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Expoziția în cifre

Participanți – 23 de firme
Țări participante – Republica Moldova și Federația Rusă

Spațiu expozițional - 335 m²
Vizitatori/specialiști – 2967 per.
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Profilul participanților

43,5% - pază fizică și protecția obiectelor de la distanţă

24% - mijloace tehnice de securitate

23,9% - echipamente și sisteme de supraveghere video

4,3% - apărare împotriva incendiilor și securitate tehnogenă

4,3% - sisteme și mijloace de securitate a informațiilor

25%

din expozanți au participat la expoziție pentru prima dată

63%

din expozanți și-au exprimat dorința de a participa la
expoziția ”Security 2017”
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Scopul participării
căutarea de noi clienți

87,5%

lansarea de noi produse/ servicii pe piață

75%

identificarea preferințelor clienților

75%

analiza pieței și a activității concurenților

65,5%

consolidarea imaginii pe piață

65,5%

căutarea de parteneri

50%

menținerea contactelor de afaceri existente

50%

vânzarea de bunuri/servicii

50%

75%

din companiile participante și-au atins obiectivele propuse
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Programul expoziției

Seminar: Crearea
sistemelor eficiente
de supraveghere
video în baza
softurilor inteligente
MACROSCOP

Prezentarea tunului
de ceață PROTECT

Оrganizator “EXTERIOR” SRL

Organizator - SC
Bitahon Company SRL

Program
demonstrativ cu
caini de serviciu

Demonstrarea
abilităților tactice
la eliberarea
ostaticilor

Auto Show

Organizator – Inspectoratul Național de Patrulare al IGP RM
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CBC on Expo (Creating Business Contacts)
programul de stabilire a contactelor de afaceri

Instrumentele programului:
Business Networking Event - eveniment de stabilire a contactelor de afaceri primare dintre participanţii la expoziţie.
Programul Vizitatorul Profesionist - un serviciu special de atragere a publicului-țintă la standul participanților. În
cadrul programului au fost stabilite 79 de întâlniri de afaceri programate din timp.
Catalogul noutăților - catalogul include produse noi, prezentate în premieră la expoziție. Vizitatorii-profesioniști au
primit catalogul după înregistrare la expoziție.
Promovarea on-line a participanților înainte de începerea expoziției – campanie publicitară individuală pentru
expozanți.
Atragerea de vizitatori on-line în timpul expoziției – reportaje la standuri. Vizitatorii află mai multe despre mărfurile
și serviciile noi, precum și despre ofertele speciale direct de la expozanți.
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Recenziile participanților

"Participăm la expoziția ”SECURITY” pe parcursul mai multor
ani. În activitatea noastră punem accent pe calitate, și suntem
mulțumiți că am găsit clienți noi. În plus, un rol important l-a
avut amplasarea și decorarea standului, pe lângă profesioniștii,
de standul nostru s-au apropiat și simpli vizitatori.„

"Compania noastră și-a atins scopul participării la SECURITY
- le-am prezentat profesioniștilor pieței de profil un produs
complet nou pentru Moldova. Seminarul organizat de companie
și prezentarea ulterioară au stârnit un mare interes pentru acest
produs.„

Vasilii Pinkasevici, șef al departamentului de proiectare,
compania ”Exterior”

Iuliana Oală, directorul companiei ”BITAHON”

"Scopul participării noastre la expoziția SECURITY a fost
realizat - am avut la stand vizitatori profesioniști interesați de
ofertele noastre speciale. Am obținut clienți noi - atât persoane
juridice, cât și fizice. Există un mare interes pentru proiectele
noastre exclusive prezentate la expoziție, avem parteneri noi suntem mulțumiți de rezultatele participării la expoziție.»

"În primul rând, vreau să menționez buna organizare a
expoziției - am stabilit rapid contactele necesare. Suntem foarte
mulțumiți că ne-am întâlnit cu toți partenerii potențiali cu care
am planificat să ne vedem. Scopul nostru a fost de a investiga
perspectivele intrării pe piața Moldovei și găsirea potențialilor
parteneri. Rezultatele obținute sunt îmbucurătoare, o să lucrăm
cu contactele stabilite. Si, cel mai probabil, vom participa la
următoarea expozitie ECURITY.»

