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FOOD TECHNOLOGY - 2017

Expoziţie internaţională specializată de echipamente și tehnologii

pentru industria alimentară și de prelucrare, ediția a XXIV-a

17 – 20 mai 2017

Organizator: 

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Coorganizator: 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

Partener: 

Asociația Națională a Industriilor de Panificație și Morărit din Moldova

Partener media general: 

AGRO TV Moldova
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Participanți:

35 companii

Spațiu 
expozițional:

(m.p.)

825

Vizitatori:

(persoane)

3900

Expoziția 
în cifre:

6 țări participante: 
Franța, Italia, Moldova, 

România, Turcia,

Ucraina.
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Scopurile participării la expoziție

Căutarea de noi parteneri/ clienți..................................................... 92, 59 %

Consolidarea imaginii pe piață................................................... 70, 37 %

Lansare de noi produse/ servicii la stand................................... 66,67 %

Întâlniri cu partenerii........................................................................... 59, 26 %

Vânzarea de bunuri/ servicii la stand ............................................. 29, 63 %

«Participăm de mulți ani la expoziția Food Technology - aici găsim contacte noi,

comunicăm cu profesioniști și concurenți și prezentăm produsele noastre noi. Expoziția

din acest an nu a fost o excepție - am prezentat cu succes noul nostru produs - formatorul

de aluat Oblik-1 BTF. Pentru profesioniștii din industrie și companiile de profil expoziția

este un loc eficient pentru a explora noi soluții în domeniul tehnologiei alimentare.»

Veaceslav Guțuleac, director general, compania Rodal-S S.R.L.
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Domeniile de activitate ale participanților

Utilaje comerciale şi accesorii pentru supermarketuri, magazine

Servicii de consultanță pentru întreprinderi

Sisteme de ventilare şi condiţionare a aerului 

Utilaje şi ustensile de bucătărie pentru restaurante, cafenele, 

baruri, fast food 

Echipamente pentru fabricarea produselor de panificație și a 

pastelor

Tehnologii şi echipamente pentru prelucrarea cărnii şi laptelui 

Utilaj frigorific, compresoare, pompe

Echipamente pentru prepararea produselor de patiserie

Echipamente pentru industria de conserve din fructe și legume

17,0

14,3

14,3

11,4

11,4

8,6

8,6

5,7
2,9 2,9

2,9

Standardizarea proceselor tehnologice

Servicii de mentenanță 
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Eficacitatea participării

Numărul de contacte stabilite la expoziție:

81,5%

18,5%

>  1- 50

> 51 - 100 40%

51,9%
din expozanți sunt satisfăcuți de 

rezultatele obținute la expoziție

din expozanți au participat 

pentru prima dată 

«Compania MGM este un participant fidel al expoziției FOOD TECHNOLOGY. Standul nostru, în toate cele patru zile de expoziție, a 

fost unul dintre cele mai vizitate. Suntem foarte mulțumiți că anume reprezentanții segmentului B2B vin la noi la stand, inclusiv

partenerii noștri actuali și firmele cu care ne așteptăm să stabilim relații de cooperare. Încercăm întotdeauna să menținem la înălțime

brandul MGM ca furnizor al celor mai calitative echipamente. De o atenție specială în acest an s-au bucurat agregatele care pot fi 

manipulate de la distanță prin intermediul internetului».

Diana Dărănuța, PR manager, compania MGM S.R.L.
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Program adițional

• Master-classuri de preparare a celor mai mari: 

croissant, pâine, baghetă, a celui mai mare 

sandwich din istoria Moldovei (circa 50m) și a celui 

mai mare burger (50 kg).

Organizator: Bongard S.A.

• Master-class de preparare a produselor din foitaj

cu cremă.

Organizator: Favorit - Tehno S.R.L.

• Prezentarea procesului tehnologic de coacere a 

produselor de patiserie.

Organizator: Rodals S.R.L.

• Master-class: Rațional Inteligent Cooking Center. 

Organizator: MGM S.R.L.
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Program adițional

• Seminar: «Tendințele actuale ale industriei de panificație și 

de patiserie».

Organizator: Asociația Națională a Industriilor de

Panificație și Morărit din Moldova.

• Masă rotundă: «Tehnologii de procesare a materiei prime 

agroalimentare indigene».

Organizatori: I.P. Institutul Științifico-Practic de 

Horticultură și Tehnologii Alimentare; Ministerul 

Agriculturii și Idustriei Alimentare al Republicii Moldova. 

• Concursul «NOUTATEA ANULUI – 2017». 

Organizatori: Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare al Republicii Moldova și C.I.E. Moldexpo S.A.
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CBC on Expo (Creating Business Contacts)

Programul de creare a contactelor de afaceri

Instrumentele 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 475 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 serviciile

noi direct de la participanții expoziției.
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Instrumente de promovare:

Direct - mail

Au fost expediate 8 mailing-uri informative la 10 877 de specialiști, conform bazei de date 
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Instrumente de promovare

Digital marketing
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SMM Marketing. 

