
 

………………………………………………………..… 4 octombrie – 7 octombrie 2017
STIMAŢI DOMNI!

Vă invităm să participaţi la Expoziţia Internaţională Specializată „EXPO MOBILA”, ediţia a 18-a, care va avea loc în perioada
 4 octombrie – 7 octombrie 2017, la C.I.E."Moldexpo" S.A., unicul complex expoziţional din republică.“EXPO MOBILA 
EXPO” este un instrument eficient de promovare și prezentare a produselor, care reflectă toate aspectele pieţei moderne, 
busolă precisă în lumea ideilor și tendințelor. Participarea la expoziția vă va ajuta să identificaţi direcţiile prioritare de dezvoltare, 
să găsiţi parteneri de afaceri și clienți.

Organizator:  Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.
Co-organizator:      Uniunea Producătorilor de Mobilă din Moldova
Suport oficial:        Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Partenerii programului: “Centrul Internaţional al Profesioniştilor din Industria Mobilei”, Rusia
                                      

TEMATICA EXPOZIŢIEI:
Mobilă pentru locuinţe:
● Mobilă tapiţată
● Mobilă corp
● Mobilă pentru camera copiilor
● Mese şi scaune
● Dormitoare 
● Mobilă pentru camera de baie
● Mobilier din impletituri

Mobilă de bucătărie:
● Colectii de mobilier de bucătărie
● Zona de luat masa

   ● Eletrocasnice incoporabile 

Furnituri şi accesorii pentru fabricarea mobilei:
● Fronturi şi profile 
● Produse decorative şi de finisare
● Accesorii pentru mobilier
● Ţesături pentru tapiţare
● Articole metalice şi elemente de fixaj

Poriectare şi design interior:
● Sticlă decorativă  
● Vitralii
● Oglinzi
● Ceramică de interior

Echipamente şi materiale pentru producerea mobilei

COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv 20% TVA):
Taxa de înregistrare              85 euro
Include plasarea informaţiei despre companie (textul de prezentare - pînă la 300 semne, logoul monocrom) în catalogul 
expoziţiei, pachetul minim de participare a companiei pe portalul www.allexpo.md, campania publicitară de mediatizare a 
expoziţiei etc. 
Spaţiu interior utilat (stand standard), 1 m.p.                             70 euro
Standul standard de 9 m.p. include: spaţiul expoziţional, montarea şi demontarea standului (tip OCTANORM), inscripţie 
pazie, 1 cuier, 1 priză, 1 masă, 2 scaune, 1 lampă spot la fiecare 4 m.p., 1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi 
iluminarea generală a pavilionului.
Spaţiu interior neutilat, 1m.p             50 euro
Include: spaţiul expoziţional, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea generală a pavilionului.
Spaţiu exterior (în afara pavilionului), 1m2                                                                                                                    30 euro
Include: spaţiul expoziţional, inscripţie pazie, curăţenie, pază de noapte

TERMENE LIMITĂ:
Înregistrarea participării                                                                                                  pînă la 20 septembrie 2017
Prezentarea informaţiei pentru catalog                                                                           pînă la 20 septembrie 2017
Achitarea plăţii pentru participare                                                                                   pînă la 20 septembrie 2017
Înregistrarea participanţilor, amenajarea standului                                                                   2 – 3 octombrie 2017
Desfăşurarea expoziţiei                                                                                                            4 – 7 octombrie 2017
Retragerea exponatelor                                                                                                            8 – 9 octombrie 2017

Relaţii la telefoanele: +372 22/ 810-402; 810-404;  Fax: +373 22/ 810-402; 74-74-20;
 Conducătorul proiectului: Natalia Şalaru 
 GSM: +373 69600646
E-mail: nata@moldexpo.md
E-mail: oxana@moldexpo.md
GSM: +373 683 53 738
Manager proiect: Oxana Candu

Director general                                                                                                         Arcadie Andronic

mailto:oxana@moldexpo.md

