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PANDA KIDS

Centru sportiv-distractiv pentru copii și maturi, înzestrat cu
săli de fitnes, lego și extrim park cu cele mai lungi și performante trasee de funii.

KID’S EXPO - 2018

SPONSOR GENERAL

Sports and entertainment center for children and adults, endowed with fitness rooms, lego and extrem parks with the
longest and most exciting rope routes.
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str. Vasile Alecsandri 117
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 22 46 46
www.facebook.com/anatolya.md/

str. Teilor 9/3, 114
MD-2043 Chişinău, Republica Moldova
GSM: +373 69/ 17-50-08
E-mail: valea1978valentina@mail.ru

AELİNA CONSULTİNG S.R.L.

AGRICOM-LUX S.R.L.

ANATOLYA - o gamă largă de produse naturale orientale direct de la producatori: fructe uscate, baclava, produse
nucifere, semințe, drajeuri, locum, condimente, ceai şi cafea
turcească.

ANATOLYA - a wide range of oriental natural products directly from producers: dried fruits, baklava, nuts, seeds, sweets,
locum, spices, tea and Turkish coffee.

Compania Yo-Yo este reprezentantul oficial al companiilor
turcești: “BAYKAR” “BROSS” “ROLY POLY” și al companiilor
poloneze: “KEY” și “CORNETTE” în Moldova. Avem plăcerea
să vă prezentăm lenjerie de înaltă calitate pentru copii și adolescenți, textilele de uz casnic, precum și șosete și ciorapi ale
producătorilor turci și polonezi. Suntem mereu gata să vă ajutăm în alegerea produselor excelente în magazinele noastre.

Yo-Yo company is the official representative of Turkish companies “BAYKAR” “BROSS” “ROLY POLY” and of Polish companies “KEY” and “CORNETTE” in Moldova. We have the
pleasure to present high-quality underwear for children and
teenagers, as well as household textiles and socks and stockings from Turkish and Polish manufacturers. We are always
ready to help you choose excellent products in our shops.
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REȚEAUA DE MAGAZINE ANATOLYA
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e-mail : info@antos.md
URL: www.antos.md
fb : Antos cosmetică naturală

str. Mihai Eminescu 66
Chişinău, Republica Moldova
tel. : +373 22 23 23 35
GSM: +373 69 02 68 86

ANTOS

str. Dacilor 38
or. Durlești, mun. Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 69/ 16-94-93
E-mail : angelisargentum@mail.ru

ARGENTUM ANGELIS S.R.L.

COSMETICĂ NATURALĂ

ANTOS natural beauty is a line of organic cosmetics, born
40 years ago in Italy from the passion for beekeeping and
the gifts of earth, present in Japan for 15 years and for years
in Moldova.
We can offer you the healthiest cosmetics (without preservatives, without parabens, without synthetic fragrances) for
beauty and care - natural cosmetics with herbal extracts and
extracts of other ingredients such as rice, honey, grapes, aloe
vera, chamomile, wild rose, essential oils, etc., sunscreen and
tanning products, perfumes, bio make-up products.

ARGENTUM ANGELIS a fost fondată în anul 2006. Pe piața
din Moldova activăm de 12 ani. Suntem importatori și distribuitori de produse italiene: panetoni (pască), cafea naturala
„Lollo caffe” boabe (în pachete de 1kg), cafea măcinată naturală „Kaffettera” (în cutii de fier de 200 gr), ulei de măsline,
sortiment vast de paste (macaroane), brânzeturi italiene în
sortiment, pastă de tomate și alte produse.

Founded in 2006, ARGENTUM ANGELIS has been working
on the Moldovan market for 12 years. We are importers and
distributors of Italian products: panetone (“Easter cake”), coffee beans “Lollo caffe” (in 1kg packages), Kaffettera natural
ground coffee (in 200g iron boxes), olive oil, a vast assortment of pasta (macaroni), assorted Italian cheeses, tomato
paste and other.

12

KID’S EXPO - 2018

KID’S EXPO - 2018

ANTOS este o linie de produse cosmetice organice născută
din pasiunea pentru apicultură și darurile pământului acum
40 de ani în Italia, prezente de 15 ani în Japonia și de 4 ani
în Moldova.
Vă putem oferi cele mai sănătoase produse cosmetic (fără
conservanţi, fără parabeni, fără parfumuri sintetice) pentru
frumuseţe şi îngrijire - produse cosmetice naturale cu extracte din plante și din alte ingrediente precum orezul, mierea,
strugurii, aloe vera, museţelul, trandafirul sălbatic, uleiurile
esenţiale etc., produse de protecţie solară şi pentru bronzat,
parfumuri, inclusiv de ambianţă, produse bio make-up.
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str. 31 August/str. A. Puskin
Chișinău, Moldova
GSM: +373 79 164 424
gradinaru.ion@gmail.com
http://www.Planetariu.md
https://web.facebook.com/pg/PlanetariiMD/about/?ref=page_internal

ART-PROECO S.R.L.

