтингу 
«Кращі підприємства України».

Наші представництва відкриті у кожному регіоні України, а також зручна система доставки 
товару до клієнта забезпечить стабільну  та приємну роботу. Наші обійми відкриті для 
співпраці. Ми очікуємо на Вас, шановні клієнти!



58

1

EXhIBITORS

license mFU № 052456 series aВ dated on april 25, 2006
the jewelry company «zolotoy Vek» («Golden age») was founded in 2000 and it is one of 

the biggest production companies in Ukraine. the beauty culture has become the company’s 
value and transformed into «the trade mark», which delights all the people.

this value is expressed in the complex of ideas and design and through the smart ways of 
processing. the design-studio does not follow any strict laws and does not go the same old ways. 
the only thing which matters here is the imagination and taste. In other words the company 
«Golden age» is developing according to the creative thoughts of its founders. 

every jewelry made and sold under the trade mark «Golden age» goes through the whole 
technological cycle: from creating a sketch to its production and sale to a customer in the retail 
trade. chain design, moulding, pressing and laser engraving are made on the Italian and German  
equipment «sIsma», «FastI», «bertoncello», «caVallIn», «l. m. finishing system», 
IndUtherm»,»InVImec»,»ItalImpIanI oraFI», «ceIa», etc. and has double quality 
control. this is our strategic choice, which allows to satisfy the most complicated requirements 
of our customers and to find a special approach to the style to follow the new tendencies. our 
collection is constantly updated and now it consists of more than 10000 titles. we are able to 
understand the feelings, traditions, secret desires of our customers and to offer our diversified 
production. 

the International prize «european quality» and national diploma «the highest standard» 
prove the excellent quality of our jewellery. our enterprise has also become a laureate of the 
rating «the best companies of Ukraine».

our representative offices are opened in every region of Ukraine, and also the comfortable 
system of delivery a commodity to the client will provide stable and pleasant work. we are 
looking forward to a fruitful cooperation!

ZOLOTOY VEK
Jewelry company

24, Krivirozhskaya St.
69039, Ukraine, Zaporizhia
Phone: +380 61 2872063, 2872762, 7174600, 7174610,  
   7174620
Fax: +380 61 2872064
 +380 67 6188989 (Wholesale Department)
e-mail: zvek@optima.com.ua
www.zvek.com.ua
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ЗОЛОтий СОвЕРЕН тОРгОвий діМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Л. Руденко, 6 оф.1,  
м. Київ, 04112, Україна
Тел./Факс: (044) 2235047 (48),  2210150
e-mail: toropkov@goldsoveren.com
www.goldsoveren.com

ТОВ «ТД «Золотий Соверен» є прямим імпортером срібла зі стразами swarovski, 
фіанітами, дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням з наступною реалізацією цієї 
продукції роздрібним підприємствам за оптовими цінами.

Асортимент продукції дуже широкий і різноманітний:
- swarowski: комплекти, а також окремо каблучки, підвіски, сережки, браслети. Кольори 

білий, чорний, чорно-білий, сірий, а також літня колекція: червоний, малиновий, синій, 
блакитний, зелений, золотистий, диско.

- Фіаніти (копії виробів з білого золота з діамантами).
- Дорогоцінні й напівкоштовні камені: смарагди, рубіни, сапфіри, топази, аквамарини, 

гранати, перламутр, перли, аметист і багато іншого. Асортимент представлений 
комплектами.

Усі моделі відповідають останнім тенденціям моди, асортимент оновлюється 
щомісяця.

Вага виробів від 2 г і вище, є також ексклюзивні моделі по 35-50 г
Ми пропонуємо гнучкі умови оплати і знижок, надаємо всі необхідні документи, 

гарантуємо високу якість.
Також можливий обмін товару 5% від завантаження.
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Gold sovereign td is a direct importer of silver with the strasses of swarovski, zircons, 
precious and semiprecious stones with subsequent realization of these products by a retail 
enterprises on wholesale prices.  

the assortment is very wide and various:  
- swarowski: complete sets, separately rings, pendants, ear-rings, bangles. colors: white, 

black, black & white, grey, and also summer collection: red, raspberry, dark blue, blue, green, 
goldish, disko.  

- zircons (the copies of wares from white gold with diamonds).  
-precious and semiprecious stones: emeralds, rubies, sapphires, topazes, aquamarines, 

grenades, mother of pearl, pearls, amethyst and other great deal. the assortment is presented 
with complete sets. all models correspond to the last tendencies of fashion, an assortment 
brushes up monthly.  weight of wares from 2 grams and higher, there are also exclusive models 
for 35-50 grams. we offer the flexible terms of payment and discounts, provide you with all 
necessary documentation, guarantee high quality. 

the exchange of commodity is also possible 5 % from shipping.

