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39-й міжнародній виставці «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА»:

ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» та Асоціація ювелірів України 
запрошують Вас взяти участь у:

31-й спеціалізованій виставці «ЮВЕЛІР МАШ ЕКСПО»:

• Ювелірні прикраси

• Обладнання, інструменти, витратні 
   матеріали для ювелірного виробництва 
   та обробки каміння

• Торгове та демонстраційне обладнання
• Упаковка
• Послуги

27-й спеціалізованій виставці «САЛОН АКСЕСУАРІВ ТА МОДНИХ ПРИКРАС»:
• Біжутерія та аксесуари 
   для волосся

• Модні та ділові аксесуари; 
   аксесуари для дому 

• Коштовні, напівкоштовні камені
• Камені органічного походження
• Синтетичні камені та вставки

• Художні вироби та сувенірна продукція з каменю
• Годинники наручні, настільні, настінні, інтер’єрні; 
• Годинники у ювелірному виконанні

УМОВИ УЧАСТІ У ВИСТАВКАХ:
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ

Вартість забудови залежить від вибраного варіанту, а саме:

Обов’язковий організаційний внесок складає 4 000 грн. Ціна включає: реєстрацію відвідувачів, витрати на 
рекламну кампанію, розміщення інформації в офіційному каталозі Виставок, беджі та запрошення, доступ Wi-Fi до 
мережі Інтернет на території Виставкового центру у період проведення Виставок.

1 кв.м необладнаної площі складає 3 000 грн. Ціна включає: площу, охорону у неробочі години, прибирання 
у проходах. Мінімальна площа – 4 кв.м.

Vip Zone – 24 000 грн. (за 1 вітрину.) Ціна включає: право розміщення експонатів в окремій експозиції Виставок, 
Vip Zone, а також обов’язковий організаційний внесок та цілодобову охорону. Обов’язковою умовою участі є ексклюзив-
ність представленої колекції та попереднє погодження з Організатором усіх виробів, які будуть експонуватись у вітрині. 

Cтандартна забудова – вартість 1 кв.м 
складає 800 грн. Ціна включає: стендові 
конструкції висотою 2,5 м, фризову панель з 
назвою компанії (не більше 20 символів), 
килимове покриття, а на площу, розмір якої 
перевищує 10 кв.м: стіл, два стільці, світиль-
ник, євророзетку 220В/2 кВт, кошик для 
паперу. 

Також за додаткову плату можливе замовлення додаткового обладнання (вітрини, освітлення, подіуми, полки 
та ін.) згідно з прейскурантом, який надається додатково.

Заочна форма участі – 15 000 грн. Учасник отримує право на розміщення інформації в офіційному каталозі 
Виставок та 2 беджі промоутера.



Доплата за стенд: 

• відкритий з 2-х сторін – 10% вартості виставкової площі (мінімальна площа – 12 кв. м);
• відкритий з 3-х сторін – 15% вартості виставкової площі (мінімальна площа – 36 кв. м)
• відкритий з 4-х сторін – 20% вартості виставкової площі (мінімальна площа – 64 кв. м) 

Покращена забудова без вітрин – вартість 1 кв.м складає 1 900 грн. Ціна включає: стендові 
конструкції висотою 4м, затягнуті вініловим банером (з повнокольоровим друком) та обклеєні плівкою 
Oracal, розміщення логотипу та назви компанії, килимове покриття, а також столи, стільці, прожектори на 
конструкціях, євророзетки 220В/2 кВт, кошик для паперу в кількості залежно від займаної площі.

Покращена забудова з вітринами – вартість 1 кв.м складає 2 500 грн. Ціна включає: стендові 
конструкції висотою 4м, затягнуті вініловим банером (з повнокольоровим друком) та обклеєні плівкою 
Oracal, розміщення логотипу та назви компанії, килимове покриття, а також вітрини зі світлодіодною стріч-
кою, столи, стільці, прожектори на конструкціях, євророзетки 220В/2 кВт, кошик для паперу в кількості 
залежно від займаної площі.

Ексклюзивна забудова – вартість залежить від обраних матеріалів та наповнення стенду.



