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Cel mai important eveniment medical din Republica Moldova, care are drept scop
dezvoltarea pieţei autohtone de produse şi servicii medicale. Expoziţia are menirea de a
contribui la dotarea instituţiilor medicale din ţară cu tehnologii şi tehnică performantă

de diagnosticare şi tratament. 

Cel mai important eveniment medical din Republica Moldova, care are drept scop
dezvoltarea pieţei autohtone de produse şi servicii medicale. Expoziţia are menirea de a
contribui la dotarea instituţiilor medicale din ţară cu tehnologii şi tehnică performantă

de diagnosticare şi tratament. 

- companiile-lider în domeniul medicinei;
-exponenții din străinătate doritori de a se lansa 
pe  piața din Republica Moldova;
- producătorii și angrosiștii;

Doar aici aveți posibilitatea de a:
- avea un dialog de afaceri eficient;
- avea contact direct cu clienții și partenerii;
- extinde rețeaua de dealeri și distribuitori 
(pentru producătorii autohtoni și cei din 
strainătate);
- fixa întîlniri de afaceri cu vizitatorii 
profesioniști.

- șefii instituțiilor medicale;
- medicii șefi;
- medici practicanți ai diferitor 
specialități;
- șefi de laboratoare și laboranți;
- asistenți medicali și paramedici;
- farmaciști și tehnologi ai companiilor 
farmaceutice;
- dealeri și distribuitori regionali;
- șefi  ai departamentelor de achiziții 
ale rețelelor de farmacii;
- funcționari publici.
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EDIEDIțțIA XXIIIA XXIIEDIEDIțțIA XXIIIA XXII
Tematica ExpoziţieiTematica ExpoziţieiTematica ExpoziţieiTematica Expoziţiei

PharmaPharma UtilajUtilaj medicalmedical LaboratorLaborator OftalmologieOftalmologie

StomatologieStomatologie Mijloace igienice și Mijloace igienice și 
sanitaresanitare

SSănătatea mamei ănătatea mamei 
și a copiluluiși a copilului

MijloaceMijloace pentrupentru
acordareaacordarea serviciilorserviciilor

de de urgenţăurgenţă
SServicii medicaleervicii medicale Medicină esteticăMedicină estetică

Medicină de Medicină de 
recuperarerecuperare

Tehnologii Tehnologii 
informaţionale în informaţionale în 

medicinămedicină
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Zilele Zilele sănătăsănătățții ii 
la Moldexpola Moldexpo

ConferinConferințțe e 
șștiintiințțificoifico--practicepractice

EXPOZIEXPOZIȚȚIE IE 
INTERNAINTERNAȚȚIONALĂ IONALĂ 

SPECIALIZATĂSPECIALIZATĂ

Program Program 
”UN MOD DE VIA”UN MOD DE VIAȚȚĂ Ă 

SĂNĂTOSSĂNĂTOS””

Cca 10 seminare Cca 10 seminare șși conferini conferințțe e 
axate pe cele mai actualeaxate pe cele mai actuale

teme teme șși cu invitai cu invitațți de renume i de renume 
din domeniudin domeniu

Cca 80 participanCca 80 participanțți locali i locali șși i 
străinistrăini
Proiecte noi: Proiecte noi: 

MED CLINICMED CLINIC
MED BEAUTYMED BEAUTY
MED TOURISMMED TOURISM

Program complex de activităProgram complex de activitățți i 
orientate spre promovarea orientate spre promovarea 
unui stil de viaunui stil de viațță sănătos: ă sănătos: 
alimentaalimentațție armonioasă, ie armonioasă, 

activităactivitățți sportive, investigai sportive, investigațții ii 
medicale precoce etc.medicale precoce etc.
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ProiecteProiecte noinoiProiecteProiecte noinoi

BUSINESS NETWORKINGBUSINESS NETWORKING
EVENTEVENT

MED BEAUTYMED BEAUTY

EvenimentEveniment organizatorganizat cu cu scopulscopul
de a de a oferioferi posibilitateaposibilitatea

expozanexpozanţilor ţilor de a se de a se întruniîntruni şişi
stabilistabili noinoi contactecontacte..

EvenimentEveniment organizatorganizat cu cu scopulscopul
de a de a oferioferi posibilitateaposibilitatea

expozanexpozanţilor ţilor de a se de a se întruniîntruni şişi
stabilistabili noinoi contactecontacte..

Zona de prezentare a Zona de prezentare a 
posibilităţilor de tratament și posibilităţilor de tratament și 

întremare a sănătăţii atît întremare a sănătăţii atît 
local cît și peste hotarelocal cît și peste hotare..

Zona de prezentare a Zona de prezentare a 
posibilităţilor de tratament și posibilităţilor de tratament și 

întremare a sănătăţii atît întremare a sănătăţii atît 
local cît și peste hotarelocal cît și peste hotare..

MED CLINICMED CLINIC

Zona de prezentare a Zona de prezentare a celorcelor
maimai modernemoderne centre centre 

medicalemedicale și clinici și clinici 
stomatologice.stomatologice.

Zona de prezentare a Zona de prezentare a celorcelor
maimai modernemoderne centre centre 

medicalemedicale și clinici și clinici 
stomatologice.stomatologice.

