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• Unica expoziție internațională specializată în industria ușoară și în domeniul modei din Republica Moldova, ce dă 

notorietate companiilor producătoare și designerilor prezenți la eveniment.

• Cel mai efectiv mijloc de stabilire a noilor contacte, de promovare și poziționare a produselor și serviciilor din industria

ușoară și domeniul modei.

• Posibilitatea extinderii afacerii, mărirea numărului de clienți.

• Platformă ideală pentru lansarea de noi colecții vestimentare, utilaje și materii prime.

• Concursul tinerilor designeri ArtPodium, prezentările Din inimă, Concursul Top Model Moldova.

• Evenimentele aferente evenimentului îl completează calitativ, fiind poziționate ca FASHION WEEK MOLDOVA.

• Peste 8000 de vizitatori.
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Spectrul tematic

Activezi în domeniul modei și dorești 

să te prezinți potențialilor parteneri și 

clienți?

-Salon stofe

-Salon vestimentație

-Salon de tricotaje și 
lenjerie de corp

-Salon blănuri și 
articole de acoperit 
capul

-Salon articole de 
uz casnic

-Salon încălțăminte

-Salon pielărie 

-Salon accesorii, 
furnituri și materii 
prime

-Salon utilaje și 
dotări tehnologice, 
mijloace de 
mecanizare, piese 
de rezervă, ambalaje

-Salon de bijuterii

Află informații detaliate despre

condițiile de participare și alege

forma convenabilă, 

downlodează setul de 

documente necesare pentru

participare de pe site-ul

http://www.fashion.moldexpo.m

d/documente-pentru-participare
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Rezultatele - 2016
Spațiu expozițional                                 1422m2

Participanți                                              73

Țări participante                                     5        -Austria, Italia, Moldova, România, Ucraina

Vizitatori, inclusiv 5% străini 8350  -Italia, Letonia, Moldova, Emiratele Arabe Unite,          

Polonia, Rusia, România, Turcia, Ucraina

“Scopul participării noastre la 

“MOLDOVA FASHION EXPO” este 

de a face cunoscut brandul și produsele 

noastre pentru a atrage 

cumpărători.Pentru noi expoziția este 

un instrument de marketing foarte 

eficient.

Tatiana Cozârev, consultant, compania 

SC “Maican-Com” SRL (brandul 

“MAICOM”)
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Moldova Fashion Expo-2017 este soluția ta ideală de promovare, fiind un proiect de proporții, organizat în 
colaborare cu Ministerul Economiei și Infrastructurei, Fundația culturală “ART Podium” și APIUS. 

See now- buy now!
Trendy Zone- zona de prezentare a 

designerilor 

New! Fashion Challenge: acțiune, 
concurs.

Concursul tinerilor designeri “ART 
Podium”.

Prezentări de modă- proiectul “Din 
Inimă”.

Defileuri ale designerilor consacrați 
autohtoni și străini.

Organizarea concursului “Top Model 
Moldova”.

Fashion Cocktail
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Moldova Fashion Expo-2017

Creating Business contacts on Expo-
instrumente de promovare ale 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.

În perioada expoziției

- Programul Vizitatorului Profesionist –

organizarea întâlnirilor de afaceri cu 

potențialii clienți;

- Fashion Cocktail - 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.

După expoziție

- Postări despre rezultatele

obținute la expoziție;

- Opinii despre evenimentele 

expoziției;

- Menținerea și promovarea   

brandului pe parcursul 

întregului an. 
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Promovarea 

proiectului:

Rețele de socializare 

Cataloagele expozițiilor 
internaționale

Outdoor publicitate

Emailing , 

expedierea 

invitațiilor

Site-uri și portaluri 

specializate 

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

Cristina Patraș,
Manager proiect
Tel: (+373 22) 810 409
Fax: (+373 22) 810 404/402
GSM:(+373) 787 37 621
e-mail: cris@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

Alina Covaş,
Specialist marketing 

Tel: (+373 22) 81-04-45,
GSM:(+373) 62 101 572
E-mail:marketing2@moldexpo.md

Succes, 
fetele!

mailto:marketing@moldexpo.md
mailto:marketing2@moldexpo.md