ДЕМОНТАЖ

РЕЖИМ РОБОТИ ВИСТАВОК

ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

МОНТАЖ

ПЕРІОД РОБОТИ ВИСТАВОК

18-20 травня

21 травня

ПН-СР 9:00 – 22:00 Монтаж стендів (необладнана площа)

Розміщення експонатів (в тому числі на стендах, 
які забудовує Генеральний розпорядник забудови)

Здача стендів під охорону

Час роботи для учасників

9:00 – 22:00

з 22:00

з 19:00

9:00 – 19:00

СР

СР

ЧТ

22-23 травня Час роботи для учасників9:00 – 19:00ПТ-СБ

Час роботи для відвідувачів11:00 – 19:00

Церемонія офіційного відкриття

Здача стендів під охорону

12:00

з 19:00

Час роботи для відвідувачів

Здача стендів під охорону

10:00 – 19:00

24 травня Час роботи для учасників9:00 – 18:00НД

Час роботи для відвідувачів10:00 – 18:00

24 травня Вивіз експонатів, демонтаж стендів18:00 – 22:00НД

Повернення виставкових площ Організатору22:00

25 травня Демонтаж стендів тих учасників, які забудовували
свою площу самостійно9:00 – 14:00ПН

Павільйон повинен бути звільнений, обладнання 
та конструкції стендів демонтовані та вивезені14:00

20 травня

20 травня

Оплата здійснюється Учасником у національній грошовій одиниці на підставі виставлених Організатором рахунків-фак-
тур. Для включення у список Учасників Виставок необхідно, після оформлення заявки на участь і отримання рахунку, 
протягом 5-ти банківських днів сплатити 30% від загальної суми за участь у Виставці. 

Термін повної оплати – до 17.04.2020 р. У разі порушення термінів оплати, Організатор залишає за собою право на 
зміну місцерозташування стенду в експозиції Виставок та відмову в участі у Виставці. Після 17.04.2020 р. у разі відмови 
Учасника від участі у Виставці, яка оформлюється письмово, сума оплати не повертається, претензії Організатором не 
приймаються, перерахована сума враховується як заочна участь у Виставці.

ПОРЯДОК ЗАБУДОВИ ВИСТАВКОВОЇ ПЛОЩІ

ГЕНЕРАЛЬНИМ УПОРЯДНИКОМ ЗАБУДОВИ ЕКСПОЗИЦІЇ НА ВИСТАВЦІ Є АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО ОРГАНІЗАТОРА.

• У разі вибору своїм забудовником Генерального упорядника забудови, не пізніше ніж за 21 календарний день до     
   початку Виставок, Учасник повинен узгодити всі питання щодо забудови свого стенду з Організатором (у тому числі
   замовити додаткове обладнання, якщо таке потрібне); 

Для включення у список Учасників Виставок необхідно оформити заявку на участь і надіслати її Організатору протягом 
3-х днів з моменту узгодження місцерозташування стенду. У разі порушення термінів подання заявки, Організатор 
залишає за собою право на зміну місцерозташування стенду в експозиції Виставок. 
Організатор залишає за собою право відхилити заявку у разі: несвоєчасного подання заявки; несвоєчасної оплати за 
участь у виставці; відхилення від тематики Виставок; несвоєчасного узгодження з Організатором дизайн-проекту стенду.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ВИСТАВКОВИХ СТЕНДІВ

Контактна особа в МВЦ:   Вікторія Бацалай          201-11-35 або (050) 403-66-97           e-mail: accred@iec-expo.com.ua

У разі здійснення забудови виставкової площі самостійно (без залучення сторонньої підрядної компанії) не пізніше 
ніж за 21 календарний день до початку Виставок, Учасник зобов'язаний надати Організатору проект забудови 
своєї виставкової площі та отримати акредитацію (дозвіл на проведення робіт) в МВЦ. 

Не допускається розміщення написів, логотипів, графіки на звороті 
конструкцій, які знаходяться на кордоні або близько до кордону стенду 
та спрямовані в бік сусідніх стендів.

Розміщення експонатів проводиться в межах стенда. Жодна частина 
конструкції стенда (в т.ч. світильники, прапори, декоративні елементи та 
ін.) не повинна виходити за межі займаної виставкової площі, в тому 
числі   в вертикальній проекції стенда.

Не допускається захаращення проходів між стендами, розміщення мате-
ріалів, устаткування та предметів особистого побуту на стендах інших 
Учасників.

Самостійна забудова своєї виставкової площі Учасником з обладнання професійного забудов-
ника (або з залученням персоналу професійного забудовника), який не уклав з МВЦ договір, 
СУВОРО ЗАБОРОНЕНА. При цьому Організатор не несе відповідальність за збитки Учасника.

