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Domeniul de activitate al participanților:
2,000%

Bloggeri

4,000%

Ceai, cafea, cacao

14,000%

5,000%

Produse de morărit, produse de panificație,
crupe, paste făinoase
Produse lactate, cașcavaluri

5,000%

Produse de cofetărie

5,000%
13,000%
5,000%

Carne, produse de carne, conserve de carne
Restaurante
Sucuri, ape și băuturi alcoolice

6,000%
11,000%

Dejunuri uscate, fructe deshidratate, nuci
Servicii de certificare

6,000%

Retaileri

6,000%

10,000%
8,000%

Ustensile și vase de bucătărie
Grăsimi vegetale
Pește și fructe de mare

«Compania noastră produce sucuri organice de legume, am fost plăcut surprinși de interesul ridicat al consumatorilor
moldoveni pentru produsele noastre. Scopul principal al participării la expoziție a fost găsirea distribuitorilor și am reușit.
Prin parteneriatul cu Moldexpo am ajuns la un acord cu unele companii, inclusiv cu o bază angrosistă. Astfel, în curând,
sucurile noastre vor apărea pe rafturile magazinelor din Moldova, și acesta e un rezultat foarte bun!»
Victoria Covaci, manager colaboare cu străinătatea,
DZHERELA CARPAT LLC (Ucraina)

Scopul participării la expoziție:
70,0%

55,0%

• Căutarea de clienți și parteneri noi
• Consolidarea imaginii companiei
• Promovarea unui produs/serviciu nou

50,0%
• Întâlniri cu partenerii de afaceri
37,5%
• Vânzări la stand
37,5%

«Cel mai important avantaj pe care îl oferă toate cele trei expoziții este dezvoltarea culturii corporative, participarea
companiilor în așa evenimente fortifică statutul acestora pe piață. Am realizat tot ce ne-am propus, standul a fost plin de
clienți, inclusiv angrosiști, măslinele noastre în ambalaje noi s-au bucurat de cerere sporită. Sunt sigur că, expoziția este un
eveniment de reper pentru industria alimentară și de prelucrare. Le mulțumim organizatorilor care pe parcursul mai multor
ani reușesc să mențină statutul înalt al expoziției Food & Drinks».
Serghei Gladcov, director general, compania Moldagroproduct S.R.L.

Eficiența participării
la expoziție:

87,5 %

82,5 %

Au rămas satisfăcuți de
numărul și calitatea
vizitatorilor la expoziție

Au rămas satisfăcuți de
participarea la expoziție

57,5 %
Au stabilit între 1 – 50
contacte la expoziție

Evenimente speciale:
Evenimentul “Inspirația vine din tigaie cu
Nata ALBOT și bloggerii culinari, gătim din
produsele Moldagroproduct”

Evenimentul “Inspirația vine din tigaie:
gătim din produsele Ferma cu Origini
împreună cu Julia Lopatiuc”

Evenimentul “Inspirația vine din tigaie cu
Metro Cash & Carry”

Retail ZONE - au avut loc circa 200 de
întîlniri de afaceri

Evenimentul “Inspirația vine din tigaie: te
inspirăm să gătești din produsele Fourchette
Gourmet împreună cu Petru Chicu”

Zona Kitchen Help au participat companiile
Joseph Joseph, Berghoff și Zepter

Evenimentul “Inspirația vine din tigaie:
gătim din produsele Ocean Fish împreună cu
Valeria Țurcan”

Evenimentul “La o cafea cu vedete”,
scopul căruia a fost colectarea fondurilor
pentru copiii bolnavi de leucemie. La
eveniment au participat diplomați, cântăreți
și vedete TV.

Programul de afaceri:
Seminar: Schimb de experienţă moldobelarus în domeniul industriei produselor
lactate şi creşterii animalelor de prăsilă.

Masă rotundă: Tehnologii de procesare a
materiei prime agroalimentare indigene.

Seminar:
Importurile
de
produse
alimentare din Moldova în Statele Unite ale
Americii. Experienţa şi planurile companiei
Moldovian Bazaar Inc (SUA).

Prezentare: Ce înseamnă un lapte de
calitate?

CBC on Expo (Creating Business Contacts)
program de creare a contactelor de afaceri
Instrumentele programului:
- Catalogul noutăților;
-Poziționarea și promovarea companiei
on-line și off-line;
- Business Networking Event – eveniment
organizat pentru stabilirea contactelor
primare de afaceri;
- Programul «Vizitatorul profesionist», în
cadrul căruia s-au defășurat peste 100 de
întâlniri de afaceri;
-Reportaj video de la stand și plasarea
acestuia pe rețelele de socializare.

