
 

 

 

25 лютого, четвер 
 

11.00-11.50  Прес-конференція з нагоди відкриття виставки. 
 

12.00 Відкриття ХIV Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку «ЕлітЕКСПО-2016» 
 
12.30 – 18.00   Експертиза дорогоцінних каменів 

Організатор: Державний гемологічний центр України 
Місце проведення: Стенд Державного гемологічного центру України, 3 поверх 

 
13.00-14.00 Семінар-презентація "Основи літотерапії". Як "працюють" мінерали. Вибір мінералу для роботи. Техніки 

очистки та зарядки мінералів. Поради початківцям. Презентація талісманів та амулетів.  
Розіграш подарункового сертифікату від крамнички прикрас та мінералів "Агата". 
Доповідач: Галина Кулик, дизайнер прикрас та оберегів з каменю, езотерик 
Організатор: Крамниця Прикрас і Мінералів «Agata» 
Місце проведення: Конференц-зал Палацу мистецтв 

 
14.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 

вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016». 
 
14.10 Розіграш сертифікату на проживання від партнера виставки «Вежа ведмежа» серед зареєстрованих 

відвідувачів виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016». 
 
17.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 

вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016» 
 
18.00   Закінчення роботи виставки. 

 

26 лютого, п’ятниця 
 

10.00  Початок роботи виставки 
 
10.00 – 19.00   Експертиза дорогоцінних каменів 

Організатор: Державний гемологічний центр України 
Місце проведення: Стенд Державного гемологічного центру України, 3 поверх 

 
12.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 

вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016». 
 
13.00-14.00 Семінар-презентація "Мінерали та чакри". Сім енергетичних центрів. Властивості мінералів в контексті 

чакральної системи людини. Підбір мінералів по чакрам. Презентація мінералів для чакральної медитації. 
Розіграш подарункового сертифікату від крамнички прикрас та мінералів "Агата".  
Доповідач: Галина Кулик, дизайнер прикрас та оберегів з каменю, езотерик 
Організатор: Крамниця Прикрас і Мінералів «Agata» 

За 

підтримки: 

Генеральний 

партнер: 

Офіційний 

партнер: 

Діамантовий 

партнер: 

Золотий 

партнер: 

Срібний 

партнер: 

Інтернет-партнер: 

 
  

   
 

ПРОГРАМА РОБОТИ 

ХIV Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку  

“ЕлітЕКСПО-2016” 

 

 

 

 



Місце проведення: Конференц-зал Палацу мистецтв 
 

15.00  Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 
вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016». 

 
15.10 Розіграш сертифікату на проживання від партнера виставки «Вежа ведмежа» серед зареєстрованих 

відвідувачів виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016». 

 
15.15-17.00 Майстер-клас: "Маятник як інструмент отримання інформації: отримання відповідей, підбирання 

дорогоцінного каміння, одяг та підходящі продукти харчування "  
Доповідач: Світлана Степанова, психолог, цілителька 
Організатор: Клуб Успішних Леді 
Місце проведення: Конференц-зал Палацу мистецтв 

 
17.00-19.00 Тренінг  «Вайвейшн» (Пошук дистресів та балансування енергетичної системи по меридіанах Китайської 

медицини).  
Доповідач: Михайло Простаков (м. Одеса) – інструктор Інтегративного дихання Вайвейшн, член Української Спілки 
Психотерапевтів, сертифікований фахівець з позитивної психології та психотерапії, транскультуральної сімейної психотерапії та 
психосоматичної медицини. 

Організатор: Тренінг-центр «ТОТЕМ» 
Місце проведення: Конференц-зал Палацу мистецтв 

 
18.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 

вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016». 
 
19.00  Закінчення роботи виставки 

 
27 лютого, субота 

 
10.00   Початок роботи виставки 
 
10.00 – 18.00   Експертиза дорогоцінних каменів 

Організатор: Державний гемологічний центр України 
Місце проведення: Стенд Державного гемологічного центру України, 3 поверх 

 
12.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 

вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016». 
 
13.00-14.00 "Зцілення мінералами". Діагностика чакр. Цілюща медитація. Інтелектуальний, емоційний та духовний 

розвиток. Презентація кристалів, пірамід та куль для медитацій.  
Розіграш подарункового сертифікату від крамнички прикрас та мінералів "Агата". 
Доповідач: Галина Кулик, дизайнер прикрас та оберегів з каменю, езотерик 
Організатор: Крамниця Прикрас і Мінералів «Agata» 
Місце проведення: Конференц-зал Палацу мистецтв 

 
14.00-15.00  Підведення підсумків Конкурсу на краще представлення торгової марки. Нагородження 

переможців  
 
14.00-15.00 Лекція «Стоун-терапія  як інновація експрес-корекції фігури». 

Розіграш подарункового сертифікату на експрес-корекцію фігури. 
Доповідач: Наталія Безвуляк, мануальний терапевт, переможниця Чемпіонату по Spa масажу від 
Національної Федерації Масажистів  
Місце проведення: Конференц-зал Палацу мистецтв 

 
 
15.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 

вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016». 
 
15.10 Розіграш сертифікату на проживання від партнера виставки «Вежа ведмежа» серед зареєстрованих 

відвідувачів виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016». 
 

http://anima.in.ua/zhenskij-festival-anima/trenery/378-ekimov-stanislav-lviv/1001-maister-klas-robota-z-emotsijnim-tilom.html
http://anima.in.ua/zhenskij-festival-anima/trenery/378-ekimov-stanislav-lviv/1001-maister-klas-robota-z-emotsijnim-tilom.html


 
15.30-17.00 Семінар-презентація "Автоматизація маркетингу і продаж у бізнесі".  

   Доповідачі: Микола Трощак, Вадим Гук і Володимир Москалюк. 
   Організатор: Маркетингове агентство GCgroup 

Місце проведення: Конференц-зал Палацу мистецтв 
 

17.00-19.00 ТЕТА-ХІЛІНГ "Занурення з кристалами". Подорож Душі в минулі і майбутні втілення. Опрацювання 
блоків і негативних переконань. Взаємодія з різнокольоровими мінералами і кристалами. Усвідомлення 
причини глибинних страхів і їх відпускання. Відпрацювання кармічних зв'язків. 

   Доповідач: Наталія Кедик., цілитель та тренер, сертифікована ThetaHealing® Science у США. 
   Організатор: Український Тета-Центр 

Місце проведення: Конференц-зал Палацу мистецтв 
 

18.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 
вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016» 

 
19.00  Закінчення роботи виставки  

 

28 лютого, неділя 
 

10.00  Початок роботи виставки 
 
10.00 – 19.00   Експертиза дорогоцінних каменів 

Організатор: Державний гемологічний центр України 
Місце проведення: Стенд Державного гемологічного центру України, 3 поверх 

 
14.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 

вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016» 
 
14.10 Розіграш сертифікату на проживання від партнера виставки «Вежа ведмежа» серед зареєстрованих 

відвідувачів виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016». 
 

15.00 Розіграш цінних подарунків серед покупців продукції Дніпропетровської ювелірної фабрики 
«Едем» 
Організатор: Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ» 
Місце проведення: Хол першого поверху Палацу мистецтв 
 

17.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 
вироби на виставці «ЕлітЕКСПО-2016» 

 
18.00  Закінчення роботи виставки 
 

 
 
 

Львівський Палац Мистецтв (вул. Коперника, 17) 