У разі порушення цих вимог, Організатор залишає за собою право призупинити будівництво 
стенда під час монтажу до усунення порушень і накласти штраф.

Повинні бути забезпечені: вільний доступ до елементів управління 
(пожежні гідранти, силові щити, комутаційні шафи), які розташовані на 
опорних колонах та уздовж стін, і до евакуаційних виходів.

•

У разі залучення сторонньої професійної підрядної компанії до забудови своєї виставкової площі, Учасник зобов’яза-
ний повідомити про це Організатора не пізніше ніж за 21 календарний день до початку Виставок та надати повну 
інформацію про свого підрядника. При цьому підрядна компанія-забудовник проходить акредитацію в МВЦ самостійно. 

•

Сторони стенда, які є відкритими у відповідності до загального плану Виставок, не можуть 
бути самостійно перекриті Учасником стінами або іншими елементами забудови.



РОЗМІЩЕННЯ ПІДВІСНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ АБО БАНЕРІВ

Монтаж елементів нестандартних конструкцій стендів та інтер'єрного оформлення, які не є 
експонатами, всередині стандартних модульних конструкцій (самостійна добудова або  
оформлення, що робить істотний вплив на конструкцію стандартного стенду) Учасником має 
бути узгоджена з Організатором після проходження контролю проектно-технічної документа-
ції запланованих робіт.

Забороняється кріпити експонати та елементи оформлення до елек-
троустаткування, світильників та іншого обладнання, що знаходиться 
на стенді та не призначене для цих цілей.

Забороняється проводити на стенді будь-які електромонтажні роботи, які не 
були погоджені з Організатором, включаючи заміну лампочок  та включення 
своїх освітлювальних приладів. Розміщення на стендах додаткового освітлен-
ня або мобільних конструкцій, що мають власні електричні ланцюги, допуска-
ється тільки за погодженням з Організатором.

Забороняється проводити самостійне обклеювання стінових панелей, використовувати скотч та інші 
клеючі матеріали при оформленні стінових панелей інформаційно-рекламною продукцією; забороня-
ється використовувати степлери для кріплення рекламних та інших матеріалів; забороняється прово-
дити роботи, пов'язані зі свердлінням конструкцій стендів.

Не пізніше ніж за 14 днів до початку Виставок Учасник повинен надати Організатору технічну документацію про 
конструкції або банер, що мають бути підвішені до стелі виставкового центру.

Для узгодження підвісу конструкції надаються такі документи:

•  інформаційний лист із зазначенням ваги конструкції, кількості точок підвісу, розрахункового навантаження на кожну  
   точку, відомостей про відповідальних осіб за проектування, монтаж і техніку безпеки при монтажі конструкції;
•  ескіз конструкції;
•  вид зверху стенда із зазначенням місцерозташування конструкції, яка буде підвішена.

Для узгодження підвісу банера надаються такі документи:
•  інформаційний лист із зазначенням кількості точок підвісу і розміру банера; 
•  макет банера;
•  вид зверху стенда із зазначенням місцерозташування банера, який буде підвішено.

Також Учасник повинен замовити у Організатора та оплатити необхідну кількість точок підвісу. Роботи прово-
дяться лише в період монтажу і демонтажу. У години роботи Виставок підвіси не виконуються.

Забороняється 
виносити і вивозити 
передане у тимчасове 
користування 
обладнання.

Забороняється 
використовувати 
стільці в якості
драбин.



Для видання офіційного каталогу Учасник подає інформацію згідно Форми подання інформації в каталог. Термін подан-
ня – до 17.04.2020 р. У разі несвоєчасного подання інформації та невідповідності її умовам форми подання, Учасник 
позбавляється права її розміщення в офіційному каталозі Виставок, і претензії Організатором не приймаються.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРИКИ ТА ВОДИ

Не пізніше ніж за 14 днів до початку Виставок Учасник повинен надати Організатору інформацію про необхідну потуж-
ність електроенергії для свого стенду, а також замовити, у разі необхіності, підведення води до стенда. На підставі 
отриманих даних Організатор виставляє рахунки за замовлені послуги та забезпечує їх наявність на Виставці.

У разі ненадання такої інформації Організатору та несплати виставлених рахунків за 14 днів до початку Виставок, 
Учасник не зможе підключитись до електромережі МВЦ, при цьому Організатор не несе відповідальність за збитки 
Учасника та/або його Забудовника. 

