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BEAUTY - 2017

Organizator: C.I.E. MOLDEXPO S.A.

Parteneri: DREAM LASHES,Asociația LASH& BROW DESIGN ACADEMY MOLDOVA

Suport media: Unica.md, Aquarelle, Estetica, MirNevest.md, Formula Krasoti, Splendid,

Старая Крепость
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BEAUTY - 2017
Expoziția în cifre

Participanți
(firme)

Vizitatori
(persoane)

Spațiu 
expozițional (m²)

150

21500

2723

Italia

Liban

Moldova

România

Ucraina
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BEAUTY - 2017
Profilul participanților

31% - produse cosmetice profesionale, îngrijire și parfumerie
16% - servicii de modelare a unghiilor
14% - cosmetică decorativă

6% - saloane și centre de frumusețe, utilaje pentru dotarea lor
6% - cosmetică pentru îngrijirea părului
5% - accesorii, bijuterii
4% - produse și servicii de epilare
4% - produse pentru extensia genelor, tattoo
4% - mass-media
3% - mijloace pentru îngrijirea locuinței
7% - altele
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«Participăm la BEAUTY din anul fondării companiei. Suntem mulțumiți de organizarea
expoziției. Vreau să menționez, că a avut efect campania publicitară până la expoziție
– standul nostru a fost vizitat de mulți meșteri noi, interesați de colaborare. 80% din
vizitatorii standului nostru au cumpărat produse noi, prezentate de companie la
expoziție. E grozav că la BEAUTY se desfășoară evenimente profesionale, acestea fiind
un stimulent suplimentar pentru a vizita expoziția. Rămânem în continuare
participanți fideli ai BEAUTY».

Elena Zamșa, director de marketing, compania Belar Grup SRL
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BEAUTY - 2017
Scopurile participării la expoziție

Căutarea de noi clienţi....……………………………………........81%
Consolidarea imaginii pe piaţă………………………………….58%
Lansarea de produse / servicii noi pe piaţă……………..58%
Vânzarea de bunuri / servicii…………………………………….58%
Căutare de parteneri…………………………………………………46%
Menţinerea contactelor de afaceri existente…………….39%
Аnaliza pieţei şi a activităţii concurenţilor………….......37%
Identificarea preferinţelor clienţilor…………………………33%

«Grație bunei organizări a expoziției noi ne-am realizat
scopul – meșterii au fost interesați de produsele noastre
noi. În rezultat avem 20 de cosmetologi care vor folosi
produsele noastre».

Ivan Gheorghiev, director comercial
S&G Elite SRL
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BEAUTY - 2017
Eficiența participării la expoziție

76% din companiile participante și-au atins în mare parte

obiectivele propuse prin obținerea de noi contacte și

parteneriate.

91% din expozanți și-au exprimat dorința de a participa la

Beauty-2018.
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BEAUTY - 2017
Evenimentele expoziției

 ProfiStyle Event – zonă de prezentare a produselor/serviciilor noi, cu participarea
specialiștilor din domeniu – 24 de prezentări;

 Ediația a V-a a Campionatului Internațional LASH&BROW de extensie a genelor și
microblading. Organizator: Dream Lashes;

 55 de master-classuri și prezentări la standurile companiilor;
 Seminare de analiză a peelingurilor și preparatelor mezoterapeutice de la

compania MCCM Medical Cosmetics. Organizator: Americom Lux S.R.L.;
 Prezentarea Asociației turcești de turism medical. Organizator: Tatra-Bis S.R.L.;
 Conferință științifico-practică internațională pentru cosmetologi și specialiști în

medicina estetică. Organizator: Cosmetic Club și Bielenda Proffesional;
 Beauty Cocktail – Business Networking Event&Fourchette
 Concursul «Beauty Look» – lucrarea Elenei Simchiv a fost selectată pentru a fi

imaginea expoziției Beauty-2018

Lucrarea Elenei Simchiv. 
Imaginea Beauty-2018
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BEAUTY - 2017
CBC on Expo (Creating Business Contacts) –

program de stabilire a contactelor de afaceriInstrumentele programului:
 Business Networking Event – eveniment menit să faciliteze stabilirea

contactelor de afaceri primare dintre expozanți;
 Programul Vizitatorul Profesionist - serviciu special de atragere a

auditoriului țintă la standul expozantului. În cadrul programului au fost
organizate peste 400 de întâlniri de afaceri prestabilite;

 Catalogul produselor / serviciilor noi a inclus noutățile expoziției.
Catalogul a devenit ghidul vizitatorilor la standurile cu produse/servicii
noi;

 Promovarea participanților până la expoziție — campanie publicitară
individuală pentru expozanți;

 Atragerea vizitatorilor online în timpul expoziției — reportaje de la
standuri. Vizitatorii află online despre ofertele speciale și
produsele/serviciile noi chiar de la participanții la expoziție.
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BEAUTY - 2017
Direct-mail

Au fost efectuate 15 expedieri pe poșta electronică pe 32332
de adrese conform bazei specialiștilor și consumatorilor finali!
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BEAUTY - 2017
SMM Marketing. Spoturi video de
promovare a participanților la expoziție

1,3 mii de vizualizări2,1 mii de vizualizări3,3 mii de vizualizări
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BEAUTY - 2017
Numărul de vizitatori  în rezultatul plasării publicității pe pagina 

expoziției
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BEAUTY - 2017
Promovare Online și Offline

Promovare Online
o 15 concursuri pe Facebook organizate împreună cu participanții

expoziției
o Acțiunea «Eu merg la Beauty» - plasarea pe imaginile profilului a

apelului «Eu merg la Beauty»
o Acțiunea «5 motive de a vizita Beauty, expuse de participanții la

expoziție» - interviuri cu expozanții
o Direct-mail
o Campania PR pe site-ul Moldexpo
o Campania publicitară pe canale TV, posturi radio, site-uri

specializate și grupuri pe interese pe Facebook
o Postări despre produsele/serviciile noi și ofertele expozanților pe

Facebook și Instagram.

