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Tourism.Leisure.Hotels este:

Singurul în Moldova 
proiect expozițional în
domeniul turismului

Auditoriul țintă al
expoziției: specialiști 

din industria
turistică și 

consumatorii finali

Concentrarea informației actuale
privind starea de lucruri în

domeniu, a cererii și ofertei
pentru anumite produse și 

servicii turistice

Loc de întâlnire și de
comunicare de afaceri al

actorilor pieței 
turistice, obținerea unui

număr maxim de contacte
într-un timp restrâns

Prezentarea
produselor
turistice noi
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Compartimente tematice

Organizaţii de turism

Organizaţii internaţionale de turism. 

Oficii naţionale de turism.

Operatori şi agenţii de turism

Vacanţe pe litoral. Croaziere. 

Turism montan şi sporturi de iarnă. Turism de afaceri. 

Turism educaţional. Tururi excursionale. 

Turism religios. Turism ecologic. 

Comercializare bilete.

Turism intern

Agropensiuni. Hoteluri. Baze de odihnă.

Complexe turistice vinicole. Muzee. Rezervaţii naturale.

NEW: Hoteluri naționale și zone de odihnă.

Atracții turistice.

Servicii turistice conexe

Asigurări. Tehnologii informaţionale în turism .

NEW: Echipamente și terenuri pentru sport, odihnă și turism.

Imobile peste hotare

Servicii de transport

Companii aeriene. Aeroporturi. Închirieri auto. 

Companii de autobuze.

Mijloace de informare

Ediţii specializate. Resurse pe Internet. 

Ghiduri turistice



6 – 9 апреля 2017

Scopurile organizării expoziției:

Furnizarea informațiilor ample specialiştilor despre tendinţele de dezvoltare a 
pieţei turistice.

Atragerea investiţiilor străine în industria turismului din ţară

	Asistenţă expozanţilor în monitorizarea condițiilor de piață și activităţii
concurenţilor pentru a-şi determina poziția pe piața de profil

Acordare de ajutor companiilor în lansarea eficientă pe piaţă a noilor 
oferte, a tehnologiilor inovative

	Posibilitate de comunicare directă cu auditoriul ţintă  - specialişti și 
cumpărători potenţiali

Asistenţă expozanţilor în consolidarea imaginii de companie stabilă, în
dezvoltare continuă



târgul pachetelor turistice
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• Vânzări directe

• Consumatorul final

• O formă specială de participare la 
expoziţie pentru agențiile mici



În cadrul expoziției Tourism. Leisure. Hotels

va fi organizată Sărbătoarea turismului rural, 

unde reprezentanții raioanelor republicii vor dezvălui

potențialul turistic al regiunii în care locuiesc prin prezentări, 

degustări de vinuri și bucate, costume naționale, tradiții,

evoluări ale colectivelor folclorice etc. Pentru cea mai amplă și 

convingătoare prezentare, dar și pentru

promovare a potențialului turistic

al regiunii, reprezentanții

raionului câștigător vor

primi o primă de 1000 de euro.

Sărbătoarea turismului rural
«Satul meu – destinație turistică»

Importanța evenimentului

Contribuie la descoperirea și 

promovarea produsului turistic din

Republica Moldova
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Carnaval turisticNEW

Sponsorul evenimentului:
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SPORTS TOURISM
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NOUTATEA TURISTICĂ A ANULUI

Proiecte speciale

HOTEL DEALS ZONE
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Totalurile expoziției  TOURISM.LEISURE.HOTELS 2016:

• 1238 m.p.Suprafaţa

• 143 expozanţiParticipanţi

• Bulgaria, Moldova, România, Slovacia,
Turcia, Ungaria, Vietnam

Țări participante

• 6000 persoane

• inclusiv - 70% specialiştiNumărul vizitatorilor
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Structura participanților la expoziția din 2016:

Operatori/agenții de turism 64%

Pensiuni/ hoteluri 12%

Turism rural/raioane 10%

Oficii Naționale de Turism 5%

Sanatorii 3%

Companii avia 2%

Companii de asigurări 2%

Altele 2%

64%

12%

10%

5%

3%
2%

2%

2%

Operatori/agenții de turism 

Pensiuni/ hoteluri 

Turism rural/raioane 

Oficii Naționale de Turism 

Sanatorii 

Companii avia 

Companii de asigurări

Altele 
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Scopurile participării la expoziția din 2016

94 % din expozanți și-au realizat scopurile propuse de participare la expoziție

73% din participanți sunt mulțumiți de calitatea și numărul vizitatorilor

90% din expozanți sunt mulțumiți de rezultatele obținute la expoziție

9%

9%

17%

18%

21%

26%

Vânzarea de bunuri/servicii la stand

Analiza pieţei şi a activităţii concurenţilor

Lansarea de noi produse / servicii

Întâlniri cu partenerii existenți

Consolidarea imaginii pe piață

Căutarea de parteneri și clienți
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În 2016 expoziția a fost vizitată de 6000 de persoane, 
dintre care 70% au fost specialiști în domeniu

Categoriile de interese ale vizitatorilor Scopurile vizitării

2%

5%

19%

20%

31%

56%

57%

Altele

Hoteluri

Servicii turistice conexe

Servicii de transport

Turism intern

Organizații turistice internaționale

Operatori și agenții turistice

5%

15%

23%

23%

29%

32%

37%

Altele

Întâlniri de afaceri cu partenerii

Compararea ofertelor diferitor companii

Participarea la programul de afaceri

Evaluarea pieții

Informare despre ofertele și 
serviciile existente pe piață

Căutarea de noi oferte și servicii 
turistice
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INSTRUMENTELE DE PROMOVARE A PARTICIPANȚILOR

Creating Business Contacts on EXPO: 
program de atragere la standrul expozantului

a unui flux informat de vizitatori

Până la expoziție La expoziție

Dezvoltarea conceptului și executarea unui 
spot video despre participarea companiei la 
expoziție;

Promovarea produselor și serviciilor noi și a 
ofertelor speciale pe rețelele de socializare; 

Catalogul produselor și serviciilor noi 
(expedierea catalogului clienților potențiali prin 
poșta electronică); 

Informarea clienților expozantului despre 
participarea acestuia la expoziție prin 
intermediul resurselor media prorpii.

Programul Vizitatorul Profesionist (organizarea  
de întâlniri de afaceri dintre participanți și clienți 
potențiali);

Business Networking Event (eveniment de 
stabilire a contactelor de afaceri primare);

Filmări la standul companiei participante. 
Plasarea și promovarea spotului pe rețelele de 
socializare, pe canalul You Tube, pe site-urile 
Moldexpo și Allexpo.

Catalogul produselor și serviciilor noi. 
(distribuirea catalogului vizitatorilor 
profesioniști);

Prezentarea expozantului la stand.
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C.I.E. MOLDEXPO S.A 
MD-2008, Chișinău, str. Ghioceilor, 1, 
Republica Moldova
E-mail: info@moldexpo.md
URL: http://www.moldexpo.md

Date de contact:

Svetlana Ghelan
Conducător de proiect
tel./fax: +373 22 810 403, 810 410
GSM: +373 69 328 257
E-mail: ghelan@moldexpo.md

Natalia Carlova
Manager de proiect
tel./fax: +373 22 810 41
GSM: +373 69 993 444
E-mail: carlova@moldexpo.md

Ирина Осояну
Manager marketing
tel./fax: +373 810 453
E-mail: marketing3@moldexpo.md

Aliona Maloghin
Manager de proiect
tel./fax:(+ 373 22) 81-04-39
GSM:(+ 373) 69 082 273
E-mail:aliona@moldexpo.md

Natalia Mârzenco
Manager de proiect
tel./fax:(+ 373 22) 81-04-12
GSM:(+ 373) 69 096 547
E-mail:natalia@moldexpo.md
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