Підключення електрики до стенду здійснює Генеральний розпорядник забудови. Самостійне підключення до головної 
мережі заборонено. Розподільчий електрощит, розетки і дроти забезпечуються самим Учасником або його Забудовни-
ком. Якщо ж, Учасник або його Забудовник не може забезпечити стенд розподільчим електрощитом або розеткою, їх 
необхідно замовити у Організатора, але не пізніше ніж за 14 днів до початку Виставок. 

Учасникам Виставок доступні різні рекламні активності, які значно покращують показники роботи та підсумки участі у 
Виставці, будучи джерелом додаткової інформації для відвідувачів: навігація до стенду, розповсюдження рекламної 
продукції, запрошення на ділові заходи, семінари або майстер-класи, оповіщення про спеціальні акції та багато іншого.
Повний перелік рекламних можливостей з докладним описом надається додатково.

МОНТАЖ ТА ДЕМОНТАЖ

РЕКЛАМА

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
В ОФІЦІЙНИЙ КАТАЛОГ ВИСТАВОК

Ввезення та вивезення експонатів на стенд здійснюється через монтажні ворота в вантажно-розвантажувальній зоні. 
Монтаж виставкового стенду дозволяється проводити лише в межах свого стенду. Проходи повинні залишатися вільни-
ми від обладнання, тари та будівельного сміття. Не допускається свердління (буріння) підлоги виставкового центру, а 
також використання різних клеїв для фіксації килимового покриття і конструкцій (окрім двостороннього скотчу, який 
Учасник зобов'язаний прибрати після завершення Виставок).

Протягом і після закінчення монтажу Учасник та/або його Забудовник зобов'язаний:

•  вивезти всю тару, упаковку та залишки будівельного сміття;
•  привести в охайний вигляд поверхні підлоги і будівельних конструкцій, якщо вони були забруднені в процесі
    монтажу. 

Початок демонтажних робіт і вивезення експонатів з виставкової території можливі лише після закінчення роботи 
Виставок. Час періоду демонтажу зазначено в режимі роботи Виставок. Організатор має право відмовити у наданні 
дозволу вивезення експонатів з виставкової території до початку періоду демонтажу.

Учасник зобов'язаний звільнити і привести в первинний стан за свій рахунок займані площі не пізніше закінчення термі-
ну Демонтажу. 

УВАГА!!! Проведення нічних монтажних робіт після 22:00 ЗАБОРОНЕНО. Загальні правила забудови, техніка безпе-
ки, порядок проведення висотних робіт див. у додатку №1 до Договору. 

Без погодження можливості підвісу та оплати замовленої кількості точок підвісу, конструкція 
або банер не будуть підвішені. При цьому Організатор не несе відповідальність за збитки Учас-
ника та/або його Забудовника.



Учасник несе матеріальну відповідальність за будь-які збитки, завдані майну Організатора, Виставкового центру та 
Генерального упорядника забудови (у тому числі підлоги, стін, колон будівлі, стандартного обладнання стенда), а також 
власності інших Учасників. Учасник відшкодовує Організатору збитки в разі пошкодження виставкових, складських 
приміщень, стендів, електромережі, водопроводу, каналізації та іншого майна, що належить Організатору, Виставковому 
центру або Генеральному упоряднику забудови, а також всі інші збитки, які може понести Організатор з вини Учасника 
не пізніше 24.05.2020 р.

Учасник зобов'язується виконувати правила техніки безпеки, протипожежної безпеки, режим роботи Виставок. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

На стенді може розташовуватися тільки компанія, в якої є договірні відносини з Організатором. Компанія, розташована 
на стенді Учасника (згідно з домовленістю з ним), на будь-якому вільному стенді або необладнаній площі, яка не має 
договору з Організатором, буде видалена Службою безпеки Організатора.Тільки співробітникам і офіційним представ-
никам Учасника дозволено працювати на стенді. Працівники стенда повинні мати при собі беджі Учасника, отримані в 
офісі організаторів, які дають право доступу до виставкового центру протягом всього періоду проведення Виставок, а 
також періоду монтажу та демонтажу.

Учасник зобов’язаний зайняти виставкову площу не пізніше 22:00 20 травня 2020 р. та звільнити не пізніше 
22:00 24 травня 2020 р., а для тих Учасників, які самостійно забудовують свою площу не пізніше 14:00 25 травня 2020. 
Будь-які види торгівлі на території Виставкової експозиції повинні здійснюватися тільки відповідно до чинного законо-
давства України.

