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*Eveniment de primă importanță pentru industria mobilei din 

Moldova, ce promovează:

- imaginea liderilor pieții;

- lansarea de noi companii, colecții, trenduri, tehnologiilor 

avansate, dar și a tinerilor designeri;

- stimularea și creșterea vânzărilor;

* Locația perfectă de lansare a Platformei B2B, B2C, integrarea 

participanților pentru atingerea scopurilor concrete, personalizare 

și contacte directe prin intermediul instrumentelor CBC on Expo.

* Reunirea firmelor producătoare sau distribuitoare de mobilă, 

furnitură și accesorii atât din țară cât și de peste hotare pe o 

platformă unică.

* Peste 5 000 de vizitatori.



Activezi în 

domeniul industriei 

mobilei și dorești să 

te prezinți 

potențialilor 

parteneri și clienți?

Mobilier clasic                                            

Dormitoare

Sufragerii

Saloane

Camere de zi

Camere pentru copii 

și tineret

Bucătării

Biblioteci

Garderobe

Camere de baie

Mobilier modern

Canapele, fotolii, 

scaune, saltele

Mobilier pentru 

spații publice

Birouri

Școli, grădinițe

Clinici

Săli de spectacol

Restaurante, hotele

Furnituri, feronerie,

obiecte de decor

Proiectare și design 

interior

Spectrul tematic al expoziției

Află informații detaliate 

despre condițiile de

participare și alege forma 

convenabilă,

downlodează setul de 

documente necesare 

pentru participare de pe 

site-ul

http://www.furniture.molde

xpo.md/documente-pentru-

participare/
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Datorită implementării 

noilor instrumente de 

promovare a participanților 

se observă creșterea 

cantității și calității 

vizitatorilor.

Rezultate-2016, 

Spațiu expozițional                1600 m2

Participanți                             33 companii

Țări participante                     2-Moldova, Ucraina

Vizitatori                                5620 persoane, inclusiv

393 din străinătate                               
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Expo Mobila-2017 este soluția ideală, pentr lansarea de noi 

produse, poziționare și pfiind un proiect în plin proces de 

rebranding pe ascendentă!

Expo Mobila-2017 este platforma de lansare a Programului “Vizitatorul 

profesionist”, ce va oferi oportunități unice vizitatorilor și bayerilor din 

străinătate, care mizează pe calitate, varietate, originalitate și design unic. 

Asigurarea contactelor directe a factorilor de 

decizie din domeniu prin intermediul 

BNE=Business Networking Event,Business 

Breakfast, evenimente specializate  cu 

participarea tuturor companiilor participante 

și a vizitatorilor specialiști. 

Organizarea de concursuri pe rețelele de socializare în vederea 

atragerii unui public numeros și interesat de produsele expuse în 

cadrul Expoziției.

Activezi în domeniul 

industriei mobilei și ai 

nevoie de o promovare 

personalizată?

WoW!

Expo 

Mobila-

2017!
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Mibi-boom –Mottoul 

expoziției

(boom de prețuri, boom de 

oferte boom de noutăți... )



După expoziție

 - Postări despre 

rezultatele 

obținute la 

expoziție;

 - Opinii despre 

evenimentele 

expoziției;

 - Menținerea și 

promovarea 

brandului pe 

parcursul 

întregului an.
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În perioada expoziției

 - Programul Vizitatorului 

Profesionist –

organizarea întâlnirilor

de afaceri cu potențialii

clienți;

- Business Breakfast-

eveniment de stabilire a 

contactelor directe;

- Reportaj la standuri și

promovarea lor pe 

rețelele de socializare 

- Acțiuni pe rețelele de

socializare - postări,

foto, interviuri,

concursuri;

- Catalogul noutăților 

distribuirea catalogului 

vizitatorilor specialiști ai

expoziției.

Până la expoziție

- Elaborarea conceptului de

promovare individuală a 

campaniei publicitare

personalizată;

- Promovarea și

poziționarea brandului;

- Spot de promovare;

- Postări de promovare;

- Direct mail;

- Catalogul noutăților –

expedierea catalogului

noutăților prin e-mail

potențialilor clienți;

- Utilizarea resurselor 

media

proprii pentru anunțarea

clienților despre

participarea la eveniment.

Creating Business contacts on Expo-

instrumente de promovare ale expoziției



Emailing , 

expedierea invitațiilor

Promovarea 

proiectului:

Rețele sociale

Cataloagele expozițiilor 
Internaționale

Outdoor publicitate Siteuri și portaluri 
specializate 

EXPO MOBILA-2017
4-7 octombrie

2017

Campania publicitară la TV 

și Radio
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Natalia Şalaru,

Conducator proiect

Tel: (+ 373 22) 810 404/450

Fax: (+ 373 22) 810 404

GSM: (+373) 696 006 46

e-mail: nata@moldexpo.md

Oxana Candu,

Manager proiect

Tel: (+373 22) 810 409

Fax: (+373 22) 810 404/402

GSM: (+373) 683 537 38

e-mail: 

oxana@moldexpo.md

Nadejda Raţeeva,

Șef Serviciul marketing și reclamă

Тел: (+ 373 22) 81-04-54

GSM:(+ 373) 69 600 649

e-mail: marketing@moldexpo.md

Succes!

mailto:marketing@moldexpo.md