KID’S EXPO - 2018

Producem și comercializăm cerealele RONŢI pentru micul
dejun, naturale, fără coloranţi, fără îndulcitori identic naturali,
fără arome identic naturale, fără conservanţi și fără E-uri. Gustări sănătoase.
Produse
- Fulgi de cereale cu semințe de struguri
- Fulgi de cereale cu hrișcă
- Fulgi de cereale cu soriz
- Fulgi de cereale cu hrișcă și cacao
- Fulgi de cereale cu cacao
- Fulgi de cereale din făină de grâu
- Fulgi de cereale fără zahăr.

We manufacture and sell cereals RONŢI for breakfast, natural, no dyes, no artificial sweeteners, no flavors identical with
natural, no preservatives and no E-s. Healthy and safe snacks!
Products
- Cereal flakes with grape seeds
- Cereal flakes with buckwheat
- Cereal flakes with soriz (a hybrid of sorgo and rice)
- Cereal flakes with buckwheat and cocoa
- Cereal flakes with cocoa
- Wheat flour flakes
- Sugar-free cereal flakes.

ATMASFERA

Planetariul nostru este un cinematograf sferic, care combină
resursele științifico-educaționale, de recreere și centrul de
divertisment pentru familie care vizează diferite grupe de
vârstă.
Planetariul ATMOSFERA 360 este o sală cu tavanul sub formă de cupolă, cu un unghi de vizualizare de 360 grade pe
orizontală și 180 grade pe verticală. O astfel de construcție îți
permite o vizionare optimă a imaginilor extraordinare din jur,
transformându-te într-un participant activ la acțiunea derulată. În sala noastră cu 30 de locuri - scaune moi și confortabile
(Bean Bag) își așteaptă vizitatorii.

Our Planetarium is a spherical cinema that combines scientific, educational, recreational and family entertainment resources that target different age groups.
The ATMOSFERA 360 Planetarium is a chamber with a
dome-shaped ceiling, with a viewing angle of 360 degrees
horizontally and 180 degrees vertically. Such a construction
allows an optimal view of the extraordinary images around
you, turning you into an active participant of the action. Our
room with 30 soft and comfortable seats (Bean Bags) awaits
visitors.
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Chișinău, Republica Moldova
GSM : +373-60/ 55-82-55
E-mail : artproeco@mail.ru
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bd. Moscova 15/4, Chișinău, Moldova
str. Tudor Vladimirescu 8, Chișinău, Moldova
str. Codrilor 16, Chișinău, Moldova

GSM: +373 60 72 55 29
e-mail: info@baumall.md
URL: www.baumall.md

BAUMALL

KID’S EXPO - 2018

Baby bed-house BABYTIME
The BabyTime bed-house surely will be loved by your baby.
The bed is made of solid beech wood, finished and ecologically painted according to high quality standards. The orthopedic mattress (5 cm thickness) is included in the set and
is packed with a hypoallergenic pouch made of knitted fabric. BABYTIME bed is the ideal choice for your baby.

BAVIUS-PRIM S.R.L.

Cu BALLU AIR MASTER am învins alergia!
BALLU AIR MASTER este un purificator de aer multifuncțional care creează și menține un microclimat sănătos în casa
dvs. Acest dispozitiv inovator menține aerul perfect curat în
încăpere și reține 99% dintre cei mai comuni alergeni - polen, pori, spori de ciuperci, blană de animale, bacterii, viruși
și ciuperci de mucegai. BALLU AIR MASTER ameliorează
simptomele alergiilor la copii și adulți. Se recomandă în special persoanelor care suferă de alergii sezoniere.
With BALLU AIR MASTER we beat the allergy!
BALLU AIR MASTER is a multifunctional air purifier that creates and maintains a healthy microclimate in your home. This
innovative device keeps the air perfectly clean in the room
and retains 99% of the most common allergens - pollen,
pores, fungi spores, animal fur, bacteria, viruses and mold
fungi. BALLU AIR MASTER lessens the symptoms of allergies
in children and adults. It is especially recommended for people suffering from seasonal allergies.

Haine pentru nou-născuţi, produse în Turcia, Polonia și Republica Moldova: căciuliţe, ștrampi, ciorapi, chiloţei, maiouri
etc.

