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FOOD & DRINKS:

Singura expoziție internațională de 
produse alimentare în țară

Profesionalismul oganizatorilor

Degustații

Spațiu de stabilire a contactelor de 
afaceri

Prezența experților în domeniu

Standuri originale și personalizate
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Compartimentele tematice

Carne, mezeluri, conserve de carne

Lapte și produse lactate

Produse de morărit, crupe

Produse de panificație, uleiuri și grăsimi

Produse de cofetărie, zahăr, miere

Pește și fructe de mare

Ceai , cafea, cacao

Conserve, sosuri, ketchup-uri, condimente, 
mirodenii

Semifabricate, produse congelate

Sucuri, ape, băuturi răcoritoare

Dejunuri uscate, fructe uscate, nuci

Gastronomie, delicatese, produse de clasa 
premium, bucate 

Produse pentru copii , produse dietetice, 
alimente sănătoase

Tehnică de bucătărie

Ustensile de bucătărie, veselă
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A atinge obiectivele de personalizare și relevanță a 
expoziției

Contribuirea la dezvoltarea și îmbunătățirea 
industriei de prelucrare a produselor alimentare în 
Moldova;

Prezentarea într-o formă concentrată a informațiilor 
actuale despre starea de lucruri pe piața de profil;

Atragerea producătorilor străini de utilaje 
tehnologice, care se bucură de cerere pe piața locală;

Crearea condițiilor pentru СВС on Expo (stabilirea de 
contacte de afaceri la expoziție); 

Acordarea suportului producătorilor străini în 
stabilirea relațiilor comercial-economice cu mediul de 
afaceri din Moldova;

Acordarea suportului participanților la expoziție în 
studierea activității concurențiale cu scopul de a-și 
stabili poziția pe piață;

Atragerea auditoriului-țintă – profesioniști din 
domeniu și consumatori;

Participare la formarea cerințelor consumatorilor;  

Stimularea implementării tehnologiilor progresiste;

Atragerea investițiilor, a utilajului performant și a 
tehnologiilor de ultimă generație.

Цели выставки:
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Evenimente speciale

Proiectul
«Inspirația vine 

din tigaie»

Proiectul
Retail&Loyalty

Concursul 
producătorilor de 

pâine

Degustații de 
pâine de 

producție locală

Concursul pentru 
consumatori «Cea 
mai ibună pâine»
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Expoziția 2016 în cifre

Participanți

70 de 

companii

VizitatoriSpațiu 

expozițional

Țări-

participante

Belarus, 

Spania,

Moldova,

România, 

Ucraina

552 m.p. 6696 

persoane
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Creating Business Contacts on EXPO: 
program de stabilire a contactelor expozanţi – vizitatori,

care include comunicarea atât online, cât şi offline

Campanie publicitară personalizată a 
participantului la expoziţie

Promovarea spotului video pe reţelele de 
socializare; 

Promovarea spotului video pe reţelele de 
socializare; 

Promovarea spotului video pe reţelele de 
socializare; 

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);

Filmarea unui repostaj video la standul
expozantului. Plasarea și promovarea
acestuia pe rețelele de socializare, 
canalul You Tube, pe site-urile Moldexpo

și Allexpo.

un eveniment în care participanţii au 
posibilitatea de a stabili contacte de 
afaceri într-un timp scurt

Prezentarea participantului expoziţiei la 
stand.

Până la expoziție În timpul expoziției
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Program de stabilire a contactelor de afaceri 
la expoziție

 Atragerea la expoziție a unui flux de vizitatori
informați;

 Crearea de noi oportunități pentru dezvoltarea
afacerilor;

 Îmbinarea intereselor expozanților și ale vizitatorilor –
specialiști;

 Combinația dintre comunicare on-line și off-line
pentru stabilirea contactelor;

 Informarea vizitatorilor despre participarea
expozantului, despre produsele/ serviciile noi și
ofertele speciale valabile în timpul expoziției.
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Echipa expoziției

Svetlana Ghelan

Conducătorul proiectului

tel./fax: +373 22 810 403, 810 410

GSM: +373 69 328 257

E-mail: ghelan@moldexpo.md

Aliona Maloghin

Manager proiect

tel./fax: (+ 373 22) 81-04-39

GSM:(+ 373) 69 082 273

E-mail: aliona@moldexpo.md

Natalia Mârzenco

Manager proiect

tel./fax: (+ 373 22) 81-04-12

GSM:(+ 373) 69 096 547

E-mail: natalia@moldexpo.md

Natalia Carlova

Manager proiect

tel./fax: +373 22 810 418

GSM: +373 69 993 444

E-mail: carlova@moldexpo.md

Nadejda Rațeeva

Șef serviciu marketing

tel.: (+ 373 22) 81-04-54

Моб:(+ 373) 69 600 649

E-mail: marketing@moldexpo.md

C.I.E. MOLDEXPO S.A.

MD 2008, Chișinău, str. Ghioceilor, 1, 

Republica Moldova

E-mail: info@moldexpo.md

URL: http://www.moldexpo.md

Irina Osoianu

Specialist marketing

tel.: (+ 373 22) 81-04-53,

GSM:(+ 373) 68 353 734

E-mail: marketing1@moldexpo.md
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