Zona de prezentare a Zona de prezentare a 
inovaţiilor din domeniul inovaţiilor din domeniul 

medicinii estetice și medicinii estetice și 
chirurgicale.chirurgicale.

Zona de prezentare a Zona de prezentare a 
inovaţiilor din domeniul inovaţiilor din domeniul 

medicinii estetice și medicinii estetice și 
chirurgicale.chirurgicale.

MED TOURISMMED TOURISM
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Instrumente de promovareInstrumente de promovare aa
expozanţilorexpozanţilor

Instrumente de promovareInstrumente de promovare aa
expozanţilorexpozanţilor

Creating Business Contacts on EXPOCreating Business Contacts on EXPO

Programul de stabilire a contactelor de afaceri la expoziţie (CBC) are drept
scop atragerea la standul expozantului a unui flux de vizitatori informaţi.

Programul de stabilire a contactelor de afaceri la expoziţie (CBC) are drept
scop atragerea la standul expozantului a unui flux de vizitatori informaţi.

PromovareaPromovarea offoff--lineline Online promotion Online promotion 
Avantajele programului:Avantajele programului:

crează oportunităţi şi 
furnizează idei noi pentru 

dezvoltarea afacerii

reuneşte interesele 
participanţilor şi vizitatorilor-

specialişti

îmbină comunicarea on-line şi 
off-line într-un singur pachet 
pentru obţinerea contactelor 

unice

informează din timp vizitatorii 
despre participarea expozantului 
la exoiziţie, despre produsele şi 

serviile noi şi ofertele speciale ale 
acestuia în timpul expoziției.

prezentarea 
participantului 
expoziţiei  la stand

catalogul noutăţilor 
expoziţiei (distribuirea 
catalogului vizitatorilor 
expoziţiei)

programul 
Vizitatorului 
Profesionist” 
(organizarea întîlnirilor de 
afacere cu potenţialii 
clienţi)

 Business Networking 
Event (un eveniment în 
care participanţii au 
posibilitatea de a stabili 
contacte de afaceri într-un 
timp scurt)

campanie 
publicitară 
personalizată a 
participantului expoziţiei

 promovarea
reportajului video 
realizat la standul 
expozantului pe reţelele 
de socializare

catalogul noutăţilor 
expoziţiei (expedierea 
catalogului noutăţilor 
prin e-mail potenţialilor 
clienţi)

informarea clienţilor 
expozantului despre 
participarea la expoziţie 
prin intermediul  
resurselor media proprii
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EDIEDIțțIA XXIIIA XXIIEDIEDIțțIA XXIIIA XXII Program Program pentrupentru vizitatorivizitatoriProgram Program pentrupentru vizitatorivizitatori

SpecialiSpecialiștiștiSpecialiSpecialiștiști ConsumatoriConsumatoriConsumatoriConsumatori

••ConferinţeConferinţe
••SeminareSeminare
••PrezentăriPrezentări

••Un Mod Sănătos de ViaţăUn Mod Sănătos de Viaţă
••Med Clinic Med Clinic 
••Med BeautyMed Beauty
••Turism MedicalTurism Medical



76 participanţi76 participanţi

993 m.p993 m.p spaspaţiu expoziţionalţiu expoziţional

6000 6000 vizitatorivizitatori

Programul vizitatorului profesionistProgramul vizitatorului profesionist
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Prognoza ediţiei din 2016Prognoza ediţiei din 2016Prognoza ediţiei din 2016Prognoza ediţiei din 2016

Țările participante:  Republica Moldova, Turcia, Bulgaria, Romania Țările participante:  Republica Moldova, Turcia, Bulgaria, Romania 
, Ucraina, Rusia, Belarusia, Ucraina, Rusia, Belarusia, , ș.a.ș.a.
Țările participante:  Republica Moldova, Turcia, Bulgaria, Romania Țările participante:  Republica Moldova, Turcia, Bulgaria, Romania 
, Ucraina, Rusia, Belarusia, Ucraina, Rusia, Belarusia, , ș.a.ș.a.
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OrganizatorOrganizator ::

CentrulCentrul InternaInternaţional de Expoziţii ţional de Expoziţii 
“Moldexpo” S.A.“Moldexpo” S.A.

Suport oficialSuport oficial: : 

Ministerul Sănătăţii al Republicii MoldovaMinisterul Sănătăţii al Republicii Moldova

AsociaţiileAsociaţiile profesionaleprofesionale medicalemedicale din Moldova                                       din Moldova                                       
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Coordonator de Proiect:
Natalia IVANOV, ivanov@moldexpo.md; (373)22 81-04-07;

Manager :
Mihaela CIOBANU, mihaela@moldexpo.md; (373) 22 81-04-30; 

Asistentii Managerului:
Maria CAZACU, maria@moldexpo.md; (373) 22 81-04-08;
Alina ROTARI, rotari@moldexpo.md;(373) 22 81-04-05;

CIE  "MOLDEXPO" S.A. 
Republica Moldova, or. Chişinău, str. Ghioceilor, 1 
www.moldmedizin.moldexpo.md
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