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STIMAŢI DOMNI!

Vă invităm să participaţi la ediţia XXIV a Expoziţiei Internaţionale Specializate „Food Technology” – unica expoziţie
de echipamente şi tehnologii pentru industria alimentară şi de prelucrare din Republica Moldova, care se va desfăşura în
perioada 17 - 20 mai 2017, în pavilioanele C.I.E. „Moldexpo” S.A.

Concomitent cu expoziţia  „Food Technology” se va desfăşura Expoziţia Internaţională Specializată de produse
alimentare şi materii prime pentru producerea lor „Food & Drinks”, ediţia  XXIV, şi Expoziţia Internaţională Specializată de
ambalaje, materiale, tehnologii şi utilaje pentru producerea ambalajelor „Packaging. Depot”, ediţia a XXII-a.
Organizator: Centrul Internaţional de Expoziţii "Moldexpo" S.A.
Suport oficial: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Parteneri:  Asociaţia Naţională a Industriilor de Panificaţie şi Morărit din Republica Moldova
                     Compania "MGM" SRL

COMPARTIMENTELE TEMATICE:

 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

 Sisteme de ventilare şi climatizare
 Materiale şi utilaje de laborator pentru 

evaluarea calităţii produselor alimentare
 Sisteme computerizate pentru întreprindere din

industria alimentară
 Standardizarea proceselor tehnologice
 Echipamente pentru curăţenie
 Mijloace profesionale pentru curăţenie, 

detergenţi şi dezinfectanţi 
 Întreţinere şi servicii

ÎN PROGRAM:
 NEW! Ziua tehnologului «TechKnow – 

KnowHow»
 Concursul „Noutatea Anului”
 Master-classuri privind tehnologia 

producerii pîinii, prepararea cocktail-
urilor i ș alimenta iei sănătoaseț

 Business Networking Event 
 Seminare, matchmaking
 Conferin e, mese rotundeț
 Prezentări, master clasuri

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:

Prezentarea adeziunii-contract şi informaţiei pentru catalog                                        pînă la 17 aprilie 2017
Achitarea plăţii pentru participare                                                                                   pînă la 17aprilie 2017
 Înregistrarea participanţilor, amenajarea standului                                               14 - 16 mai 2017
Program expoziţie                                                                                                  17 - 20 mai 2017
Retragerea exponatelor                                                                                                  22- 24 mai 2017

Pentru informaţii:
Manager de proiect: Mirzenco Natalia e-mail: natalia@moldexpo.md 

Tel.: +373 22/ 810-410; 810-412; 810-403. Fax: +373 22/ 810-412; 810-403 
Conducător de proiect: Svetlana Ghelan. E-mail: ghelan@moldexpo.md

Director general               Arcadie Andronic