Oxana Iachimciuc, șeful departamentului de vânzări și relații
cu clientii, compania ”JUSTAR”

Ilsur Hammatullin, șeful grupul de dezvoltare pentru CSI,
compania «ТЕКО-Торговый дом» (Rusia)
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Fluxul vizitatorilor pe zile

41%

22
septembrie

572 per.

19%

23
septembrie

799 per.

27%

24
septembrie

956 per.

32%

25
septembrie

640 per.

22%

au vizitat expoziția pentru prima dată
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Domeniile de activitate

Specialiști în domeniile :
- securitate

48,6%

- construcții

11%

- servicii bancare și financiare

10,7%

- energetică

9%

- tehnologii informaționale

8%

- telecomunicații

3%

- comerț

3%

Public general

64,5%

3%

3%

6,7%

8%

48,6%

9%

10,7%

6,7%

Dintre vizitatori sunt responsabili pentru luarea deciziilor
sau de a influența procesul de luare a deciziilor

11%
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Scopul vizitării

Familiarizarea cu echipamente și tehnologii noi

47,30%

Procurarea produselor cu amănuntul

18,08%

Căutarea de noi furnizori

17,02%

Întîlniri cu partenerii de afaceri

16,48%

Participarea la seminare și conferințe

7,90%

Achiziții angro

7,40%

Altele

6,90%

"Am venit la expoziție cu scopul de a explora ofertele noi de pe piață. Foarte
interesante mi-au părut standul companiei din Rusia TEKO și produsul nou oferit
de compania Bitahon.»

Alexandru Troianov, director general, compania Enki
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Interesele vizitatorilor
67,9% - sisteme pază și alarmă
25,9% - echipamente și sisteme de supraveghere video
20,7% - sisteme și mijloace contra incendiilor
16,4% - mijloace de protecție personală

13,2% - securitate informațională
9,0% - structuri/construcții de protecție
8,5% - sisteme video de control al traficului rutier
5,8% - sisteme de protecție fizică a rețelelor și sistemelor de prelucrare a informațiilor
5,3% - haine speciale
3,3% - altele
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Proveniența geografică a vizitatorilor

95,3% – din Moldova
83,4% – mun. Chişinău
11,9% – raioanele republicii (Anenii Noi, Bălţi, Cahul,
Cantemir, Călărași, Căuşeni, Cimișlia, Criuleni, Drochia, Fălești, Florești,
Hîncești, Ialoveni, Leova, Ocniţa, Orhei, Rezina, Sângerei, Soroca,
Străşeni, Șoldănești, Ștefan-Vodă, Ungheni, UTA Găgăuzia, Transnistria)

4,7% – străini
(Belgia, Elveția, Federația Rusă, Filippine, Grecia, Italia, Polonia,
România, Siria, Statele Unite ale Americii, Ucraina)

95,3%

Expoziția a fost vizitată de specialiști din 11 țări

4,7%
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Contacte

Ivanov Natalia,
Conducător proiect
Tel: (+373 022) 810 407
Fax: (+373 022) 810 407
Mob. (+373) 692 100 40
email: ivanov@moldexpo.md

Raţeeva Nadejda,
Șef Serviciu marketing și reclamă
Тел: (+ 373 22) 81-04-54
GSM:(+ 373) 69 600 649
E-mail:marketing@moldexpo.md

Ciobanu Mihaela,
Manager proiect
Tel: (+373 022) 810 430
Fax: (+373 022) 810 430
Mob. (+373) 698 99 331
email: mihaela@moldexpo.md

Covaş Alina,
Specialist marketing
Tel:(+ 373 22) 81-04-45,
GSM:(+ 373) 62 101 572
E-mail:marketing2@moldexpo.md

CIE "MOLDEXPO" S.A.
Republica Moldova, or. Chişinău, str. Ghioceilor, 1
www.security.moldexpo.md
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Mulțumim pentru
participare!
Vă așteptăm la expoziția
SECURITY – 2017
21 – 24 septembrie

