
 
 
 
 
 
 

 

 
08 червня, четвер 

 
11.00  Початок роботи виставки 
 
12.00 Відкриття ХVІІ Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку «ЕлітЕКСПО.Літо-2017» 

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

вироби на виставці «ЕлітЕКСПО.Літо-2017». 
 

17.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 
вироби на виставці «ЕлітЕКСПО.Літо-2017» 

 
18.30   Закінчення роботи виставки. 

 

09 червня, п’ятниця 
 

10.00  Початок роботи виставки 
 
 

12.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 
вироби на виставці «ЕлітЕКСПО.Літо-2017». 

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

вироби на виставці «ЕлітЕКСПО.Літо-2017». 
 

18.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 
вироби на виставці «ЕлітЕКСПО.Літо-2017». 

 
19.00  Закінчення роботи виставки 

 
10 червня, субота 

 
10.00   Початок роботи виставки 

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

вироби на виставці «ЕлітЕКСПО.Літо-2017». 
 
14.00-15.00  Підведення підсумків Конкурсу на краще представлення торгової марки. Нагородження 

переможців  
 

За підтримки: Генеральний партнер: Офіційний партнер: Діамантовий партнер: 

 

   



15.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 
вироби на виставці «ЕлітЕКСПО.Літо-2017». 

 
17.00 Свято моди та краси від Оксани Полонець та POLLARDI! Модний показ від відомих в світі та Україні 

брендів одягу POLLARDI та Оксани Полонець. 
 Дефілювати по подіуму будуть професійні моделі агентства «OK`S model management». Макіяж для 
них виконає команда професіоналів «EGO STYLE» - досвідчені візажисти, які постійно беруть участь 
у визначних подіях світової та української моди. 
 Під час показу у всіх відвідувачів буде можливість прийняти участь в розіграші та виграти прикраси 
ручної роботи від Оксани Полонець, а також сертифікат на суму 1 000 грн від POLLARDI.  
 

17.30 Розіграш сертифікату на 10 000 грн. – вікенд на двох від спонсора розіграшу Оздоровчого 
Комплексу «Косино». 

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

вироби на виставці «ЕлітЕКСПО.Літо-2017» 
 
19.00  Закінчення роботи виставки  

 

11 червня, неділя 
 

10.00  Початок роботи виставки 
 

14.00 Розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів виставки, які придбали ювелірні 
вироби на виставці «ЕлітЕКСПО.Літо-2017» 

 
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.Літо-2017» 

 
18.00  Закінчення роботи виставки 

Львівський Палац Мистецтв (вул. Коперника, 17) 


