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 Tehnică pentru complexul 
agroindustrial:

- tractoare; maşini de prelucrare a solului şi de 
semănat; maşini pentru aplicarea fertilizanţilor
şi mijloacelor de protecţie a plantelor

- tehnică de recoltare a culturilor agricole şi de 
pregătire a nutreţurilor, pentru prelucrare post-
recoltare şi stocarea recoltei

- stivuitoare, mijloace de transport, 
transport special; echipamente pentru 
deservire tehnică, piese de schimb

- tehnică pentru întreprinderi agricole mici şi 
gospodării de fermieri

- dotări pentru zootehnie, avicultură şi 
piscicultură

 Sisteme de irigare şi alimentare cu apă 
în agricultură, tehnică pentru lucrări de 
îmbunătăţiri funciare, hidroinstalaţii

Compartimentele tematice ale expoziţiei
 Echipamente pentru industria 

alimentară şi prelucrătoare

 Fertilizanţi şi mijloace de protecţie a 
plantelor; medicină veterinară şi 
preparate biologice

 Producerea nutreţurilor. Concentrate, 
premixuri, adaosuri furajere şi vitamine

 Material semincer, flori, plante 
medicinale, puieţi de pomi fructiferi şi 
plante decorative

 Ustensile de grădină

 Tehnologii de creştere a culturilor 
agricole în spaţii protejate. Sere, 
pepiniere, folii pentru sere

 Tehnologii de cultivare intensivă a 
culturilor agricole

 Ambalaj pentru transportare

 Finanţări şi asigurări în agricultură



Evenimente speciale
MOLDAGROTECH spring 2017 

 Concursul internaţional “Util pentru Moldova”

 Show-ul „Tractorul în acţiune”. TEST - DRIVE



Evenimente speciale
MOLDAGROTECH spring 2017

 Business Networking Event

 Briefing în cadrul evenimentului 

„Agrogenerație”.

 Prezentări, conferințe, 

seminare, mese rotunde 

 Târg de semințe și material săditor 



Totalurile expoziţiei
MOLDAGROTECH spring 2016

3376 metri
pătraţi de spaţii
expoziţionale

Ţări participante: 9

Numărul de 
vizitatori

12756

Numărul de 
expozanţi
137



Participanţii expoziţiei
MOLDAGROTECH spring 2016

9  ţări participante:

România

ItaliaMoldova

RusiaSpania

UcrainaTurcia

Cehia

Polonia



Instrumente de promovare a participanților

MOLDAGROTECH spring - 2017

Creating Business Contacts on EXPO: 
programul care are drept scop stabilirea contactelor directe expozanţi – vizitatori, 

care include comunicarea atât online, cât şi offline

Campanie publicitară personalizată a 
participantului la expoziţie; 

Promovarea spotului video pe reţelele 
de socializare; 

Catalogul noutăților expoziției
(expedierea catalogului noutăților prin 
e-mail potențialilor clienți); 

Informarea clienților expozantului 
despre participarea acestuia la 
expoziţie prin intermediul resurselor 
media proprii.

Programul Vizitatorului Profesionist 
(organizarea întâlnirilor 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);

Catalogul noutăţilor expoziţiei 
(distribuirea catalogului vizitatorilor 
expoziţiei);

Prezentarea participantului expoziţiei la 
stand.

Pînă la expoziție În timpul expoziției



Promovarea Proiectului
MOLDAGROTECH spring 2017:

Expedierea
invitaţiilor

Reţele de socializare

Publicitate
    stradală

Cataloagele expoziţiilor
internaţionale

Publicitate la posturi
de radio şi TV Site-uri de specialitate

şi internet portaluri
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Noi suntem gata să vă ajutăm să participați la 
expoziție. 
Setul de documente pentru participare îl puteți gasi urmând  link-ul
http://www.moldagrotech2.moldexpo.md/documente-pentru-participare/

Conducatorul proiectului:

Svetlana GHELAN 
Tel.: +373 22 810410

+373 22 810403
ghelan@moldexpo.md

Manager expoziție:

Natalia MÂRZENCO
Tel.: +373 22 810412

+373 22 810403
natalia@moldexpo.md

Manager expoziție:

Aliona MALOGHIN
Tel.: +373 22 810439

aliona@moldexpo.md

Manager expoziție:

Natalia CARLOVA
Tel.: +373 22 810418

carlova@moldexpo.md

Specialist marketing:

Irina OSOIANU
Tel.: +373 22 810453

marketing1@moldexpo.md