Scopul vizitei:

48%

• Cumpărături cu amănuntul

27%

• Căutarea de furnizori noi

19%

• Participarea la programul de afaceri

18%

• Întâlniri cu partenerii de afaceri

8%

18%
• Cumpărături
en-gros

«Compania noastră este specializată în comercilaizarea cu ridicata a produselor alimentare, încercăm să fim la curent cu
toate evenimentele, iar vizitarea acestor expoziții este obligatorie pentru noi. Aici am găsit parteneri care ne vor livra
produsele lor, a fost interesant să aflăm ofertele noi din domeniul echipamentului frigorific.»
Viorel Vâlcu, specialist vânzări, compania Slovena-Lux S.R.L.

Vizitatorii s-au interesat de următoarele
categorii de produse:
Carne, produse de carne, conserve de carne
Ceai, cafea, cacao
Produse lactate, cașcavaluri
Produse de panificație
Produse de cofetărie
Produse de morărit și crupe
Conserve, sosuri, ketchup-uri, condimente
Sucuri, ape și băuturi alcoolice
Pește și fructe de mare
Dejunuri uscate, fructe deshidratate, nuci
Produse semifabricate și congelate
Grăsimi vegetale

47,02%
45,23%
43,75%
38,69%
37,20%
32,44%
32,14%
30,95%
32,72%
30,35%
21,42%
18,75%

«Vizitarea expoziției Food & Drinks a devenit o tradiție pentru familia noastră, aici cumpărăm produse proaspete cu
discount, gustăm produse nou. La această expoziție am cumparat paste de la Rusale Paste S.R.L., măsline de la
Moldagroproduct S.R.L. și ne-a interesat o tigaie expusă la standul Zepter. A fost interesant să vizităm și FOOD
TECHNOLOGY - un specialist de la compania MGM S.R.L. mi-a explicat că mașinile de gătit Rational se potrivesc de
minune atât pentru instituțiile de alimentație publică, cât și pentru consumatorii casnici. Ne vom gândi la această ofertă.»
Elena Postolache, casnică

Originea geografică a vizitatorilor:

60% - Chișinău
34,7% - raioanele republicii
(Anenii Noi, Bălți, Briceni,
Dondușeni, Edineț, Cantemir,
Călărași, Căușeni, Criuleni,
Hâncești, Ialoveni, Leova,
Nisporeni, Orhei, Rezina, Râșcani,
Sângerei, Soroca, Strășeni, Ștefan
Vodă, Telenești, Tighina, Tiraspol,
Ungheni, UTA Găgăuzia)
5,3% - alte țări (Belarus, Italia,
Polonia, România, Rusia, Turcia,
Ucraina)

Direct mail:

Au fost expediate 8 mailing-uri informative la o bază de 18 347 de specialiști

SMM ( Social Media Marketing):

5,9 mii vizualizari/
16 124 impact

1,8 mii vizualizari/
5 868 impact

709 vizualizari/ 2 424 impact

1 682 vizualizari/
1744 impact

582 vizualizari/ 2 175 impact

1,3 mii vizualizari/
3 808 impact

Impactul postărilor pe pagina Food&Drinks
(numărul persoanelor care au urmărit publicațiile):

Campania publicitară:
Campania publicitară pe posturile radio și TV:
Canale:
Radio Dor – Căușeni
Radio - Prim-Glodeni
Radio Media – Cimislia
Albena-Taraclia
Impuls FM – Soldonesti
Новое Радио
HIT FM
Radio Plai
Radio Noroc
Jurnal TV
Pro TV
NTV Moldova
RTR Moldova
Agro TV
Reportaje și emisiuni:
Рro TV
NTV Moldova
Canal 2
Canal 3
Publika TV
TVC 21
Agro TV
Madein.md
Sputnic Moldova

Difuzări:
196
196
196
196
196
64
64
80
80
60
50
54
76
156

17, 19 mai 2017
19 mai 2017
19 mai 2017
19 mai 2017
17, 19 mai 2017
17 mai 2017
17, 19 mai 2017
17 mai 2017
19 mai 2017

Portalurile informative și de specialitate: Afisa.md, AllMoldova.com,Allfun.com, Biznes.md , Eco.md, Forum.md,
Familia.md, Food.ua, Goodsmatrix.ru, Horeca.ru, Infomediu.eu, Kp.md, Locals.md, Madein.md, Mama.md, Mamaplus.md,
Moldova-today.com, Mybusiness.md , Noi,md, 999.md, Neogen.md, Numbers.md, Oborud.info, Pan.md, Point.md, Play.md,
Prodinfo.com.ua, 7days.md, Splendid.md, Vedomosti.md ,YellowPages of Moldova

Contacte:
Conducătorul proiectului:
Svetlana Ghelan
Tel.: (+373) 810-403
GSM: (+373) 693 28 257
ghelan@moldexpo.md
Manager proiect:
Aliona Maloghin
Tel.: (+373) 810-439
GSM: (+ 373) 690 82 273
aliona@moldexpo.md
Specialist marketing:
Irina Osoianu
Tel.: (+373) 810-431
GSM: (+ 373) 683 53 734
marketing1@moldexpo.md

Ne revedem la

Food&Drinks 2018!

