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STIMAŢI DOMNI! 

Vă invităm să participaţi la Expoziţia Internaţională Specializată „Food & Drinks” – unica manifestare de profil alimentar din 
Republica Moldova, care se va desfăşura în perioada 10 - 13 mai 2018, în pavilioanele C.I.E. „Moldexpo” S.A. 
În paralel cu expoziţia „Food & Drinks” se vor desfăşura Expoziţia Internaţională Specializată de utilaje şi tehnologii pentru 
industria alimentară şi de prelucrare „Food Technology”, ediţia XXV, şi Expoziţia Internaţională Specializată de ambalaje, 
materiale, tehnologii şi utilaje pentru producerea ambalajelor „Packaging. Depot”, ediţia a XXIII-a.  
 
Organizator:   Centrul Internaţional de Expoziţii "Moldexpo" S.A. 
 
Suport oficial:     Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului  al Republicii Moldova 
 
Parteneri:             Metro Cash & Carry Moldova 
                              Moldagroproduct SRL   
 
Partener media oficial: Agro TV MOLDOVA 

 TEMATICA EXPOZIŢIEI:
 Carne, mezeluri, conserve de carne 
 Lapte şi produse lactate; caşcavaluri 
 Produse de morărit, crupe 
 Produse de panificaţie 
 Grăsimi alimentare 
 Produse de patiserie, zahăr, miere 
 Peşte şi fructe de mare 
 Ceai, cafea, cacao 
 Sucuri, ape minerale şi plate, băuturi răcoritoare 

 

 Conserve, sosuri, ketchup-uri, condimente, 
mirodenii  

 Semifabricate şi produse congelate 
 Dejunuri şi gustări uscate, fructe deshidratate, nuci 
 Gastronomie, delicatese, produse de clasa 

premium, bucate gata preparate 
 Produse pentru copii şi dietetice. Alimente 

sănătoase 
 Electrocasnice mici pentru bucatarie 
 Accesorii pentru bucătarie și veselă

PROGRAM ADIŢIONAL:

 NEW! Gătim cu Jamie Oliver  
 NEW! Metro-Expo 
 Proiectul ”Inspirația vine din tigaie” 
 Zona Kitchen Help 

 Conferinţe, mese rotunde 
 Prezentări, master clasuri 
 Matchmaking, seminare 
 Business Networking Event

COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv 20% TVA) 

Taxa de înregistrare                                              130 euro 
plasarea în Catalogul 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; participare la Networking Event, campania de promovare online și offline a expoziției, promovarea online a noutăților și ofertelor 
participantului în cadrul expoziției. 
 
Spaţiu interior utilat (stand standard), 1 m.p.                                            50 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                                              30 euro 
Include: spaţiul expoziţional, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea generală a pavilionului. 
 
Spaţiu exterior (în afara pavilionului), 1m2                                                                                                              20 euro 
Include: spaţiul expoziţional, inscripţie pazie, curăţenie, pază de noapte. 
 

TERMENE LIMITĂ: 
 

Prezentarea adeziunii-contract şi informaţiei pentru catalog                                              pînă la 17 aprilie 2018 
Achitarea plăţii pentru participare                                                                        pînă la 17 aprilie 2018 
Înregistrarea participanţilor, amenajarea standului                                                                               8 – 9 mai 2018 
Program expoziţie                                                                                                                  10 - 13 mai 2018 
Retragerea exponatelor                                                                                                                         14 -15 mai 2018 

Pentru informaţii: 
Managerul de proiect: Aliona Maloghin e-mail: aliona@moldexpo.md  
Tel./fax: +373 22/ 81-04-39, 81-04-12, 81-04-03; 81-04-10. 
Conducătorul proiectului expoziţional: Svetlana Ghelan. E-mail: ghelan@moldexpo.md 
 

Director general               Arcadie Andronic 


