
 
…................................………………………………………………………............................24– 27 iunie 2021 

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 24 - 27 iunie 2021 pe  spatiul exterior în parcul ALUNELUL care se 
afla pe adresa: str. Calea Ieșilor, Chisinau. 
 
.  
 
Organizator:   Centrul Internaţional de Expoziţii "Moldexpo" S.A. 
 
Suport oficial:     Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului  al Republicii Moldova 
                            
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 

 Maşini şi utilaje pentru fabricarea ambalajelor  
       Utilaje şi linii tehnologice pentru ambalare 
  Materii prime şi semifabricate pentru fabricarea 

ambalajelor  
 Materiale de ambalare 
 Articole de îmbuteliere şi ambalare  
  Producţia de etichete   
 Reciclare 
 Aparate de casă şi marcat, aparate de cîntărit  
 Tehnologii, maşini şi utilaje pentru producerea 

produselor alimentare. Utilaje pentru procesarea 
cerealelor, a plantelor oleaginoase şi culturilor 
tehnice, fructelor şi legumelor. Utilaje pentru 
producerea şi îmbutelierea apei şi băuturilor.  

 Utilaje comerciale şi accesorii pentru 
supermarketuri, magazine .Tehnică de bucatarie şi 
echipamente pentru restaurante, cafenele, baruri,  

 Fast Food. 
 Utilaje frigorifice, compresoare, pompe.

COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv 20% TVA) 

Taxa de înregistrare                                              50 euro 
plasarea în Catalogul online a informației despre activitatea companiei, 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 sub cort (utilat),  1 m.p.                                                               50 euro 
Standul standard. include: spaţiul expoziţional, montarea şi demontarea standului, 1 masă, 2 scaune, mochetă și paza de 
noapte. 
 
Spaţiu sub cort (neutilat),  1m.p                                                            30 euro  
1 masă, 2 scaune, mochetă, și paza de noapte 
 
Spaţiu exterior (în afara cortuluii), 1m2                                                                                                              20 euro 
Include: spaţiul expoziţional, pază de noapte. 
 

TERMENE LIMITĂ: 
 

Prezentarea adeziunii-contract şi informaţiei pentru catalog                                              pînă la 14 iunie 2021 
Achitarea plăţii pentru participare                                                                        pînă la 14 iunie 2021 
Înregistrarea participanţilor, amenajarea standului                                                                              22 –23 iunie 2021 
Program expoziţie                                                                                                                24- 27 iunie 2021 
Retragerea exponatelor                                                                                                                         27 iunie 2021 

Pentru informaţii: 
Managerul de proiect: Aliona Maloghin e-mail: aliona@moldexpo.md  
Tel./fax: +373 69082273  
 
 

Director general                                                       Carolina CHIPER 
 

 


