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MOLDENERGY 
22-26.03.2017  

Ministerul 
Economiei al 
Republicii Moldova  
 

  
      Cea mai mare expoziție în domeniul  
                   energetic în Moldova 



De ce MOLDENERGY? 

 
Spaţiu de întâlnire a companiilor  
 

 
Program special “Vizitatorul profesionist”, prin intermediul  
căruia va fi invitat publicul dvs. țintă 
 

 
Două expoziţii specializate pe un singur spaţiu: 
 

 

 

 
Prezentarea produselor şi serviciilor noi 
 

 
Program conex (seminare, conferințe) 
 

 
Poziţionaţi-vă printre lideri! 

 

 
Întreceţi-vă concurenţii!  

 
 

Preţuiţi-vă timpul! 
 

Obțineți clienți noi! 

 
Fortficaţi imaginea companiei! 

 

22-26 
martie 
2017 
 



        Tematica expoziției MOLDENERGY : 

22-26 
martie 
2017 

 



Date statistice 

MOLDENERGY 2016 : 

22-26 
martie 
2017 

 

Vadim  Ţânţari, director general , 

compania ALTBIOCOM S.R.L. 

 

Am decis să participăm la Programul 

Vizitatorul Profesionist organizat la 

Moldenergy. În rezultat, am achiziționat 

echipamentul necesar.  

Le mulţumim organizatorilor.  

‘’ 

‘’ 
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Expozanții MOLDENERGY 2016: 

20% 

15% 

12% 

10 % 

9 % 

9% 

 7% 

 7% 

  5% 
 6% 

Cabluri , conductori, canale pentru cabluri    

Corpuri de iluminat  

Sisteme şi utilaje de alimentare cu gaze 

 naturale 

 Surse regenerabile de energie 

Tehnologii eficiente în domeniul  
     surselor regenerabile 

Sisteme de ventilare și de  
   climatizare  
 

   Utilaj termoenergetic 

Tehnică electrică 

Electroenergetică 

     Sistemul “Casa Inteligentă”    

Domeniul de activitate: 

47% 

 

• Companii de construcții 

42% 
• Cumpăratori en-gros  

40% 
• Cumpăratori cu amănuntul 

32% 
• Distribuitori   

25% 
• Proiectanți  

25% 

• Companii de inginerie  
22% 

• Autorități publice locale 

Domeniul de interes: 



Expozanții 

MOLDENERGY 2016: 

22-26 
martie 
2017 

 



Instrumentele de promovare utilizate  
La MOLDENERGY 2016  

22-26 
martie 
2017 

 

Până la expoziție În timpul expoziției 

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 afaceri cu 

potenţialii clienţi); 

Business Networking Event (un eveniment 

care oferă participanţilor posibilitatea de 

a stabili contacte de afaceri într-un timp 

scurt); 

Catalogul noutăţilor expoziţiei 

(distribuirea catalogului vizitatorilor 

expoziţiei); 

Prezentarea participantului expoziţiei la 

stand. 



Instrumentele de promovare utilizate  
La MOLDENERGY 2016  
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Programul “Vizitatorul Profesionist” 

Organizarea întâlnirilor de afacere cu 

potenţialii clienţi la standul expozantului. 

Catalogul  

Noutăților 

  Business Networking Event 

Eveniment organizat cu scopul de a stabili   

relații de afaceri între participanții expoziției. 

 
- Se remite specialiștilor varianta electronică a 

catalogului conform bazei de date. 

- Se distribuie gratuit vizitatorilor specialiști ai 

expoziției. 

 

 



Vizitatorii MOLDENERGY 2016: 
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Proiectul 

 «Casa Inteligentă»   
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În cadrul expoziției a fost organizat în premieră proiectul “ Casa Inteligentă” 2016, 
care s-a bucurat de un mare succes. 



                          

 În premieră la MOLDENERGY 2017 : 
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Zonă expozițională care prezintă soluții, tehnologii  și 

utilaje în domeniul eficienței energetice pentru toate 

segmentele economice naționale.  

Este prezentat tot ciclul de implementări: 

- furnizori de echipamente; 

- finanțatori; 

- creditori. 

 

 

 
Un forum care ofera companiilor posibilitatea de a 

demonstra noutățile în domeniu și de a atrage noi  

distribuitori. Forumul va oferi  specialiștilor șansa să-și 

extindă cunoștințele din domeniu, actualizându-le cu cele 

mai noi tendințe. 

Auditoriu: minim 30 specialiști invitați la fiecare prezentare. 

ȘCOALA MEȘTERILOR 

ECO ENERGY 



Contactați-ne pentru participarea Dvs. la 

MOLDENERGY 2017 

22-26 
martie 
2017 

 

 Conducătorul proiectului 

 Natalia Ivanov, ivanov@moldexpo.md  (373)22 81-04-07 

Asistent manager  

Alina Rotari, rotari@moldexpo.md; (373) 22 81-04-05  

 

 
CIE "MOLDEXPO"  S.A. 

Republica Moldova,or. Chişinău, str. Ghioceilor,1 

www.moldenergy.moldexpo.md  

 

Specialist marketing  

Irina Osoianu, marketing1@moldexpo.md; (373) 22 81-04-53  



 
Vă invităm să participaţi la 
 Expoziţia internaţională  

specializată MOLDENERGY 

 

22 – 26 martie 2017 
 
C.I.E. «Moldexpo» S.A. 
Chișinău 
 

  Mulțumim pentru 

atenție! 