GOLd SOVEREIGN TRAdE hOUSE LTd.

6, L. Rudenko St.,  
04112, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2235047 (48), 2210150
e-mail: toropkov@goldsoveren.com
www.goldsoveren.com
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ТМ «Каст» достатньо відоме на ювелірному ринку України завдяки різноманітній гамі 
ювелірних виробів найвищої якості. Асортимент виробів включає в себе витончені персні, 
каблучки, сережки, підвіси, браслети, розкішні кольє та вишукані гарнітури, які вирізняються 
новизною і оригінальністю, виконані як у класичному, так і сучасному стилях. Колектив 
талановитих художників-модельєрів знаходиться у постійному творчому пошуку нових 
дизайнерських рішень, в наслідок чого модельний парк ювелірних виробів поповнюється, 
розширюється і удосконалюється, народжуються нові неординарні вироби, які вдовольняють 
найвибагливіші уподобання споживачів.

КаСт
ТОРГОВА МАРКА

1-й Київський провулок, 64,  
м. Вінниця, 21032, Україна
Тел./Факс: (0432) 616844
e-mail: us-kast@rambler.ru
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КіМБЕРЛі ЮвЕЛіРНий діМ
ФОП ІЛЬЧИшЕН І.О.

вул. В. Порика 7,  
м. Вінниця, 21021, Україна
Тел.: (0432) 511543
e-mail: vin.gold@mail.ru
www.kimberli.com.ua

Ювелірний Дім Кімберлі – працює на ювелірному ринку України з 2002року, 
спеціалізується на виготовленні виробів з дорогоцінним камінням. Завдяки високій якості 
і оригінальному дизайну, прикраси ювелірного дому Кімберлі користуються попитом на 
території України.

Керівництво приділяє велику увагу питанням подальшого розвитку підприємства. Усі 
вироби відповідають сучасним вимогам і стандартам якості. Висококваліфіковані майстри 
ювелірної справи впроваджують нові технології виробництва коштовностей.

Дизайнери майстерно і відповідально підходять до розробки нових моделей. Поєднання 
сучасного дизайну та класичного стилю надає виробам елегантності та неповторності.

Ювелірний дім Кімберлі постійно приймає участь у регіональних і міжнародних 
виставках.

Вишуканість і елегантність, висока якість прикрас, доступні ціни, повага до партнера і 
покупця – це стиль роботи ювелірного дому Кімберлі.

Ювелірний дім творить для Вас. Запрошуємо до співпраці!
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the Jewelry house «Kimberly» has been working at jewellery market of Ukraine since 2004. 
It specializes on manufacturing products with jewels. wares of the Jewellry house «Kimberly» 
are of popular demand on the territory of Ukraine thanks to its high quality and original design. 
refinement and elegance, high quality product, available prices and respect to partner and 
buyer - this is the way the jewellery house «Kimberly» works. 

we are looking forward to our successful cooperation!

ThE KImBERLY JEWELLRY hOUSE
prIVate manUFactUrer IlchIshen I.o.

7, Porika St.,  
21021, Vinnitsya, Ukraine
Phone: +380 432 511543
e-mail: vin.gold@mail.ru
www.kimberli.com.ua
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КЛЕОПатРа
ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН

вул. Шпитальна 9 оф. 10                                                                       
м. Львів, 79007, Україна
e-mail. 585@ukr.net     
www.gold.lviv.ua
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КОМПаСС УКРаЇНа
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

а/с 4337
м. Харків, 61166, Україна
Тел.:  (067) 7854946
Тел./Факс: (057) 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua

www.kompass.com - Міжнародний пошуковий портал (база даних 4,2 млн компаній 70 
країн). 

Видання електронного довідника виробників товарів і послуг «КОМПАСС Україна» (48 
000 компаній) і СНД (303 000 компаній 9 країн). Безкоштовна демо-версія — www.demo.
kompass.ua.

Інформаційні послуги, підбор потенційних партнерів, пошук постачальників у 70 
країнах.

Розміщення інформації і реклами українських підприємств в електронних і онлайн-
довідниках Kompass по Україні, СНД, Східної Європі та на Міжнародному пошуковому 
порталі www.kompass.ua. 

Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua. 
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua.
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 www.kompass.com is the largest b2b search portal in Ukraine, listing 4,2 mln companies 
in 70 countries worldwide.

publishing of Kompass UKraIne cd-directory, listing 48 000 Ukrainian companies. Free 
demo - http://database.kompass.ua.  

search for potential business partners with easybusiness service and suppliers with contact+ 
service.