Promovare Offline
o Beauty-Taxi - serviciul 007 pe parcursul lunii februarie a activat ca
Beauty Taxi, au fost branduite 50 de automobile. Fiecare pasager a
primit reduceri: 50% pentru un bilet de intrare la expoziție și 10%
pentru călătoria cu taxiul;
o Expedierea invitațiilor prin poștă specialiștilor din branșă.
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BEAUTY - 2017
Campania publicitară

Campania publicitară pe canale TV și posturi de radio

difuzări
Aquarelle FM 105
Kiss FM 60
Megapolis FM 98
Новое радио 56
HIT FM 57 

NTV Moldova 39
TV7 Мoldovа             57
Pro TV+Acasa TV 80
ТНТ Exclusiv TV 74
RTR Moldova 91

Reporatje

Prime TV
Рro TV
CTC 2.03.2017
Publika TV
Noi.md

Portaluri specializate:

Аquarelle.md, AllLady.com, Beautyeurasia.com, E-sanatate.md,
Intercharm.ru, Mirnevest.md, Sanatatea.md, Splendid.md,
Unica.md, Websale.md, Formula-krasoti.md

Portaluri informative:

Moldexpo.md, Allexpo.md, AllMoldova.com, Allfun.md,
Afisa.md,Biznes.md, Forum.md, Kp.md,Madein.md, Mama.md,
Moldovatoday.com, Mybusiness.md, Neogen.md, Noi.md,
Numbers.md, Point.md, Play.md, Semia.md, Vedomosti.md,
Yellow Pages of Moldova, 999.md, 7 days.md

Ediții

Estetica, Promo
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BEAUTY - 2017
Fluctuația vizitatorilor pe ani

(numărul de vizitatori)
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BEAUTY - 2017
Numărul de vizitatori pe zile

2 martie
- 5191 

persoane

3 martie
– 4678 

persoane

4 martie
– 668

persoane

5 martie
– 4946 

persoane

68% - vizitatori fideli

32% - au vizitat expoziția prima 
dată
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BEAUTY - 2017
Scopurile vizitării expoziției
(din numărul celor chestionați)

Achiziții en detail 74%
Identificarea noilor tendințe în industria frumuseții     50%
Achiziții en gros                                                                      14%
Căutarea de noi parteneri 13%
Participarea la seminare, conferințe,
master-classuri, prezentări                                8%
Întâlniri cu partenerii de afaceri                                         4%
Altul                                                                                         2%

74%

50%

14%

13%

8% 4% 2%

«Activez de mai mult timp în domeniul serviciilor nail și vizitarea expoziției e înscrisă în
agenda mea. În acest an am văzut multe produse noi, m-au interesat, în special, ofertele
companiei Art Ninelli. În general, BEAUTY este un eveniment frumos, aici am întâlnit mulți
meșteri din domeniile conexe. O noutate plăcută a fost înregistrarea online și, respectiv,
accesul gratuit în pavilioane pe toată perioada expoziției.»

Daria Pisimennaia, meșter manichiurist 
și nail design
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BEAUTY - 2017
Clasificarea vizitatorilor după domeniile de ineterse
(din numărul celor chestionați)

Cosmetică decorativă........................................................................ 59%
Mijloace pentru îngrijirea corpului.................................................. 42%
Mijloace pentru îngrijirea părului......................................................37%
Produse de igienă personală..............................................................28%
Produse de parfumerie..................................................................... 16%
Cosmetice medicale, parafarmaceutice, nutraceutice......................15%
Saloane şi centre de frumuseţe..........................................................14%
Servicii de modelare a unghiilor.........................................................12%
Produse cosmetice și parfumerie pentru copii....................................12%
Centre de fitness, Wellness, Spa...........................................................7%
Frizerii....................................................................................................7%
Mijloace pentru îngrijirea locuinței......................................................5% 
Bijuterii, accesorii..................................................................................4%
Îmbrăcăminte specială..........................................................................2%
Mobilier special.....................................................................................1%
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BEAUTY - 2017
Geografia vizitatorilor

Republica Moldova

Vizitatori străini
(Belarus, Georgia, România, Rusia,
Turcia, Ucraina, Franța)

95 %

5%
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BEAUTY - 2017
Contacte

Ne revedem la 
BEAUTY-2018!

Conducătorul proiectului:
Natalia Șalaru

nata@moldexpo.md

Manager proiect:
Oxana Candu

oxana@moldexpo.md

Specialiști marketing:
Irina Senicovscaia

marketing4@moldexpo.md
Alina Covaș

marketing2@moldexpo.md

C.I.E. MOLDEXPO S.A.,
MD-2008 Chișinău,

str. Ghioceilor 1, 
Republica Moldova


