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Stimați  domni!
               C.I.E. “Moldexpo” S.A.Vă invită să participaţi la cea de-a VIII-a ediţie a Târgului cadourilor de Paşti - un eveniment inedit, unde se 
vor împleti obiceiurile de Paști și tradițiile naționale, “Târgul de Florii”. 

REGISTRUL TEMATIC:

● GRĂDINA VERDE
- Bulbi și tuberculi de flori;
- Plante de gradină, pomi, arbusti decorativi;
- Semințe, butași și puieți, răsaduri;
- Ghivece și accesorii;
- Substrat și îngrășăminte;
- Decorațiuni pentru grădină.
 ● PRODUSE ALIMENTARE
- Mezeluri și cașcavaluri;
- Produse de panificație, patiserie, cofetărie;
- Băuturi alcoolice, sucuri, cafea, ceai;
- Nuci, fructe uscate, condimente, ulei;
- Produse apicole;
- Produse vegane.

● DECORAȚIUNI ȘI DARURI
- Cadouri și suvenire pascale;
- Obiecte de interior și decor;
- Lumânări, stative;
- Cosmetică, parfumerie și bijuterii;
- Săpun natural, uleiuri esențiale;
- Ii, eșarfe, rochii cămăși, tricotaj, lenjerie.
● PRODUSE CASNICE
- Vase, veselă;
- Artizanat traditional;
- Forme pentru copt și accesorii;
- Lenjerie de pat, perne și plapume;
- Cuverturi și pături;
- Prosoape, fețe de masă.

ÎN PROGRAM: ateliere de creaţie, activități sociale, seminare și concursuri 

COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv 20% TVA):

          Cost pachet  servicii                                                                                                                                                   540 euro
          Include:Stand standart 12 m.p în pavilion, campania publicitară de mediatizare a companiei, chiria spaţiului, montarea/demontarea, 
inscripţie pazie, 1 masă, 2 scaune, 4 lămpi spot, 1 priză, 1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea pavilionului, servicii și 
echipamente suplimentare în valoare totală de 75 euro.
         Cost pachet servicii                                                                                                                                                     460 euro
         Include:Stand standart 10 m.p în pavilion, campania publicitară de mediatizare a companiei, chiria spaţiului, montarea/demontarea, 
inscripţie pazie, 1 masă, 2 scaune, 3 lămpi spot, 1 priză,  1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea pavilionului, servicii și 
echipamente suplimentare în valoare totală de 60 euro.
        Cost   pachet  servicii                                                                                                                                                   380 euro
         Include: Stand standart 8m.p în pavilion, campania publicitară de mediatizare a companiei, chiria spaţiului, montare/demontare, 
inscripţie pazie, 1 masă, 2 scaune, 2 lampi spot, 1 priză, 1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea pavilionului servicii și 
echipamente suplimentare în valoare totală de 50 euro.
        Cost pachet   servicii                                                                                                                                                    300 euro
        Include: Stand standart 6m.p în pavilion, campania publicitară de mediatizare a companiei, chiria spaţiului, montare/demontare, 
inscripţie pazie, 1 masă, 2 scaune, 1 lampă spot, 1 priză, 1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea pavilionulu, servicii și 
echipamente suplimentare în valoare totală de 40 euro. 
         Cost pachet   servicii                                                                                                                                                   220 euro
       Include: Stand standart 4m.p în pavilion, campania publicitară de mediatizare a companiei, chiria spaţiului, montare/demontare, 
inscripţie pazie, 1 masă, 1 scaun, 1 lampă spot, 1 priză, 1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea pavilionulu
        Cost pachet servicii (cu tematica “Grădina verde”)                                                                                                      80 euro 
Include: chiria spațiului expozițional 8 m.p în aer liber, sub construcție modulară, deriticarea, paza de noapte.
       Cost pachet servicii (cu tematica “Grădina verde”)                                                                                                       60 euro 
Include: chiria spațiului expozițional 6 m.p în aer liber, sub construcție modulară, deriticarea, paza de noapte.

TERMENE LIMITĂ:
Înregistrarea participării                                                                        pînă pe 9 aprilie 2019
Achitarea plăţii pentru participare                                                          pînă pe 10 aprilie 2019
Amenajarea standului                                                                                                                   17 - 18 aprilie 2019
Desfăşurarea expoziţiei                                                          19 - 23 aprilie 2019
Retragerea exponatelor                                                           24 - 25 aprilie 2019

Pentru informații suplimentare:
Șef proiect: Alina Covaş,+373 22/810-405;+373 69144907, e-mail: alina@moldexpo.md
Manager: Olesea Nicorean, +373 22/ 810-430; +373 621 01600, e-mail: olesea  @moldexpo.md

Vom fi bucuroşi să vă vedem printre participanți la Târgul de Florii!

            Director General                                                                                                                   Arcadie Andronic
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