Information and advertising services to Ukrainian businesses within Kompass database 
for Ukraine, cIs, eastern europe and worldwide at www.kompass.com. 

business e-board - www.board.kompass.ua. 
Ukrainian business news line – www.news.kompass.ua.

KOmPASS UKRAINE PRIVJSC

P.O. Box 4337 
61166, Kharkiv, Ukraine
Phone: + 380 67 7854946
Phone/Fax: +380 57 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua



67

36

УчаСНиКи виСтавКи

КРиСтаЛ
ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД

вул. 600-річчя, 21,  
м. Вінниця, 21021, Україна
Тел.: (0432) 553390
Факс: (0432) 438818, 438854
e-mail: diamond@ukrpost.ua
www.kristalldiamond.com

Вінницький завод «КРИСТАЛ» є одним із найбільших у світі підприємств з переробки 
ювелірних алмазів у діаманти різних якіснокольорових та вагових характеристик круглих, 
фантазійних та ступінчастих форм. Підприємство обробляє як власну, так і давальницьку 
сировину.

Діаманти Вінницького заводу «КРИСТАЛ» відповідають усім вимогам діамантового ринку 
і мають славнозвісний якісний імідж, відомий в усьому світі як «Русская огранка». 

На ювелірному виробництві Вінницького заводу «КРИСТАЛ» виготовляються ювелірні 
прикраси з діамантами та іншим коштовним і кольоровим камінням.

Сьогодні колекція ювелірних виробів підприємства нараховує понад 2500 видів 
ювелірних прикрас, які задовольнять найвибагливіший смак. Ювелірні прикраси заводу з 
торговельною маркою «Вінниця Кристал» мають своє неповторне обличчя і користуються 
широким попитом не тільки в Україні, а й за кордоном.
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KrIstall diamond Factory in Vinnitsya is one of the largest enterprises in the world 
specializing in polishing of rough diamonds of various qualitative-color and weight characteristics 
into round of fancy shapes. the factory processes its own rough diamonds, and the goods 
delivered for subcontracting.

diamonds of KrIstall diamond Factory meet all international standards and their own 
celebrated image known as the russian cut.

Jewelry department of KrIstall diamond Factory manufactures jewellery, which satisfy 
the most exacting taste. the jewellery with the trade mark KrIstall diamond has its own 
inimitable visage and enjoys a well-deserved popularity with consumers in Ukraine and far 
beyond its borders.

KRISTALL
dIamond Factory

21, 600-richchya St.,  
21021, Vinnitsa, Ukraine
Phone: +380 432 553390
Fax: +380 432 438818, 438854
e-mail: diamond@ukrpost.ua
www.kristalldiamond.com
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ЛиШЕ НаСОЛОда
ЖУРНАЛ ПОЗИТИВУ

Тел.: (044) 3604025
 (0322) 530156, 297529
www.lnasoloda.com.ua

Життя – насичене та барвисте, сповнене щасливими митями. Від нього потрібно брати 
усе і насолоджуватися кожною хвилинкою. А справжній смак життя – це лише насолода.

Бажаєте завжди отримувати цікаву інформацію, а також позитивні емоції? Тоді журнал 
позитиву «Лише Насолода» створений саме для Вас! На сторінках улюбленого видання ви 
знайдете інформацію стосовно сфери краси, моди, спорту, відпочинку та здоров’я; інновації 
в світі авто і технологій. Скориставшись нашими порадами в рубриках «малеча» та «зміни 
дім», ви створите добробут у домівці, а також з рубрик «Актуально pro», «зіркові та VIp-
інтерв’ю» ви дізнаєтесь про свіжі події шоу-бізу, політичної сфери та світського життя. 
Вас неодмінно зацікавлять інтелектуальні та фінансові теми, що  яскраво висвітлені в 
журналі. Особливим козирем є позитив-матеріали, які підніматимуть настрій кожного дня! 
Насолоджуйтесь життям з журналом позитиву «Лише Насолода»!

Редакція журналу позитиву «ЛИшЕ НАСОЛОДА»
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life - rich and colorful, full of happy moments. From it you want to take everything and enjoy 
every moment. a real taste of life - only pleasure.

would you like to receive interesting information, as well as positive emotions? then magazine 
of positive «only pleasure» was created just for you! on the pages of your favorite edition you 
will find information in areas of beauty, fashion, sport, recreation and health; innovation in the 
world of cars and technology. Using of our tips from the columns «Kids» and «change house», 
you create wealth in the home, as well as columns «news pro», «stars and VIp-interview» 
you will find latest events show business, political sphere and social life. you will be interested in 
the intellectual and financial topics that clearly illuminated in the magazine. trump of magazine 
is positive materials, they will raise up mood every day! enjoy life with a positive edition «only 
pleasure»!

