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5
stand nr.32, 
pavilionul 2

AGRO TV Moldova
EMISIUNEA BAȘTINA
Fiecare om are un loc sfânt care nu poate fi uitat sau schimbat.
Aceasta este baștina lui. La fel e și cu emisiunea BAȘTINA care la cererile tele-
spectatorilor a fost relansată la AGRO TV Moldova.

Cele mai inedite și de actualitate probleme din agricultură, istorii de viață ale 
sătenilor, sfaturi ale specialiștilor din diverse domenii, experiențe ce merită a fi 
implementate, sunt doar o parte din subiectele prezentate în cadrul emisiunii 
BAȘTINA .

În fiecare duminică, începând cu ora 14.00, doar la AGRO TV Moldova vizionați 
emisiunea BAȘTINA. Realizator: Tamara Fiștic-Anii.
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standul nr. 41,
pavilionul nr. 2

ALOKOZAY GROUP OF 
COMPANIES (AGS)
CEAIUL ALOKOZAY
Una dintre cele mai importante companii mondiale din industria ceaiului, cu 
peste  30 de reprezentanțe oficiale în Europa, Asia și Africa.
Ceaiul ALOKOZAY este un amestec de frunze de ceai, culese manual, în Ceylon. 
Principalele avantaje ale ceaiului Alokozay: materia primă organică, fără aditivi 
chimici. Frunzele sunt amestecate și ambalate la propria fabrică specializată în 
Emiratele Arabe Unite (Dubai), care este una dintre cele mai mari producții de 
ceai din lume. O atenție deosebită este acordată ambalajului fabricat din materi-
ale de înaltă calitate și sigilat cu grijă, ceea ce permite păstrarea tuturor proprie-
tăților și aromei adevăratului ceai de Ceylon.



9
standul nr.5,
pavilionul nr. 2

AVANTE S.R.L.   

DE TOATE PENTRU BUCĂTĂRIE
Joseph Joseph (Anglia) este un producător internațional al unei game largi de 
accesorii, ustensile, gadget-uri pentru bucătărie. Produsele Joseph Joseph se de-
osebesc prin inovație, design excepțional, utilitate și calitate.
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standul nr. 12,
pavilionul nr. 2

DeliCarne 
Deliciile din carne pot avea și un altfel de gust. Aceasta ipoteză poate fi verifi-
cată savurând din noua gamă de produse DeliCarne.  Preparatele DeliCarne au 
la bază retete autentice și condimente naturale, iar gustul specific al acestora se 
datorează ingredientelor de calitate și, desigur, lipsei de aditivi alimentari. Astfel, 
DeliCarne vă poate aduna la o masă de sărbătoare care o să-vă amintească de 
cea mai frumoasă experiență culinară pe care o puteți trăi alături de cei dragi în 
momente speciale.



13
standul nr. 34,
pavilionul nr. 2

EXPRES DISTRIBUȚIE 
S.R.L.
CAFEAUA BRISTOT
Compania Expres Distribuție prezintă gama de cafea Bristot în Republică Mol-
dova de mai bine de 10 ani. Bristot vă oferă o gamă largă de sortimente de cafea 
atent selecționate, concepute pentru a satisface toate gusturile. Oferiţi-vă un mo-
ment de desfătare cu o cafea excepțională oriunde v-ați afla!
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standul nr. 31,
pavilionul nr. 2

Franzeluța S.A.

TORTUL ,,PRINŢUL NEGRU”
Tortul se remarcă prin textura fină a blaturilor de pandișpan care includ smântâ-
nă naturală. Crema și pandișpanul cu conţinut bogat de cacao oferă produsului 
un gust savuros. 
Tortul a fost creat în concordanţă cu cerinţele actuale ale consumatorilor de a 
cumpăra un desert mai puţin caloric cu aspect modern.
Masa: 0,850kg.



17
standul nr. 53,
pavilionul nr. 2

FRUX SNACKS S.R.L.

