
………………………………………………………………..20 decembrie – 24 decembrie 2017

                                     
Stima i  domni!ț

Vă invităm să participaţi la Târgul de Crăciun, cu genericul CRACIUNUL ACASA,
care se va desfăşura în perioada 20-24 decembrie 2017, la C.I.E. “Moldexpo” S.A.

REGISTRUL TEMATIC:
● RĂSFĂ UL GUSTULUIȚ
- Mezeluri i produse din carne i pe teș ș ș
- Lactate i ca cavaluriș ș
- Produse de panifica ie, patiserie, cofetărieț
- Băuturi alcoolice, sucuri, cafea, ceai
- Nuci, fructe uscate, condimente, ulei
- Produse apicole
●VE MÂNT BOGATȘ
- Rochii, fuste, pantaloni, bluze, cămă i, tricotaj, lenjerieș
- Paltoane, pardesiuri, sacouri, veste, blănărie, cojocărie
- Căciuli, pălării, basmale, e arfe, bretele, papioaneș
- Cizme, pantofi, papuci, gen i, portofele, cureleț
- Costume populare, ii, marame
●HOME sweet HOME
- esături, draperii, cuverturi, fe e de masă, prosoapeȚ ț
- Cămine, emineuri, lustre, candelabre, corpuri de iluminatș
- Sculpturi, ceramică, vitralii, ceasuri,
  oglinzi, tablouri, lumânări, mărfuri de uz casnic

● DECORA IUNI I DARURIȚ Ș
- Globuri, beteală pentru Pomul de Crăciun
-  Decora iuni, focuri bengalezeț
- Cadouri, suvenire, jucării pentru copii
- Brazi artificiali, brazi în ghiveciuri
- Cosmetice, parfumerie
- Săpun natural, uleiuri esen iale, esen e naturale,ț ț
   sare de mare, odorizante, tincturi
●HANDMADE
- Furnitură pentru confec ionarea bijuteriilorț
- Mărgele, perle
- Seturi goblen
- A e, ace, andrele, foarfece, degetareț
- Accesorii de sticlă, os, por elan, lemnț
- Bijuterii din pietre semipre ioase, alamă i cupru, ț ș
  Bijuterii din materiale reciclate, bijuterii tricotate iș
  cro etateș
- Căr i, reviste de specialitateț

ÎN PROGRAM: ezători; ateliere de creaţie pentru vizitatori; zile tematice; Moş Crăciun şi Fulguţa; ș

COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv 20% TVA):

Taxa de înregistrare (include campania publicitară de mediatizare a expoziţiei)      60 EUR                                 
Spaţiu interior utilat (stand standard), 1 m2                                                            45 EUR
Costul standului standard de 9 m2 include: chiria spaţiului, montarea/demontarea
,inscripţie pazie, 1 masă, 2 scaune, 1 lampă spot la fiecare 4 m2,1 priză, 1 cuier, 1 coş de gunoi, mochetă, 
dereticarea, paza şi iluminarea pavilionului.
Spaţiu interior neutilat, 1m2 (include:chiria spaţiului expoziţional, mochetă, dereticarea, paza
şi iluminarea pavilionului.)                                                                                            36 EUR
Spaţiu exterior (în afara pavilionului), 1m2                                                              15 EUR
Costul include: chiria spaţiului expoziţional, inscripţie pazie, dereticarea, paza de noapte.

TERMENE LIMITĂ:
Prezentarea adeziunii-contract                                                         până la data de 1 decembrie 2017
Achitarea plăţii pentru participare                                                   până la data de 1 decembrie 2017
Înregistrarea participanţilor, amenajarea standurilor                            18 – 19 decembrie 2017
Desfăşurarea expoziţiei                                                                         20 – 24 decembrie 2017
Demontarea standurilor                                                                                 25 decembrie 2017
La cererea dvs. suntem disponibili să vă oferim informaţii suplimentare la tel:
 +372 22/ 810-405; Fax: +373 22/ 810-430; 810-430; GSM: +373 621 016 00
E-mail: covas@moldexpo.md, olesea  @moldexpo.md  
Coordonator de proiect: Covas Alina
Manager: Olesea Nicorean 

 Director general                                       Arcadie Andronic
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