ONLY PLEASURE 
edItIon oF maGazIne

Phone: +38 044 3604025
 +380 322 530156, 297529
www.lnasoloda.com.ua
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Видавничий дім «Золоте яблуко» пропонує Вашій увазі свій продукт - щомісячний 
журнал «Магія успіху».

Цільова аудиторія: Читачі журналу - забезпечені люди, які орієнтуються при виборі 
товарів на якість і виробників, а не на ціну. 

Нішева цільова аудиторія: шанувальники якісних і вишуканих речей - ювелірних виробів, 
прикрас, аксесуарів.

Формат видання: А-4 +
Тираж номера: 10 000 прим.
Журнал розповсюджується по спеціалізованій адресній програмі за сприяння «Асоціації 

ювелірів України»:
- Це особистий екземпляр кожному народному депутатові України,
- Це поширення у Залі офіційних делегацій аеропорту Бориспіль і на бортах літаків 

компанії Um aIr.
- Це рекламні стійки в бізнес - центрах і Котеджні містечка Києва,
- Це розміщення в фітнес - клубах і VIp-салонах краси.

Магія УСПіХУ
ЖУРНАЛ  
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ЗОЛОТЕ ЯБЛУКО»

Тел..: (067) 5002353
Тел./факс: (044) 2463000
www.magiaua.com
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«МедіаСтар»,  глянцеве аналітичне видання від видавців «ТОП-100 найвпливовіших 
осіб Львівщини». Політика, економіка, ринки - в аналітиці та таблицях. Середній і крупний 
бізнес, VIp-персони. Журнал є авторитетним в політичних та бізнесових колах. 

Друк: глянець, колір
Папір: 90 г/м2, обкладинка 200 г/м2
Формат: 210 х 280
Періодичність виходу: 2 рази на місяць
Обсяг: 32 сторінки
Тираж: 5 000
Аудиторія: 100 тис.
Мова: українська
Електронна версія журналу: mediastar.net.ua;  issuu.com,

МЕдіаСтаР
ГАЗЕТА
ІНФОРМАГЕНТСТВО  
«МЕДІАСТАР»,  
ВИДАВЕЦЬ ДИВИСЬ ГЛИБшЕ
вул. Личаківська, 102
м. Львів 79008, Україна
Тел.: (032) 2601743 
e-mail mediastar2008@ukr.net
www.mediastar.net.ua
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СаПФіР – 96
ЮВЕЛІРНА ФІРМА  

вул. Демехіна, 24/2 
м. Луганськ, 91016, Україна
Тел.: (095) 3490159 
 (067) 6879706

Заснована у 1996 році, фірма спеціалізується на легковагових виробах з золота.
Також фірма «Сапфір-96» входить до Топ-10 в Україні за розмаїттям асортименту та 

дизайном.
Запрошуємо до співпраці.
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Світ ЗОЛОта
ЗІНЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА ФОП

Тел.: (050) 4459066

Роздрібна торгівля ювелірними виробами
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«Спіріт Стоун» є одним з найбільших на Україні постачальників природних коштовних 
каменів ручного європейського ограновування. 

Власне виробництво дозволяє виготовляти каміння будь-якої огранки, форми та розмірів 
виконуємо індивідуальні замовлення . 

Велика різноманітність дизайнів, доступна ціна, а також гнучка система знижок.
Робота компанії – це прагнення до досконалості, втілене  в ограновані  камені.
Запрошуємо до  співпраці.

СПіРіт СтОУН
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Василя Степанчинка, 3
м. Київ, 03115, Україна
Тел./Факс: (044) 4248774
e-mail: spiritstone@rambler.ru
www.spiritstone.kiev.ua
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СтЕРЛіНг9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Клочківська,115, оф.114,  
м. Харків, 61145, Україна
Тел.: (050) 4004010,
 (067) 5773018
e-mail: office@sterling9.com.ua
www.sterling9.com.ua

Українські покупці високо оцінили якість срібних прикрас ТМ «СТЕРЛІНГ9». Якщо Ви 
прийдете до нас, ми впевнені, що ви станете нашим постійним клієнтом! У нас немає жодного 
незадоволеного клієнта, і не важливо, чи це гуртовий, чи роздрібний покупець!

