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                 Tematica expoziției: 

                  

22-26 

martie 

2017 

Tehnologii şi echipamente moderne 
pentru construcţii 

Materiale de finisare 

Produse chimice pentru construcţii 

Ferestre şi uşi 

Pardoseli: parchet, linoleum, mochetă 

Sticlă în construcţii 

Porţi şi sisteme de reglare automată 

Utilaje mobile şi vehicule pentru construcţii 

Lemn şi metal în construcţii Învelitori, şape, hidro- şi termoizolaţii 



Totalurile expoziţiei MOLDCONSTRUCT 2016  

128 expozanţi   

6  

ţări participante  

 2757 m.p. 

spaţiu 

expoziţional  

 9 110  

vizitatori   

22-26 

martie 

2017 



  

                             Evenimente Conexe: 22-26 

martie 

2017 

Concursul montatorilor de acoperiș 

2017 

Pe parcursul a două zile, participanții concursului își  

demonstrează abilitățile la montarea acoperișului din șindrilă 

bituminoasă, țiglă ceramică și țiglă metalică. 

Concurs organizat în colaborare cu participantul fidel al 

expoziției – compania CONLUXART S.R.L.  

Ediția a-III-a  

Un forum care ofera companiilor posibilitatea de a demonstra 

noutățile în domeniu și de a atrage noi "dealeri" și 

distribuitori. Forumul va oferi șansa specialiștilor să-și extindă 

cunoștințele din domeniu, actualizîndu-le cu cele mai noi tendințe. 

            "Școala Meșterilor" 
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Domeniile de activitate ale expozanţilor: 

                 MOLDCONSTRUCT 2016 

22-26 

martie 

2017 

Tehnologii şi echipamente moderne 

     pentru construcţii  

Materiale de construcţie   

    şi de finisare   

 Ferestre şi uşi   

 Produse chimice pentru construcţii 

   (vopsele,solvenţi,adezivi)  

   Învelitori, şape, hidro-şi termoizolaţii  

Lemn şi metal în construcţii  

 Utilaje, instrumente şi tehnică   

Materiale pentru acoperiș  

Piscine şi fîntîini decorative  
59% 

 

• Companii de construcții 

54% 
• Cumparatori en-gros  

53% 
• Cumparatori cu 

amanuntul 

29% 
• Distribuitori   

26% 
• Proiectanti  

19% 

• Companii de inginerie  
18% 

• Autorități publice locale 

Domeniile de interes: 
Elemente de amenajare şi decor  

Domeniile de activitate: 



       Expozanții MOLDCONSTRUCT 2016 

22-26 

martie 

2017 

    55%  

au obținut rezultatul 
scontat 

       35% 

au înregistrat cca.  

300 contacte 

 

        90% 

intenționează să  

participe la 
MOLDCONSTRUCT 

2017 



Instrumentele de promovare a 
participanților.  

22-26 

martie 

2017 

Pînă la expoziție 

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. 

În timpul expoziției 

Programul Vizitatorului Profesionist 

(organizarea întâlnirilor de afacere cu 

potenţialii clienţi); 

Business Networking Event (un eveniment 

în care participanţii au posibilitatea de a 

stabili contacte de afaceri într-un timp 

scurt); 

Catalogul noutăţilor expoziţiei 

(distribuirea catalogului vizitatorilor 

expoziţiei); 

Prezentarea participantului expoziţiei la 

stand. 



22-26 

martie 

2017 

Programul “Creating Business Contacts” 
  

la MOLDCONSTRUCT 2016  

Business Networking Event 

Eveniment organizat cu scopul 

de a stabili relații de afaceri între 

participanții expoziției . 
Catalogul Noutăților 

Programul “Vizitatorul Profesionist” 

Organizarea întâlnirilor de afacere 

cu potenţialii clienţi la standul 

expozantului. 

 

 

 

 

Se remite varianta electronica pe baza de 

date a specialiștilor. 

Se distribuie gratuit vizitatorilor expoziției. 

 

 

 

 



Vizitatorii expoziţiei MOLDCONSTRUCT 2016  

 

22-26 

martie 

2017 



De ce optezi pentru MOLDCONSTRUCT? 

22-26 

martie 

2017 

 
Spaţiu de întâlnire a companiilor  
 

 
Poziţionaţi-vă printre lideri! 

 
 
Prezentarea produselor şi serviciilor noi 
 

 
Fortficaţi imaginea companiei! 

 
 
Două expoziţii specializate pe un singur spaţiu: 
 

 

 
 

Întreceţi-vă concurenţii!  
 

 
Program conex (seminare, conferințe) 
 

 
Preţuiţi-vă timpul! 

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

Obțineți clienți noi! 



                                     CONTACTE: 

22-26 

martie 

2017 

 Conducătorul proiectului: 

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

Asistent manager : 

Maria Cazacu, maria@moldexpo.md; (373) 22 81-04-08  

 

 

CIE "MOLDEXPO"  S.A. 

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

          www.moldconstruct.moldexpo.md  

 

Specialist marketing : 

Alina Covaș, marketing2@moldexpo.md; (373) 22 81-04-45  

https://web.facebook.com/moldconstruct.md/ 



Vă invităm să participaţi la cea  

de-a XXII-a ediţie a Expoziţiei 

internaţionale specializate  

 

MOLDCONSTRUCT 2017 
 

Chişinău 

C.I.E. Moldexpo S.A. 
 

www.moldconstruct.moldexpo.md 

22 – 26 martie 2017 