CHIPSURILE DIN MERE FRUX
Am muncit mult pentru a produce FRUX pentru dumneavoastră! Merele folosite 
sunt crescute în livezile din Moldova de specialiști în domeniul pomiculturii. 
Folosim merele Granny Smith (verzi) și Fuji Red (roșii). Snackurile sunt puțin 
calorice, respectiv, sunt perfecte pentru toți cei care au grijă de siluetă. Le putem 
lua  în călătorie, la școală sau la serviciu. Nu ocupă mult loc în geantă, potolesc de 
minune foamea - o gustare ușoară oriunde v-ați afla! De asemenea, pot fi folosite 
ca ingredient suplimentar la prepararea deserturilor. 
Chipsurile din mere Frux - snackul sănătos  pentru toată familia!
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standul nr. 13,
pavilionul nr. 2

Gatimacasa.md

CIOCOLATA BELGIANĂ
Accesați site-ul nostru și comandați on-line ingrediente și produse de înaltă ca-
litate. La noi găsiți: 
ciocolată naturală, decorații pentru torturi, frișcă de cofetărie, coloranți, nuci și 
semințe, ambalaje pentru torturi și prăjituri, forme și inventar, fructe și legume 
congelate, produse de mare, produse lactate, produse de panificație și cofetărie 
congelate, ingrediente pentru prepararea cărnii, ulei și grăsimi etc.
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standul nr. 25,
pavilionul nr. 2

ISTANBUL BAZAAR 

DULCIURI TURCEȘTI
ISTANBUL BAZAAR - magazin de produse turcești de înaltă calitate. O diversi-
tate de dulciuri specific orientale, fructe uscate, nuci și condimente.  La expoziție 
vor fi prezentate produsele mărcilor comerciale din Turcia: KOSKA, TAT, TEM-
PO CANDY. 
KOSKA este un brand de dulciuri turcești: rahat-locum, baklava, halva, gemuri 
ș.a. cunoscut în toată lumea. O linie aparte a KOSKA sunt produsele pentru di-
abetici.
TAT - marca nr.1 de fructe și legume conservate din Turcia, fără aditivi alimen-
tari și conservanți.
TEMPO CANDY se specializează pe producerea batonașelor din susan, alune și 
arahide,100% organice.
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standul nr. 2,
terenul nr. 2

I.C.S. LASKA-MOL S.R.L.

ÎNGHEȚATA  YETI
Noua linie de înghețată este concepută pentru a dubla plăcerea. Produsul este un 
desert delicios de consumat pe arșiță, dar și un joc interesant!
 Am dezvoltat o aplicatie pentru smartphone-uri „My Yeti” care transformă 
cumpărarea înghețatei într-o adevărată aventură. Pe fiecrae înghețată din noua 
serie veți găsi un cod unic. Aplicația scanează și încarcă o serie de desene ani-
mate despre o familie amuzantă de omuleți de zăpadă. Povestirile amuzante din 
viața omuleților de zăpdă Yeti vor captiva copilul dvs. Iar combinația de arome 
din noua linie de deserturi este la fel de specială și variată ca personajele  din 
desenele animate!
 Înghețată și desene animate - doi în unu! La ce mai poate visa un copil?
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standul nr. 64,
pavilionul nr. 2

MEGA PRODUCT S.R.L.

CAFEAUA EXCELSIOR
Compania Excelsior produce și selecteaza cafea de calitate pentru clienții săi. 
Cafeaua Excelsior este o plăcere pentru amatorii acestei băuturi din toată lumea. 
Excelsior este simbolul măiestriei și esenței pure a brandului fabricat în Italia.
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standul nr. 63,
pavilionul nr. 2

METRO Cash & Carry 
METRO Cash & Carry este o divizie de vânzări a METRO Group Wholesales & 
Food Specialist Company, unul dintre liderii comerţului la scară mondială în do-
meniul vânzării en-gros, servicii și livrare de produse alimentare. În anul 2016, 
vânzările METRO Group au atins cifra de 58.4 miliarde Euro. Compania numără 
peste 220.000 de angajaţi și operează în aproximativ 35 de ţări din Europa și Asia. 