Цього року Ювелірний бренд «СТЕРЛІНГ9» відзначає свій п’ятирічний ювілей! Цій події 
присвячено вихід нашої нової колекції срібних виробів 925 проби: «momento mori». Ця 
унікальна колекція створена для тих людей, які люблять швидкість та ризик! 

Ми прибічники класичного напряму щодо виробництва ювелірних виробів, тому 
абсолютно вся запропонована  продукція постачається в двох варіантах: «Білосніжна» та 
«Оксідована».

Зараз придбати срібний браслет, ланцюг, брошку, кільце, хрестик або сережки ТМ 
«СТЕРЛІНГ9» стало значно легше! Відвідайте наш інтернет-магазин за адресою: www.
sterling9.com.ua. Також чекаємо на ваші відгуки у Твітері або ВКонтакте.

Бажаємо приємних покупок та позитивних емоцій!  
Завжди ваш «СТЕРЛІНГ9».
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the Ukrainian customers have already appreciated the high quality of silver jewels made 
by «sterlInG9». the person, who has bought our jewels at least once, usually becomes a 
regular customer. we have not any unsatisfied customers.

this year we are going to celebrate our fifth anniversary. we have prepared a special gift: a 
new «momento mori» collection of silverwares. we offer this unique collection to anyone who 
loves risk and speed!

we believe in classic style. therefore, absolutely all offered jewels are produced in two 
variants: «snow-white» and «oxide».

Getting a silver bangle, chain, brooch, ring, cross or ear-rings of tm»sterlInG9» has 
become much easier! please visit our online store: www.sterling9.com.ua. we look forward to 
seeing your review on twItter and VKontakte.

we wish you pleasant purchases and positive emotions! 
sincerely yours «sterlInG9».

STERLING9  LTd

114 Apt., 115, Klochkivska St.,  
61145, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 50 4004010,
 +380 67 5773018
e-mail: office@sterling9.com.ua
www.sterling9.com.ua
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СтУдія 111
ФОТОшКОЛА

Проїзд Крива Липа, 6,  
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 2431377, 
 (066) 7777 343, 
 (067) 341 70 35
e-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua

Фотошкола «Студія 111» має за мету ознайомити охочих з фотомистецтвом і його 
сучасними тенденціями. Тому основною діяльністю Фотошколи «Студія 111» є :

- фотокурси різних рівнів складності і різних жанрів,
- заняття з цифрової обробки зображень різного рівня складності,
- тематичні зустрічі, лекції та практичні заняття з фотомистецтва.
 Другим напрямком діяльності «Студії 111» є надання широкого спектру фотопослуг: 

студійного портрету, художньої фотосесії, зйомки урочистих подій, портфоліо, 
корпоративного репортажу тощо.
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photo school «studio 111» has an aim to familiarize all interested people with photography 
and its modern trends. therefore, the main activities of photo school «studio 111» is:

 - photo courses of different difficulty levels and genres
- digital image processing classes at various levels of complexity
- thematic meetings, lectures and workshops on photography.
the second area of «studio 111» activity is to provide a wide range of photo services: 

studio portrait, artistic photo shoot, different events shooting, portfolios, corporate reporting 
and more.

STUdIO 111
photoschool

6, Kryva Lypa ,  
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2431377, 
 +380 66 7777 343, 
 +380 67 341 70 35
e-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua
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Гуртовий та роздрібний продаж срібних ланцюгів машинного в’язання. Продаж замків, 
дроту, комплектуючих. Комплекти з кристалами svarovski. 

широкий асортимент виробів зі срібла.

СяйвО СРіБЛа

Тел.: (095) 8305838
 (098) 6319394
e-mail: siaivo.sribla@mail.ru
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«Теленеделя» – телегід, путівник телевізійних каналів. В кожному номері тижневика 
«Теленеделя» - зручна телепрограма, все про життя зірок та знаменитостей, корисні 
поради, гороскоп, розважальні статті, кросворди, анекдоти.

Аудиторія - сім’ї, (вікова категорія -  20-45 років) переважно з дітьми, з доходом високим і 
середнім, що проживають в містах 50 000 +, активні телеглядачі, з традиційними сімейними 
цінностями.

Видається з 1994 року, протягом останніх 10 років є лідером рейтингу читання серед 
усіх друкованих видань України. З 2005 року видається в Росії, Казахстані та Білорусі. 
Входить до складу Видавничого дому «Український Медіа Холдинг». Журнал є засновником 
щорічного голосування телеглядачів «Народна премія « Телезірка».