Організатор залишає за собою право на зміну умов участі у Виставках до підписання Учасником заявки.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

Відповідальність за збереження експонатів під час монтажу виставок 18 - 20. 05. 2020 р. (09:00 - 22:00), демонтажу 24.05. 
2020 р. (18:00 - 22:00), а також 25.05. 2020 р. (09:00 - 14:00) та в години роботи виставок (09:00 - 19:00) несуть Учасники 
Виставок. З 19:00 до 09:00 (нічний час) у дні роботи Виставок всі Учасники здають стенди під охорону фірмі “СТЕЛС”. 

В період роботи Виставок Організатор забезпечує на території виставкової експозиції загальний охоронний 
режим, що полягає:

в денний час (з 09:00 до 19:00) в контролі охороною входу-виходу відвідувачів та експонентів. В цей час експоненти  
забезпечують збереження цінностей самостійно;
в нічний час (з 19:00 після звільнення території виставкової експозиції від відвідувачів та експонентів до 09:00) в повно-
му виключенні знаходження на контрольованій території сторонніх осіб і в забезпеченні цілісності й недоторканності 
закритих вітрин і печаток на них. На цей час експоненти самостійно вибирають один з нижчеперелічених  способів збері-
гання цінностей і за три дні до початку Виставок заявкою сповіщають про це Охорону Виставок.

Способи зберігання цінностей:

1. На стендах – у вітринах:
     1.1. у вітринах, на які поширюється загальний охоронний режим.
     1.2. у вітринах з індивідуальним режимом охорони.
2. У спецсховищі на території виставкової експозиції.
3. У власних сховищах поза територією виставкової експозиції – доставка самовивозом.

РЕЖИМ ОХОРОНИ:

Дирекція Виставок: 
тел./факс: (044) 490 6219, 461 9343, 490 6221

З питань подання
заявки звертатись: 

КМКЯ, Україна, 01001, 
м. Київ, а/с «В-13» E-mail: jewel@kmkya.kiev.ua, 

www.jewellerexpo.kiev.ua

• 

• 



Повна назва ФІРМИ-ПЛАТНИКА
Фірма-платник входить                (так)/не входить                 (так) до складу мультинаціональної компанії (є дочірнім підприємством,
є представництвом тощо багатонаціональної організації, що має підприємства в різних країнах.
Поштова адреса: Індекс                          Місто                                                 вул.                               № буд.
тел.:                                                               факс:                                                  E-mail:
Вид діяльності (виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, послуги)
Продукція чи послуги, які будуть представлені на виставці
Керівник
                                                                                                      (П.І.Б., моб. тел.)

Відповідальна особа за участь у виставці
                                                                                                      (П.І.Б., моб. тел.)

Необхідна кількість беджів                                                                Необхідна кількість запрошень

Вартість участі:                                                                                                              Вид участі:
                                                                                                                                                      (зазначте хрестиком необхідне)

Виставкова площа                               м2        Сума                             грн.                             виставкова площа
Обов’язковий організаційний внесок                                               грн.                             заочна участь
Додаткове обладнання та послуги                                                    грн.                             VIP ZONE
Загальна вартість участі складає:                                                       грн.

Варіант забудови:         Стандартна забудова          Покращена забудова без вітрин 
      Покращена забудова з вітринами          Ексклюзивна забудова          Самостійна забудова
      Сторонній підрядник — Назва підрядника

Назва компанії для фризової панелі, не більше 20 символів (тільки для стендів, які забудовує Генеральний упорядник забудови):

Необхідна потужність електроенергії для стенда

ЗАЯВКА №
на участь у виставці

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР WWW.JEWELLEREXPO.KIEV.UA БРОВАРСЬКИЙ ПР. 15,

КИЇВ, УКРАЇНА

Повідомляємо про згоду з умовами участі, цінами на виставкову площу і послуги. Просимо зареєструвати як Учасника 
виставки (зазначте хрестиком виставку, в якій Ви бажаєте взяти участь):

Ювелір Експо Україна 2020           Ювелір Маш Експо 2020
Салон аксесуарів та модних прикрас 2020