METRO Cash & Carry a fost lansat oficial în Moldova în luna decembrie a anului 
2004 prin deschiderea primului centru de distribuţie din Chișinău. La finele anu-
lui 2006, în Republica Moldova existau deja 3 magazine: Chișinău 1, Chișinău 2, 
Bălți, toate având o suprafaţă de vânzare de 19,000 de mp și un număr de apro-
ximativ 25.000 de articole alimentare și nealimentare comercializate în fiecare 
magazin. În cadrul centrelor de distribuţie METRO Cash & Carry din Moldova, 
actualmente, activează 660 de angajați.
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standul nr. 15,
pavilionul nr. 2

Moldagroproduct S.R.L

MĂSLINE BLACK GOLD CORRIDA
În 2017, compania „Moldagroproduct“ continuă să-și  extindă gama de produse.
Va oferim să apreciați noul gust al măslinelor spaniole cu brânză, ton, somon,
migdale și creveți.
În opinia noastră, ambalajul trebuie să reflecte conținutul. Și pentru că în in-
teriorul fiecărei cutii veți găsi „aurul negru al Spaniei“ - măsline surprinzător 
de gustoase și suculente, fiecare cutie Black Gold Corrida vă va aminti despre 
minunatul conținut.
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standul nr. 14,
pavilionul nr. 2

OCEAN FISH S.R.L.
OCEAN FISH este importatorul, producătorul și distribuitorul lider în segmen-
tul pește și fructe de mare pe piața din România și Republica Moldova. 
Portofoliul Ocean Fish cuprinde o gamă vastă de produse: de la pește și fructe de 
mare proaspete până la cel mai rafinat somon afumat natural.
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standul nr. 28,
pavilionul nr. 2

Qualiko-Group S.R.L. 

CARNE DE PASĂRE DE CALITATE
Compania MHP controlează întregul lanț al procesului de producție a cărnii de 
pasăre. Folosirea modelului vertical de afaceri ne permite să garantăm standarde 
înalte de calitate pentru produsele noastre și un control complet al calității în 
timpul procesului de producție. Utilizăm propriile noastre semințe pentru pro-
ducția de furaje, care sunt îmbogățite cu proteine, vitamine și minerale necesare 
creșterii sănătoase a puilor. Ouăle produse din stocul de amelioratori ai com-
paniei MHP sunt transportate în incubatoarele MHP, care se află la fermele de 
pui. Creșterea păsărilor se desfășoară în încăperi deschise, ouăle produse sunt de 
categoria superioară.
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standul nr. 6,
pavilionul nr. 2

Regina Vieții 

VESELĂ ȘI ACCESORII BERGHOFF 
PENTRU BUCĂTĂRIE.
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standul nr. 7,
pavilionul nr. 2

I.C.S. Zepter International 
S.R.L.
COMPANIA ZEPTER A CUCERIT 
TOATĂ LUMEA DATORITA VESELEI 
PATENTATE.
Vasela produsă din metal 316 L permite prepararea bucatelor fără adăugare de 
sare, apă sau ulei și păstrează gustul natural și savoarea alimentelor, vitaminele 
și mineralele.
În griller deliciile culinare din carne sau pește nu se vor lipi niciodată! Pe tot 
fundul vasului sunt aranjate piramide mici - acum dorința de a obține o crustă 
crocantă delicioasă ca în cuptor este realizabilă.
Storcătorul Morejuicepress de la Zepter este adaptat pentru prepararea sucurilor 
proaspete, înghețatei, piureurilor, șerbeturilor din fructe. Morejuicepress funcți-
onează la viteză mică și păstrează de până la 6 ori mai multă vitamina C.
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