Періодичність – щотижня
Дні виходу  – четвер
Термін подання реклами – за 7 днів
Формат – В4
Загальний тижневий тираж – 1 283 137 екземплярів
Регіон – Україна, Росія, Білорусь, Казахстан
Поширення – роздріб, передплата
Обсяг - 64 -94 сторінки
Колір – повноколір, глянець.
Спрямованість видання – Інформаційно-розважальний
Мова – російська

тЕЛЕНЕдЕЛя 
 ЖУРНАЛ  
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ – ВАш ЗІРКОВИЙ ЖУРНАЛ!   
ЛЬВІВСЬКОї ФІЛІї ВИДАВНИЧОГО ДОМУ  
УКРАїНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ

вул. Водогінна, 2 
м. Львів, 79017, Україна
Тел.: (032) 2422190
 (91) 2440928
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титаН
СПЕЦІАЛЬНА РОТА МІЛІЦІї ОХОРОНИ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОї СЛУЖБИ ОХОРОНИ  
ПРИ ГУ МВС УКРАїНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Липинського, 44
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 2523208
Факс.: (032) 2523087
e-mail: head@dso.gov.ua
www.dso.gov.ua

Державна служба охорони є централізованою системою професійних підрозділів 
створених на базі МВС з метою здійснення охоронних послуг. 

ДСО – єдина в Україні структура, яка надає повний комплекс охоронних послуг, озброєна 
вогнепальною зброєю та спеціальними засобами і має законодавчо визначені права та 
повноваження її працівників на здійснення владних функцій щодо правопорушників.

Спеціальна рота міліції охорони «Титан» знаходиться в структурі ДСО та на договірних 
засадах виконує охоронні заходи підвищеної складності, здійснює супровід цінних вантажів, 
забезпечує захист фізичних осіб.

Особовий склад підрозділу «Титан» комплектується з числа найбільш професійно 
підготовлених працівників міліції, які мають необхідний рівень бойової підготовки.

Для забезпечення особистої безпеки та захисту фізичних осіб призначаються працівники, 
які пройшли відповідний курс навчання за програмою підготовки щодо забезпечення 
захисту особи.

Крім того Державна служба охорони пропонує широкий спектр інших, пов’язаних з 
безпекою особи та бізнесу, послуг: 

- Фізична охорона об’єктів
- Супровід грошових коштів та вантажів 
- Централізована охорона об’єктів та квартир
- Екстрений виклик міліції
- Обладнання технічними засобами охорони, системами відео- нагляду та контролю 

доступу 
- Обслуговування технічних засобів охорони
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state protection service is a centralized system of professional divisions, established on the 
basis of the ministry of Internal affairs with the aim of protection services provision.

sps is the only structure in Ukraine providing a full complex of protection services; is armed 
with firearms and special warfare, possesses legally established rights and powers of its 
employees to carry out authoritative functions over the offenders.

special security forces of militia «tytan» is an element of sps structure and on the contractual 
basis realizes highly complicated protection measures, carries out valuable cargos escort, 
provides protection services for natural persons.

personnel of «tytan» division are composed of professionally trained police workers having 
the necessary level of combat training.

only those employees are appointed to provide personal safety and protection of natural 
persons, who took a correspondent training course according to the personal protection training 
program.

apart from that, state protection service offers a wide range of other services, connected 
with the personal and business security, namely: 

- physical site protection; 
- escort of money and money consignments;  
- centralized site and apartment protection; 
- emergency police call; 
- equipment with technical protection devices, video monitoring systems and access control 

systems;  
- technical protection devices maintenance.

TYTAN
specIal secUrIty Forces oF mIlItIa «tytan»
state secUrIty serVIce department oF md mIa  
oF UKraIne In lVIV reGIon

44, Lypynskoho St.
79019, Lviv, Ukraine
Phone: (032) 2523208
Fax: (032) 2523087
e-mail: head@dso.gov.ua
www.dso.gov.ua
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Підприємство «ТРЕЙД» існує на ювелірному ринку Україні декілька років, спеціалізується 
на постачаннях огранованих вставок з натуральних коштовних каменів 1 групи і 
напівдорогоцінних 2 і 3 групи.

Повна відповідність ціни і якості. Калібровані і фантазійні форми огранки. Ознайомитись  
з асортиментом, і придбати його можна безпосередньо в нашому офісі.

Постачання товару в будь-яку точку України.
Особливу увагу ми приділяємо виготовленню огранованих  ексклюзивних вставок з 

врахуванням Ваших побажань або по наших ескізах.
Загальнонаціональний конкурс «ВИЩА ПРОБА» відзначив МПП «Трейд» золотою 

медаллю за виготовлення високоякісних конкурентноздатних  ювелірних вставок з 
коштовного каміння.