Примітка. Ця Заявка є невід’ємною частиною Договору, складена у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один заповнений 
примірник Заявки надсилається Організатору. Заявка може бути підписана у вигляді факсимільних копій, з подальшим обов’язковим наданням оригіналів. 
Одержання даної заявки Організатором від Учасника означає, що Учасник цілком згоден з умовами участі у виставці, загальною вартістю участі і 
строками її оплати. Заповнюючи  цю Заявку, Учасник надає  дозвіл  на обробку своїх персональних даних, з метою включення до БД «Контрагенти» Органі-
затора, зокрема даних щодо назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних, інформації щодо системи оподаткування, банківських 
реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають 
змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені Учасника,  з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, 
відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних 
або інших аналогічних цілях. Учасник підтверджує що він повідомлений про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних» та 
Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation).

ОРГАНІЗАТОР
ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»
01001, Україна, м.Київ, а/с «В-13», Код ЄДРПОУ 21645267
п/р UA183226690000000026004305037 в Ф-ГУ АТ «Ощадбанк» 
по м. Києву і Київській обл., МФО 322669 Св. № 200042337, 
ІПН 216452626653
тел./факс: (044) 490 6219, 461 9343, 490 6221
E-mail: jewel@kmkya.kiev.ua, www.jewellerexpo.kiev.ua
Заступник Генерального директора – Фінансовий директор
 
                                                                                                                             Г.Г. Король
                                             м.п. 

УЧАСНИК

Юрид. адреса
Р\р
Свід. платн.ПДВ №
Податковий №

                        м.п.
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР WWW.JEWELLEREXPO.KIEV.UA БРОВАРСЬКИЙ ПР. 15,

КИЇВ, УКРАЇНА

ФОРМА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В КАТАЛОГ
FORM OF PRESENTING THE INFORMATION INTO THE CATALOGUE

ДАНІ ПРО КОМПАНІЮ

Назва компанії

WEB
e-mail
Факс 

Адреса

Місто + Індекс
Країна
Телефон

COMPANY INFORMATION

НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ (БУДЬ ЛАСКА, ЗАЗНАЧТЕ) DIRECTIONS OF ACTIVITY (PLEASE TICK)

ПРОДУКЦІЯ, ЯКА БУДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА (БУДЬ ЛАСКА, ЗАЗНАЧТЕ)

ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА

PRODUCT LISTING (PLEASE TICK)
JEWELLER EXPO UKRAINE

Name of company

Виробництво
Оптова торгівля
Роздрібна торгівля
Імпорт
Експорт

Manufacturing
Wholesale
Retail
Import
Export

ЮВЕЛІР МАШ ЕКСПО JEWELLER MASH EXPO

Торгове та демонстраційне обладнання 

Інструменти, витратні матеріали для ювелірного 
виробництва та обробки каміння

Упаковка
Послуги

Trading and demonstrational equipment

Out�t, consumables for jewelry production and stones processing

Package
Services

САЛОН АКСЕСУАРІВ ТА МОДНИХ ПРИКРАС SALON OF ACCESSORIES & FASHIONABLE ADORNMENTS

Біжутерія
Аксесуари для волосся
Модні аксесуари
Ділові аксесуари

Bijouterie
Accessories for hair
Fashionable accessories
Business accessories

Аксесуари для дому
Аксесуари для подорожей та відпочинку

Accessories for home
Accessories for travelling and leisure

Сувеніри та подарунки Souvenirs and gifts

Ювелірні прикраси із золота
Ювелірні прикраси із срібла

Ювелірні прикраси із платини

Банківські метали, монети
Ювелірні прикраси з діамантами

Весільні ювелірні прикраси

Ювелірні прикраси для чоловіків
Ексклюзивні ювелірні вироби
Діаманти

Коштовні та напівкоштовні камені
Синтетичні камені та вставки

Камені органічного походження

Вироби духовного спрямування
Столові прилади в ювелірному виконанні

Gold jewelry

Silver jewelry
Platinum jewelry

Bank metals, coins
Jewelry with diamonds

Wedding jewelry

Jewelry for men

Exclusive jewelry

Diamonds

Precious, semiprecious stones

Synthetic stones and mountings

Stones of organic origin
Ecclesiastical wares

Tableware in jewelry performance

WEB
e-mail
Fax

Address
City + Zip Code
Country
Phone

Годинники наручні
Годинники настільні, настінні, інтер’єрні
Годинники у ювелірному виконанні

Watches
Table clocks, wall clocks, interior clocks
Jewelry watches & clocks
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