Spoturi video de promovare a participanților la expoziție

6, 323 vizualizări/ 8, 547 impact 2,585 vizualizări/ 5, 314 impact 987 vizualizări/ 2, 071 impact 
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Promovarea expoziției Campania publicitară 
Posturi radio             Difuzări

Albena Taraclia             196

HIT FM 64

Impuls Șoldănești          196

Radio Plai                       80

Radio Noroc                   80

Radio Dor-Căușeni       196

Radio Prim-Glodeni      196

Radio Media-cimișlia    196

Новое радио 64

Canale TV

Agro TV                        156

Jurnal TV                       60

NIV Moldova                 54

PRO TV              50

RTR Moldova                76

Reportaje:

Agro TV                         17, 19.05.2017

Canal 2 19.05.2017

Canal 3 19.05.2017

Madein.md                      17.05.2017

NTV Moldova 19.05.2017

РRO TV 17, 19.05.2017

Publica TV 17.05.2017 

TVC 21                          17.05.2017

Portalurile informaționale și de specialitate: Afisa.md, AllMoldova.com, Allfun.md, Biznes.md,

Oborud.info, Food.ua, Familia.md, Forum.md, Hotels.md, Kompass.md, Kp.md, Mama.md, Moldova-

today.com, Mybusiness..md, Noi.md, Numbers.md, Otdyhai.md, Point.md, Yellow Pages of Moldova.

Mass-media tipărită: Аргументы и факты, Молдавские ведомости, Панорама, Труд в Молдове.
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Scopurile vizitării

- familiarizarea cu echipamente și    

tehnologii noi

- achiziții cu ridicata

- participarea la seminare, conferințe, 

master-classuri și prezentări

- căutare de noi furnizori

- întâlniri cu partenerii de afaceri

- achiziții cu amănuntul

- altul    

57

23

19

5

4
3 2

57%

23%

19%

5%

4%

3%

2%

«Datorită nivelului profesional ridicat de organizare a expoziției am găsit câteva contacte utile. M-au interesat ofertele

de echipamente de refrigerare pentru produse din carne de la companiile Dina Cociug și MGM. Specialiștii acestor

companii mi-a oferit exact ceea ce am nevoie, asa ca vom continua să dezvoltăm aceste contacte. Eficiență vizitării

expoziție? 100%!»

Serghei Pisarenco, director general ООО «Динисалл»
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Tehnologii, maşini şi utilaje pentru industria alimentară…………… ………………....      41 % 

Tehnică de bucătărie şi echipamente pentru restaurante, cafenele, baruri, fast food…...      32 % 

Utilaje frigorifice, compresoare, pompe……………………………………………......      20 % 

Utilaje comerciale şi accesorii pentru supermarketuri, magazine…………………........      17 %

Sisteme de ventilare şi climatizare……………………………………………………...      17 % 

Sisteme computerizate pentru întreprinderile din industria alimentară….......................      14 %

Standardizarea proceselor tehnologice………………………….....................................      16 %

Mijloace profesionale pentru curăţenie, detergenţi şi dezinfectanţi…………………….      12 %

«Expoziția FOOD TECHNOLOGY este o oportunitate excelentă de a comunica cu partenerii noștri Bongard și Horeco. Ne-a plăcut cum a fost

organizat evenimentul, specialiștii au apreciat tehnologiile europene prezentate. Am fost impresionată atât ca expert, cât și ca vizitator de 

produsele coapte la standul Bongard. Judecând după calitatea echipamentului expus de către participanți și abordarea flexibilă a clienților, nivelul

de dotare a domeniului de alimentare publică e la cel mai înalt nivel.»

Lubovi Bublii, director general Aerofood S.R.L.

Domeniile de activitate a vizitatorilor
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Geografia vizitatorilor
5,3%

Republica Moldova

Vizitatori străini 

(Belarus, Cehia, Franța, 

Germania, Italia, Japonia,

Portugalia, România, Rusia, 

Turcia, Ucraina)  

«Vreau să menționez nivelul înalt de organizare a expoziției FOOD TECHNOLOGY și caracterul ei profesional. Am vizitat standurile

companiilor care au ofertat noutăți absolute în domeniul echipamentelor pentru industria alimentară - Bongard, MGM, RodalS. Am 

obținut informații complete cu privire la echipamentele expuse, dar și particularitățile unor anumite modele de echipamente. M-au 

interesat, în special, soluțiile pentru gestionarea la distanță a cuptoarelor».

Vladimir Patosin, director ООО «Научно-производственный центр Астра» (Federația Rusă)

94,7%
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Vă mulțumim pentru 

participare și vă așteptăm 

la Food Technology – 2018!

Conducatorul proiectului: 

Svetlana GHELAN 

tel.: +373 22 810410 

+373 22 810403

ghelan@moldexpo.md 

Manager expoziție: 

Natalia MÂRZENCO 

tel.: +373 22 810412

+373 22 810403 

natalia@moldexpo.md 

Specialist marketing:

Alina COVAȘ

tel.: +373 22 810445 

marketing2@moldexpo.md

Contacte


