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   Expozitiile internationale din 2019 
    FOOD & DRINKS - FOOD TECHNOLOGY - PACKAGING.DEPOT  

                                                de la Chisinau  
Stimate Doamne,  
Stimati Domni, 
Va propunem o modalitate de promovare eficienta a activitatii Dvs. pe piata Republicii 
Moldova  - participarea in perioada 16 - 19.05.2019 la expozitiile internationale 
specializate din industriile alimentare si ambalajelor   - FOOD & DRINKS 2019- FOOD 
TECHNOLOGY 2019 - PACKAGING.DEPOT 2019 organizate in cadrul complexului 
expozitional  international MOLDEXPO  de la Chisinau. 
 
Va prezentam in continuare cateva detalii de interes despre fiecare dintre aceste 
manifestari expozitionale internationale: 
 

► FOOD & DRINKS 2019(16 - 19.05.2019): ● carne, mezeluri, conserve de carne ●  lapte şi 

produse lactate; branzeturi ● produse de morărit, crupe ● produse de panificaţie, paste făinoase 
● uleiuri vegetale ●  produse de patiserie, zahăr, miere ● peşte şi fructe de mare ● conserve, 
sosuri, ketchup-uri, condimente, mirodenii ● ceai, cafea, cacao • semipreparate şi produse 
congelate ● sucuri, apa minerala şi plata, băuturi alcoolice şi răcoritoare ● gustari, fructe 
deshidratate, nuci ● gastronomie, delicatese, produse de clasa premium ● produse pentru copii şi 
dietetice, alimentatie  sănătoasa, produse naturale. 
Statistica editiei din 2018:  suprafata expozitionala neta – 734mp; nr. firme expozante – 90 din 3 
tari : (Republica Moldova,România, Ucraina); vizitatori – 8.852.. 

 
► FOOD TECHNOLOGY 2019 (16 - 19.05.2019) : ● tehnologii, maşini şi utilaje pentru 

producerea : produselor lactate şi din carne,  produselor de panificaţie şi pastelor făinoase, 
produselor de cofetărie,  conservelor de legume şi fructe,  băuturilor alcoolice şi răcoritoare,  
produselor de tutungerie ●  utilaje pentru producerea hranei pentru copii şi a produselor dietetice, 
snacks-urilor ● utilaje comerciale si accesorii pentru supermarketuri, magazine ● tehnologii si 
echipamente pentru restaurante, cafenele, baruri si unitati de fast food ● utilaje frigorifice, 
compresoare, pompe ● sisteme de ventilatie şi climatizare ● materiale şi utilaje de laborator 
pentru evaluarea calităţii produselor alimentare ● sisteme computerizate pentru  industria 
alimentară ● standardizarea proceselor tehnologice ● utilaje secundare ● service specific.   
Statistica editiei din 2018 : suprafata expozitionala -  809mp; nr. firme expozante – 37 din 6 tari 
(Bulgaria,Republica Moldova, Italia, Franţa, România, Ucraina); nr. vizitatori – 4.308. 
 

►PACKAGING.DEPOT 2019 (16 - 19.05.2019) : ● maşini şi utilaje pentru fabricarea 

ambalajelor: PET, polistiren şi polipropilenă, metal, plastic, sticlă, carton ondulat etc. ● utilaje şi 
linii tehnologice pentru ambalare (dispozitive de divizare, ambalare, dozatoare, dispozitive de 
închidere, de împachetare, maşini cu vacuum, maşini de îmbuteliat etc.) ● materii prime şi 
semifabricate pentru 
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fabricarea ambalajelor: cleiuri, lacuri, vopsele tipografice, PET-preforme etc. ● materiale de 
ambalare: hartie, carton, pergament; materiale flexibile, stratificate, folie, staniol; materiale pentru 
ambalajele de transport ● articole de îmbuteliere şi ambalare: ambalaje pentru suveniruri,  
evenimente festive, pentru produse de clasa premium, pentru produse industriale, de unica 
folosinţă, pentru industria farmaceutică şi medicală, pentru toate tipurile de industrii ● articole de 
ambalare secundare: capace, dopuri, benzi, tuburi etc. ● producţia de etichete ● echipamente de 
decorare a ambalajelor: maşini poligrafice, de imprimare a codurilor, de etichetare, marcatoare, 
prese de ştanţare staniol etc. ● reciclare -  utilaje şi tehnologii de prelucrare a ambalajelor şi a 
deşeurilor tehnice ● utilaje de incarcare si transport: maşini de încărcat, cărucioare, stivuitoare,  
troliuri, cricuri, benzi rulante etc. ● aparate de cantarit, măsură şi control ● depozite -  utilaje şi 
echipamente pentru depozitare; servicii si spatii de depozitare; mijloace tehnice pentru 
salubrizare.  
Statistica editiei din 2018 :  suprafata expozitionala neta – 274mp; nr. firme expozante – 28 din 4 
tari (Belarus, Republica Moldova,  Romania, Ucraina); nr. vizitatori – 4.308. 
 

