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Stimați  domni!

Vă invităm să participaţi la Târgul de Crăciun, cu genericul CRĂCIUNUL ACASĂ,
care se va desfăşura în perioada 20-24 decembrie 2019, la C.I.E. “Moldexpo” S.A.

REGISTRUL TEMATIC:
● RĂSFĂȚUL GUSTULUI
- Mezeluri și produse din carne și pește
- Lactate și cașcavaluri
- Produse de panificație, patiserie, cofetărie
- Băuturi alcoolice, sucuri, cafea, ceai
- Nuci, fructe uscate, condimente, ulei
- Produse apicole
●VEȘMÂNT BOGAT
- Rochii, fuste, pantaloni, bluze, cămăși, tricotaj, lenjerie
- Paltoane, pardesiuri, sacouri, veste, blănărie, cojocărie
- Căciuli, pălării, basmale, eșarfe, bretele, papioane
- Cizme, pantofi, papuci, genți, portofele, curele
- Costume populare, ii, marame
●HOME sweet HOME
- Draperii, cuverturi, fețe de masă, prosoape
- Șemineuri, lustre, candelabre, corpuri de iluminat
- Ceasuri, oglinzi, tablouri, lumânări, mărfuri de uz casnic
- Mobilă pentru casă, fotolii, canapele

● DECORAȚIUNI ȘI DARURI
- Globuri, beteală pentru Pomul de Crăciun
-  Decorațiuni, focuri bengaleze
- Cadouri, suvenire, jucării pentru copii
- Brazi artificiali, brazi în ghiveciuri
- Cosmetice, parfumerie
- Săpun natural, uleiuri esențiale, esențe naturale,
   sare de mare, odorizante, tincturi
●HANDMADE
- Daruri lucrate manual din lemn, pânză, piele, 
ață,pănușă,ceară
- Compoziții din brad natural și artificial
- Globuri originale din fetru,piele, hârtie 
creponată
- Bijuterii din materiale reciclate, bijuterii 
tricotate și croșetate
- Tablouri lucrate manual din mărgele, dantelă și 
piele

ÎN PROGRAM: master-classuri, colinde, tradiții și obiceiuri, concursuri și tombole

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:
Înregistrarea participării                                                                   până la data de 13 decembrie 2019
Achitarea plăţii pentru participare                                                    până la data de 16 decembrie 2019
Amenajarea standului                                                                                         17 - 19 decembrie 2019
Desfăşurarea târgului                                                                                         20 – 24 decembrie 2019
Demontarea standurilor                                                                                              25 decembrie 2019

La cererea dvs. suntem disponibili să vă oferim informaţii suplimentare la tel:
 +372 22/ 810-403; Fax: +373 22/ 810-410; GSM: +373 690 82 273
E-mail: ghelan@moldexpo.md, aliona  @moldexpo.md  
Coordonator de proiect: Svetlana Ghelan
Manager: Aliona Maloghin 
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