Сподіваємося на співпрацю.
З повагою керівництво компанії.

тРЕйд  МПП

вул. Деміївська , 45, кв.118
м.Київ, 03040, Україна  
(для кореспонденції)
вул. Стельмаха 10-а, оф.227
м.Київ, Україна
Тел.: (044) 2575752
 (050) 3529483, 3579939
 (096) 2961910
e-mail: oootrade@mail.ru
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LAN-LAN 
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 ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ ....................................................................................... 20 ......31
ZELTA dARBS ............................................................................................................. 2 ......32
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 ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД .......................................................................................... 36 ......64
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 ФОТОшКОЛА ....................................................................................................... 30 ......75
титаН 
 СПЕЦІАЛЬНА РОТА МІЛІЦІї ОХОРОНИ ............................................................ 33 ......79
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JeweLry AdOrnmenTs
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GEOmARKET ............................................................................................................ 32 ......44
dUK-2010 LTd. ............................................................................................................ 7 ......48
ZOLOTOY VEK  
 Jewelry company ............................................................................................. 1 ......55
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 edItIon oF maGazIne ...................................................................................... 45 ......67
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STATE GEmOLOGICAL CENTER OF UKRAINE ..................................................... 34 ......46
STUdIO 111  
 photoschool ................................................................................................... 30 ......76
TYTAN 
 specIal secUrIty Forces oF mIlItIa «tytan» ........................................ 33 ......80
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ЗОЛОтий вЕК КОМПАНІЯ
СтЕРЛіНг9 ТОВ
ЗагС ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН
NOBILIS ГОТЕЛЬ
СтУдія 111 ФОТОшКОЛА
цЕНтР виСтавКОвиХ тЕХНОЛОгій ВИСТАВКОВА КОМПАНІЯ
КиЇвСьКий МіЖНаРОдНий КОНтРаКтОвий яРМаРОК ВИСТАВКОВА КОМПАНІЯ
ЗаПОРіЗьКа тПП ВИСТАВКОВА КОМПАНІЯ
ХаРКівСьКа тПП ВИСТАВКОВА КОМПАНІЯ
Магія УСПіХУ ЖУРНАЛ
аКваПаРК ПЛяЖ Львів
РадМіР ЕКСПОХОЛ
ЗОРя ПРиКаРПаття РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО
RIA ЖУРНАЛ
аФіШа ПРиКаРПаття ГАЗЕТА
гаЛичиНа ФМ РАДІО
гаЗЕта в дОРОгУ 
гаЗЕта РЕКЛАМА
КУР´ЄР ЕКСПО ГАЗЕТА
ЛиШЕ НаСОЛОда ЖУРНАЛ
ЛьвівСьКа ПОШта ГАЗЕТА
МЕдіаСтаР ЖУРНАЛ
ЗаКаРПатСьКі ОгОЛОШЕННя
МіНіМЕдіа РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО
МіСтМЕдіа РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО
БіЗНЕС ПРОПОЗиція ЖУРНАЛ
КОМПаС ПОшУКОВИЙ ПОРТАЛ
тЕЛЕНЕдЕЛя  ЖУРНАЛ
032.UA ПОРТАЛ
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РЕКЛаМНа КаМПаНія

 в сПеціаЛізованіЙ Пресі:
- журнал «Магія Успіху» (м. Київ, Україна)

 а також в настуПних виданнях:
- журнал «Бізнес Прпозиція» ................................................................... (м. Львів Україна)
- журнал «Лише Насолода» ....................................................................(м. Луцьк Україна)
- журнал «Медіастар» .............................................................................. (м. Львів Україна)
- журнал «Теленеделя» ........................................................................... (м. Львів Україна)
- журнал «rIa» ........................................................................................ (м. Львів, Україна)
- газета «Афіша Прикарпаття» ............................................ (м. Івано-Франківськ, Україна)
- газета «Від і до» ............................................................................... (м. Чернівці, Україна)
- газета «Від і до всім» ....................................................................... (м. Чернівці, Україна)
- «Газета в дорогу» ................................................................................. (м. Львів, Україна)
- «Газета Реклама» ............................................................. (м. Івано-Франківськ, Україна )
- газета «Закарпатські оголошення» ................................................. (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Зоря Прикарпаття» .............................................. (м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Кур’єр ЕКСПО» ........................................................................ (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта» .................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» ............................................................ (м. Львів, Україна)
- Газета «Меркурій» ..........................................................................(м. Житомир, Україна)
- Газета «Місто» ...............................................................................(м. Тернопіль, Україна)
- Газета «Неділя» ............................................................................... (м. Чернівці, Україна)
- Газета «Погляд» ............................................................................... (м. Чернівці, Україна)
- «ЛЬВІВСЬКА ГАЗЕТА» ......................................................................... (м. Львів, Україна)

