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Expoziţie internaţională specializată de mobilă,

utilaje, scule, materiale și accesorii pentru 

fabricarea mobilei, ediția a XVII-a

3 – 6 noiembrie 2016

Organizator: C.I.E Moldexpo

Suport oficial:  Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Partenerul programului: Centrul Internațional al Profesioniștilor din Industria 
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PARTICIPANȚI, companii 28

VIZITATORI, persoane   

inclusiv  străini

SPAȚIU EXPOZIȚIONAL

m.p.

ȚĂRI PARTICIPANTE

• MOLDOVA

• UCRAINA

Expoziția în cifre

393

500

2

(China, România, Turcia, Ucraina, 

Uzbekistan)

5620
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Participanți

Domeniile de activitate

- Mobilă (mobilă modulară, dormitoare, mese, 

scaune, mobilă tapițată, mobilă pentru bucătării )

- Furnituri și accesorii pentru fabricarea mobilei 

- Proiectare și design  

- Echipamente și materiale pentru fabricarea mobilei

- Handmade
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Scopurile participării la expoziție

86%
• Lansarea de produse servicii noi

86%
• Consolidarea imaginii pe piață

73%
• Întâlniri cu partenerii

73%
• Căutarea de parteneri / clienți

53%
• Identificarea preferințelor clientului

33%
• Vânzarea de bunuri / servicii la stand
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Eficiența participării la expoziție

99%  din participanți și-au atins obiectivele

la expoziție 

Toate obiectivele noastre de participare la FURNITURE FASHION EXPO au fost îndeplinite. Grație organizării

excelente, am avut mulți clienți, standul nostru a fost unul dintre cele mai populare. Am prezentat modele noi de 

mobilier, și reducerile oferite și-au spus cuvântul. Compania noastră este sigură de eficiența partricipării la expoziție.

Doina Moraru, administrator, firma Mobvaro-M SRL  

66%  din participanți au comfirmat 

participarea la ediția viitoare
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Evenimente

Programul de afaceri și evenimente speciale

• Seminare:

- «Cum sporim eficiența participării la expoziții»

- «Cum să vinzi mobilă la un preț bun,

în timp ce alții fac dumping»

• Business breakfast

• Prezentări la stand

• Concursuri realizate pe rețelele de socializare în 

parteneriat cu companiile participante 

Mobvaro-M, ICAM 

«Grație bunei organizări și proiectării 

corecte a standului, am reușit să interesăm 

publicu țintă, iar aceștea sunt profesioniștii 

pieții mobilei, designerii de interior. Foarte 

bine a trecut și prezentarea noilor noastre 

materiale pentru producerea mobilei –

HPL. Deja putem spune că avem stabilite 

contacte promițătoare».

Natalia Pruteanu, manager de marketing, 

compania S.C. «Donaro – Mob»
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INSTRUMENTE DE PROMOVARE A EXPOZIȚIEI

CBC on Expo (Creatind Business Contacts)

Programul de creare a contactelor de afaceri

 Programul «Vizitatorului Profesionist» – un instrument de atragere 

a publicului țintă la standul participantului. În cadrul programului au 

avut loc peste 66 de întîlniri de afaceri stabilite din timp.

 Catalogul noutăților – catalogul inlude cele mai noi produse și 

servicii din domeniu, care urmează a fi prezentate în premieră la 

expoziție. Vizitatorii – specialiști au primit acest catalog la înregistrare 

la expoziție.

 Promovarea participanților pînă la expoziție оn-line – campanie 

publicitară individuală оn-line pentru participanți.

 Informarea vizitatorilor on-line în timpul expoziției – evenimente, 

informații, activități la standurile participanților. Vizitatorii află on-

line despre noutățile și ofertele speciale ale participanților expoziției.