Costurile MOLDEXPO S.A. de  participare (inclusiv 20%TVA-ul local)  in functie de 
expozitia specializata sunt urmatoarele: 
► la expozitia FOOD & DRINKS 2019 : 
- Taxa de înregistrare  firma expozanta               130EURO 
Include publicarea : datelor firmei în catalogul expoziţiei (maximum – 300 caractere,  a 
siglei alb-negru),  a 2-8 imagini / poze; includerea in campania promotionala generela 
efectuata expozitiei.  
- Costul spatiului  expozitional amenajat la interior / mp           50 EURO  
Costul standului standard de 9mp cu o singura latura libera  include: chiria spaţiului 
expoziţional, standul (tip Octanorm) construit cu peretii din panouri albe, inscripţie pazie, 
o masa, doua scaune, un spot la 4mp,  o priza, cuier, cos gunoi, mochetă de asemenea  
iluminatul, curatenia şi paza generala in  pavilion : 
Pentru standul cu  doua laturi libere se aplica un adaos de 10%, cu trei laturi libere + 
15%, iar pentru  patru  laturi libere se aplica un adaos de 20%. 
- Costul  spatiului expozitional  neamenajat la interior / mp                           30 EURO  
Include : chiria spatiului expozitional, mocheta, iluminatul, curatenia şi paza generala in  
pavilion. 
- Costul spatiului expozitional neamenajat la exterior / mp                     20 EURO 
Include: chiria spaţiului  expoziţional,  inscripţie pazie, curatenia şi paza pe timpul noptii.                       
► la expozitiile  FOOD TECHNOLOGY 2019 si  PACKAGING.DEPOT 2019  sunt : 
- Taxa de înregistrare  firma expozanta                130URO 
Include publicarea : datelor firmei în catalogul expoziţiei (maximum – 300 caractere,  a 
siglei alb-negru),  a 2-8 imagini / poze; includerea in campania promotionala generela 
efectuata expozitiei.  
- Costul spatiului  expozitional amenajat la interior / mp            70 EURO  
Costul standului standard de 9mp cu o singura latura libera  include: chiria spaţiului 
expoziţional, standul (tip Octanorm) construit cu peretii din panouri albe, inscripţie pazie, 
o masa, doua scaune, un spot la 4mp,  o priza, cuier, cos gunoi, mochetă de asemenea  
iluminatul, curatenia şi paza generala in  pavilion : 
Pentru standul cu  doua laturi libere se aplica un adaos de 10%, cu trei laturi libere + 
15%, iar pentru  patru  laturi libere se aplica un adaos de 20%. 
- Costul  spatiului expozitional  neamenajat la interior / mp                           50 EURO  
Include : chiria spatiului expozitional, mocheta, iluminatul, curatenia şi paza generala in  
pavilion. 
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- Costul spatiului expozitional neamenajat la exterior / mp                     30 EURO 
Include: chiria spaţiului  expoziţional,  inscripţie pazie, curatenia şi paza pe timpul noptii.                        

Va transmitem atasata adeziunea  de inscriere ca firma expozanta la  manifestarea 
expozitionala de interes.                                                                                                                                                
Daca va intereseaza sa participati asteptam comunicarea optiunii Dvs., iar daca sunt 
detalii ce necesita clarificare  nu ezitati sa ne contactati.                                                                 

Dorind de a constitui un real sprijin al societatii  Dvs. cu ocazia participarii la manifestarile  
expozitionale international organizate de MOLDEXPO de la Chisinau, va asiguram de 
intreaga noastra disponibilitate. 

Cu deosebita stima,                                                                                                                            
Carmen Capanu                                                                                                                                                                                                      
Manager                                                                                                                                                   
Reprezentare Moldexpo S.A. in Romania                                                                                                                
Promo Restart S.R.L.                                                                                                                                  
Mobil : 0746 / 22 79 05                                                                                                                      
E mail: promorestart@yahoo.com;                                                               

carmen_capanu@hotmail.com                                                            
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