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STIMAŢI DOMNI! 

Vă invităm să participaţi la ediţia a XXIII-a a Expoziţiei-Tîrg Internaţionale Specializate “Farmer”,care se va 
desfăşura în perioada 14– 17 octombrie 2020 in câmp la Institutul de Fitotehnie „PORUMBENI”.  
 

Expoziţia-Tîrg Internaţională Specializată “Farmer” se desfăşoară în paralel cu Expoziţia Internaţională 
Specializată “Moldagrotech” (autumn) și concomitent  cu  ”IARMAROCUL PRODUSE AGRICOLE “TOAMNA 

DE AUR” în cadrul săptămînii agroindustriale). 
Organizator:     Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A. 
Suport oficial:  Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului al Republicii Moldova 
Co-organizator: Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova și  Institutul de Fitotehnie „PORUMBENI” 
Partenerii evenimentului: Consiliul raional Criuleni 
                                                     Primăria s.Pașcani  
Partener media general: AGRO TV Moldova 
 

     
TEMATICA EXPOZIŢIEI: 

● Tehnică agricolă pentru gospodării mici de     
fermieri.    

 ● Inventar agricol, horticol. 
● Ambalaje. 
● Sere. 
● Zootehnie. Veterinărie. 
● Nutreţuri, premixuri. 
 

● Antreprenoriat rural. 
● Finanţări şi asigurări în sectorul agrar. 
● Seminţe,  răsaduri, puieţi. 
● Tehnologii de cultivare intensivă a culturilor 

agricole, a animalelor şi păsărilor. 
● Produse pentru zootehnie. 
 

 

PROGRAM ADIŢIONAL: 
Mese rotunde, seminare. Concursul: “Fermier-Lider” 

 
 

COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv 20% TVA): 
Taxa de înregistrare             70 euro 
Include plasarea în catalogul online a noutăților și al ofertelor speciale logoului și a informației despre activitatea 
companiei, imagine color și descrierea noutății/ofertei. Organizarea programului "Vizitatorul profesionist", cu 
atragerea publicului țintă la standul participantului, campania de promovare online și offline a expoziției, 
promovarea online a noutăților și ofertelor participantului în cadrul expoziției. 
 
Spaţiu exterior (în câmp), 1 m2                                                                                20 euro 
include: chiria spaţiului expoziţional, inscripţie pazie, dereticarea, paza de noapte. 
 
TERMENE LIMITĂ: 
Prezentarea adeziunii-contract                pînă la 01 octombrie 2020 
Prezentarea informaţiei şi reclamei pentru catalog                           pînă la 01 octombrie 2020 
Achitarea plăţii pentru participare                             pînă la 01 octombrie 2020 
Înregistrarea participanţilor, amenajarea standului                     12 – 13 octombrie 2020 
Desfăşurarea expoziţiei                     14 – 17 octombrie 2020 
Retragerea exponatelor                     18 – 19 octombrie 2020 
 

Pentru informaţii: 
 
Manageri expoziție: Tiora Liuba. E-mail: liuba@moldexpo.md, 060182226. 
                                Snegur Angela.E-mail:snegur@moldexpo.md, 069600637. 
 
Conducătorul proiectului expoziţional: Svetlana Ghelan. E-mail: ghelan@moldexpo.md   
 

 
Director General   Carolina CHIPERI 

 
   