 рекЛама По радіо:
- Радіо «Люкс»
- Радіо «Ретро ФМ»
- Радіо «24»

 теЛевізіЙна рекЛама:
- 5-ий канал
- «2+2»
- ТРК Львів
- Програма «ЕкспоМіст»
- Канал «24» (Івано-Франківськ, Тернопіль)
- Новий канал

ІX СПЕЦІАЛІЗОВАНОї ЮВЕЛІРНОї ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ 
«ЕлітЕКСПО. Літо – 2013»
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РЕКЛаМНа КаМПаНія

 Підтримка в InTerneTI:
http://www.galexpo.com.ua http://www.expoua.com
http://111.lviv.ua http://radmir-expohall.com.ua
http://news.kompass.ua https://www.facebook.com/events/130440210481465/
http://www.jewellerexpo.kiev.ua http://www.sterling9.com.ua/
http://lviv.globalinfo.ua http://lvivposter.com/
http://lviv.afisha-city.com.ua http://svitibiznes.com
http://biznes-pro.ua www.marketing-partner.ua
http://lnasoloda.com.ua/ http://www.mirmody.com.ua
http://beauty.lviv.ua/ http://mydim.ua
http://paramoloda.ua http://moyaliniya.com
http://www.nevesta.ua http://www.mediastar.net.ua/
http://www.032.ua/afisha http://vesillya.kiev.ua/
http://lvivposter.com http://www.prostolady.com.ua/
http://www.prostobaby.com.ua/ http://www.prostoman.com.ua/  
http://aju.com.ua http://www.032.ua/article/313772
http://www.gems.org.ua

 зовнішня рекЛама:
- рекламні установки в центральній частині міста Львова (3 шт.)
- рекламні щити у м. Львові (5 шт.)
- реклама на маршрутних таксі (33 шт.)
- плазмові  екрани у торгових центрах міста (30 шт. ).

 стендова рекЛама:
- 100 воблерів розміщених  у готельних та розважальних комплексах, кафе, ресторанах, 
 музеях та мережах ювелірних магазинів
- 70 плакатів розміщених у розважальних комплексах,  ресторанах та мережах ювелірних 
 магазинів Львівської області.

 заПрошено:
- 32 000 керівників установ і організацій Західної України, спеціалістів підприємств  
 ювелірної галузі України
- 40 000 мешканців Львова та області

Цей каталог протягом року
буде доступним на web-сторінці ПрАТ«Гал-ЕКСПО»® 

в мережі Іnternet
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СПЕціаЛьНі ПОдяКи

 Дирекція IX Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку «ЕлітЕКСПО.  
Літо – 2013» висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в організації та проведенні 
виставки і програми супутніх заходів установам, організаціям, підприємствам:
 асоціації ювелірів України
 державній пробірній службі
 Західному казенному підприємству пробірного контролю
 державному гемологічному центру України
 Спілці дизайнерів України
 Управлінню Державної служби охорони при ГУ МВС України у Львівській області, 
 спеціальній роті міліції охорони  «титаН»
  Управлінню державтоінспекції м. Львова
 Львівському Палацу мистецтв
 ТзОВ «галЕКСПОСЕРвіС»
 ПрАТ «Світ друку»
 ТзОВ «агентство Економічної Безпеки «ЕФОРт»
 ТзОВ «Формат-Захід»
 Фотошколі «СтУдія 111»
 ТВК  «Південний»
 ТОВ «Метро Кеш енд Керрі Україна»
 ТОВ «террін»
 ПП «Новий світ»
 ПП «Кушта г. і.»
та учасникам виставки за проведення акцій та презентацій

















































Компоновка і верстка каталогу — ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

Передрук інформації можливий виключно за згодою ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 всі авторські права належать Прат «гал-ЕКСПО»®

 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з розміщення реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих 
в цьому каталозі. З приводу замовлення реклами звертатися до відділу реклами  
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®, тел.: (032) 2949114

 Відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® та видавця щодо відповідальності та покриття 
моральних чи матеріальних збитків, завданих в результаті помилково, невірно чи з недогляду 
внесених даних, відсутності перекладу спеціальних термінів у випадку ненадання оригіналу 
текстів англійською мовою, виключаються.
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