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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.

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

- 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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Pharma

Utilaj medical

Stomatologie

Sănătatea mamei și
a copilului

Mijloace pentru
acordarea serviciilor
de urgenţă

Servicii medicale

Tematica Expoziției
Medicină de
laborator

Mijloace igienice și
sanitare

Oftalmologie

Medicină de
recuperare

Tehnologii informaționale
Medicină estetică
în medicină
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Structura

Zilele sănătății
la Moldexpo

Conferințe
științifico-practice

Cca 10 seminare și conferințe
axate pe cele mai actuale
teme și cu invitați de renume
din domeniu

EXPOZIȚIE
INTERNAȚIONALĂ
SPECIALIZATĂ

Cca 80 participanți locali și
străini
Proiecte: MED CLINIC
MED BEAUTY
MED TOURISM

Program
”UN MOD DE VIAȚĂ
SĂNĂTOS”

Program complex de activități
orientate spre promovarea
unui stil de viață sănătos:
alimentație armonioasă,
activități sportive, investigații
medicale precoce etc.
NEW - ECO TÎRG
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Proiecte noi
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MED BEAUTY

BUSINESS NETWORKING
EVENT

MED CLINIC
Zona de prezentare a
inovațiilor din domeniul
medicinii estetice și
chirurgicale.

Eveniment organizat cu scopul
de a oferi posibilitatea
expozanților de a se întruni şi
stabili noi contacte.

MED TOURISM

Zona de prezentare a
posibilităților de tratament și
întremare a sănătății atît
local cît și peste hotare.

Zona de prezentare a celor
mai moderne centre
medicale și clinici
stomatologice.
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Instrumente de promovare a
expozanților

Creating Business Contacts on EXPO
programul care are drept scop stabilirea contactelor directe expozanţi – vizitatori,
care include comunicarea atât online, cât şi offline

Până la expoziție

În timpul expoziției

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

Programul Vizitatorului Profesionist
(organizarea întâlnirilor de afacere cu
potenţialii clienţi);

Promovarea spotului video pe reţelele
de socializare;

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

Catalogul noutăților expoziției
(expedierea catalogului noutăților prin
e-mail potențialilor clienți);
Informarea clienților expozantului
despre participarea acestuia la
expoziţie prin intermediul resurselor
media proprii.

Catalogul noutăţilor expoziţiei
(distribuirea catalogului vizitatorilor
expoziţiei);
Prezentarea participantului expoziţiei la
stand.
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Specialiști
•Conferințe
•Seminare
•Prezentări

Program pentru vizitatori

Consumatori

•Un mod de viață sănătos
•Med Clinic
•Med Beauty
•Med Tourism
•Eco Tîrg - New
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Prognoza ediției din 2017

79 participanți

5800 vizitatori

967 m.p spațiu expozițional

Programul vizitatorului profesionist

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

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
2017
Suport oficial:

Organizator:

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Centrul Internaţional de Expoziţii
“Moldexpo” S.A.
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Contacte

Coordonator de proiect:
Natalia IVANOV, ivanov@moldexpo.md; (373)22 81-04-07;

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

Specialist marketing:
Irina Osoianu, marketing3@moldexpo.md; (373) 22 81-04-53;
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