100% participanții au rămas satisfăcuți de instrumentele de promovare 

implementate pentru prima dată la expoziția 

FURNITURE FASHION EXPO 2016!  
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Au fost expediate 10 mailing-uri informative la o bază de 7476 de specialiști

Direct-mail
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Spoturile video de promovare ale participanților expoziției

1,2 mii vizualizări2,5 mii vizualizări 1 mie vizualizări 916 vizualizări

Digital 

Marketing
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Digital marketing

Impactul postărilor pe pagina Furniture Fashion Expo 

(numărul persoanelor care au urmărit publicațiile)
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Информационные и специализированные интернет- площадки:

Aif.md, Afisa.md, Allfun.md, AllMoldova.com,Biznes.md, Eco.md, Kompass.md, Kp.md, Mama.md. Mamaplus.md, Madein.md, Marry.md, Mebeliportal.md, 

Moldova-today.com, Mybusiness.md, Noi,md, NewsMaker.md, 999.md, Numbers.md, Pan.md, Point.md, 7 days.md, Splendid.md, 
Vedomosti.md ,YellowPages of  Moldova

Campania publicitară pe posturile TV și radio:

PRO FM 135 ap.   

Retro FM 90 ap.   

Новое радио 81 ap.    

Megapolis FM 81 ap.    

Kiss FM 81 ap.   

TV Prim - Edinet 224 ap.   

TV Prim - Balti 224 ap.   

ATV  - Comrat 224 ap.   

Cort TV - Soroca 224 ap.   

TCV - Tiraspol 224 ap.  

PRO TV 112 ap. 

Jurnal TV 84 ap.   

RTR Moldova 65 ap.

ТНТ Bravo 50 ap.  

NTV Moldova 33 ap.    

Reportaje:

Prime TV 3.11

Publica TV 3.11

Jurnal TV 3-4.11

Pro TV 3.11
СТС 3.11

Canal 3 5.11                   
2 Plus 5.11

Campania publicitară
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Vizitatori

Poziția geografică a vizitatorilor

- Chișinău

- Raioanele Republicii Moldova

- Vizitatori străini

42% - vizitatori - specialiști 

58% - consumatori 
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Vizitatori

Scopul vizitării

52% - procurarea mobilei 

32% - identificarea noilor produse și utilaje

29% - procurarea produselor necesare pentru

producerea mobilei

13% - căutarea de noi dealeri

12% - întâlniri cu partenerii de afaceri

10% - participarea la seminare și conferințe

10% - achiziții cu amănuntul

7% - altul    

"Suntem foarte mulțumiți de numărul mare de vizitatori

la standul nostru. Vizitatorii au fost interesați de oferta

noastră, în cele patru zile de expoziție am obținut foarte

mulți clienți. Am vândut mobilă, am încheiat contracte

de executare a mobilei la comandă. Eu cred că

participarea la expoziție a fost pe deplin justificată“. 

Tudor Tutunaru, directorul ARTVENT RTD
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Vizitatori

Distribuirea vizitatorilor după interese

Mobilă pentru locuințe
(mobilă modulară, mobilă corp, dormitoare, mese, 

scaune, mobilă tapițată, mobilă pentru bucătărie)

Proiectare și design interior 

Furnituri și accesorii pentru fabricarea mobilei 

Mobilă pentru oficiu 

Echipamente și materiale pentru producerea 

mobilei 

«Compania noastră este angajată în producția de mobilier la comandă, inclusiv din lemn natural. Scopul vizitării a 

fost de a studia oferta companiilor specializate în accesorii de mobilier, în special ne-au interesat firmele 

Economlux-Grup, Serpanu. La standul Artvent CDT am văzut echipament nou pentru fabricarea anumitor tipuri 

de mobilier. Mi-a fost interesant să văd și oferta companiilor producătoare de mobilier.»

Tatiana Chiriac, administrator, firma Masterstar SRL (Moldova)
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Conducătorul proiectului:

Natalia Șalaru     
GSM: (+373) 696 006 46

nata@moldexpo.md

Specialist marketing:

Alina Covaș
GSM:(+ 373) 62 101 572

marketing2@moldexpo.md

Manager proiect:

Rodica Grigoriță
GSM: (+ 373) 680 812 00

rodica@moldexpo.md

Ne revedem la 

Furniture Fashion 

Expo 2017!

Contacte

Asistent manager:

Oxana Candu
GSM: (+373) 683 537 38

oxana@moldexpo.md


