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STIMAŢI DOMNI! 
Vă invităm să participaţi la ediţia a XXV-a a Expoziţiei-Tîrg Internaţionale Specializate “Farmer”, care se va 
desfăşura în perioada 13 – 16 octombrie 2022 la C.I.E. “Moldexpo” S.A. – cel mai important centru de organizare 
a tîrgurilor şi expoziţiilor din republică. 
 
Organizator:  Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A. 
Suport oficial:    Ministerul Agriculturii, și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 
                            Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova 
Partener media principal: AGRO TV Moldova 

     
 

TEMATICA EXPOZIŢIEI-TÎRG: 

● Tehnică agricolă pentru gospodării mici de fermieri.       
● Inventar agricol, horticol. 

● Ambalaje. 
● Sere. 
● Zootehnie. Veterinărie. 
● Nutreţuri, premixuri. 
● Produse pentru zootehnie. 
● Seminţe,  răsaduri, puieţi. 
● Tehnologii de cultivare intensivă a culturilor 

agricole, a animalelor şi păsărilor. 
 

● Antreprenoriat rural. 
● Finanţări şi asigurări în sectorul agrar. 
● Materie primă agricolă: culturi cerealiere, 
leguminoase, oleaginoase, tehnice; fructe şi legume, 
struguri. 
● Produse alimentare: produse lactate, din carne, 
de panificaţie şi patiserie, ulei, crupe. 
● Conserve de fructe şi legume, fructe şi legume 
uscate, nuci, produse apicole. 
 

PROGRAM ADIŢIONAL: 
Mese rotunde, seminare.  

IARMAROCUL DE PRODUSE AGRICOLE “TOAMNA DE AUR”.  
 

COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv 20% TVA): 
Taxa de înregistrare                                            130 euro 

Include plasarea în catalogul online al noutăților și al ofertelor speciale logoului și a informației despre activitatea companiei, 
imagine color și descrierea noutății/ofertei în 2 limbi (română, engleză), 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 interior amenajat, 1 m2                              70 euro 

Standul standard de 9 m2 include: chiria spaţiului expoziţional, montarea şi demontarea standului (tip OCTANORM), inscripţie 
pazie, 1 masă, 2 scaune, 1 lampă spot pe 4 m2, 1 priză, 1 cuier, 1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea 
generală a pavilionului. 
Spaţiu interior neamenajat, 1 m2                    50 euro 

include: chiria spaţiului expoziţional, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea generală a pavilionului.  
Spaţiu expoziţional exterior (în afara pavilionului), 1 m2                                                                         20 euro 

include: chiria spaţiului expoziţional, inscripţie pazie, dereticarea, paza de noapte. 
 
TERMENE LIMITĂ: 
Prezentarea adeziunii-contract                pînă la 01 octombrie 2022 
Prezentarea informaţiei şi reclamei pentru catalog                           pînă la 01 octombrie 2022 
Achitarea plăţii pentru participare                             pînă la 01 octombrie 2022 
Înregistrarea participanţilor, amenajarea standului                     11 – 12 octombrie 2022 
Desfăşurarea expoziţiei                     13 – 16 octombrie 2022 
Retragerea exponatelor                     17 – 18 octombrie 2022 
Pentru informaţii: 
 

Pentru informaţii: 
Tel.+373  069144907. 

 
Manager de proiect: Alina Covas E-mail:covas@moldexpo.md 

                              
  
 
 

Director general                         Carolina CHIPER 
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