KID’S EXPO - 2018

BABYTIME
Pat-căsuță pentru copii BABYTIME
Copilul dvs. va îndrăgi cu siguranță patul-căsuță BabyTime
realizat din lemn masiv de fag, finisat și vopsit ecologic,
conform standardelor de calitate. Salteaua ortopedică cu
grosimea de 5cm este inclusă în set și îmbrăcată cu o husă
hipoalergenică din țesătura tricotată. Pătucul BABYTIME este
alegerea ideală pentru copilul dvs.

MD-2000 Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373-79/ 43-78-32
E-mail : baviusprim@gmail.com

Clothes for newborns, manufactured in Turkey, Poland and
the Republic of Moldova: caps, hats, tights, socks, panties,
t-shirts, and more.
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Magazinele TOYLAND
bd. Negruzzi 2/4 Toyland, Baby Hall
str. Cuza Vodă 30/14
str. Ion Creangă 43/1
str. Calea Ieșilor 7
str. Ceucari 2/3

I.C.S. BETTY ICE S.R.L.
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Am visat la cel mai special desert şi ne-am propus să-l transformăm în realitate. Betty Ice este visul nostru, fondat în 1994
și recunoscut în prezent ca una dintre cele mai importante
companii de înghețată din România. Creată din pasiune pentru a naște pasiuni.

We dreamt of a special dessert and decided to make it real.
Betty Ice is our dream, founded in 1994 and now recognized
as one of the most important ice-cream companies in Romania. Created with passion to give birth to passions.

bd. Mircea cel Bătrân 2, etaj 4
bd. Moscova 5 etaj 1
str. Alba-Iulia 77/20, ADRESA DE BAZA.
GSM: +373 62 040 014
E-mail: toylandmd@gmail.com
Site: www.toyland.md

BIOTEC-PRIM S.R.L.

Reţeaua Toyland este constituită din 8 magazine specializate de jucării, un depozit en-gros şi internet-magazinul www.
toyland.md.
Comercializăm o gamă variată de jocuri, jucării și accesorii
de la producători cu renume internațional, ofertăm cele mai
solicitate, inofensive şi noi produse.
De asemenea, dispunem de terenuri de joacă, un atelier de
creaţie şi cafenele pentru copii, unde vă puteţi petrece plăcut timpul liber.
Iar fiindcă dezvoltarea continuă este un scop major al companiei, venim şi cu o oferta nouă pentru partenerii de afaceri.
Am pregătit o serie de reduceri, bonusuri şi alte beneficii
semnificative care vor asigura parteneriate reciproc profitabile şi de durată.
Vă aşteptăm cu drag în reţeaua de magazine TOYLAND.

The Toyland network consists of 8 specialized toys stores, a
wholesale warehouse and the internet shop www.toyland.
md.
We offer a wide range of games, toys and accessories from
internationally renowned manufacturers, and our managers
provide the most demanded, the safest and the latest products to buyers.
We also have playgrounds, a workshop and children’s cafés
where you can enjoy your leisure time.
And because continuous development is a major goal of the
company, we also come with a new offer addressed to business partners. We have prepared a number of significant discounts, bonuses and other benefits that will ensure mutually
profitable and long-lasting partnerships.
We are waiting for you in the TOYLAND network of stores.
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Tel. : +373 22/ 85-98-59
Fax : +373 22/ 85-98-51
GSM : +373-68/ 89-90-02
E-mail : office@bettyice.md
URL : www.betty.ro

19
www.kids.moldexpo.md

www.kids.moldexpo.md

CAR B.M.P. SERVICE S.R.L.

KID’S EXPO - 2018

Compania noastră este cel mai mare importator și distribuitor de ceasuri cu GPS de marca WONLEX. Am început să
promovăm produsul nostru la începutul anului 2017, pentru
prima dată în Moldova. Ceasurile noastre sunt din ce în ce
mai populare printre părinți. Cu ajutorul ceasurilor cu GPS
părinții își pot monitoriza copiii, localizându-i, și să nu-și facă
griji pentru ei. Furnizăm ceasuri pentru rețele mari din întreaga țară. Colaborăm cu multe magazine online. În prezent,
avem cea mai mare linie de ceasuri pentru copii cu GPS în
țară. Oferim servicii de garanție și de întreținere completă a
produselor noastre.

Our company is the largest importer and distributor of
WONLEX watches with GPS. We started to promote our
product in Moldova at the beginning of 2017. Our watches
are becoming more and more popular among parents. With
GPS watches, parents can monitor their children by locating
them and not worrying about where they are. We provide
watches for large commercial networks across the country.
We also work with many online stores. Currently, we have the
largest in the country line of watches with GPS for children.
We offer comprehensive warranty and maintenance services
for our products.

GSM: +373 69 14 85 14

CARBEDCOMPANY

Paturi pentru copii. Asamblați patul împreună cu copilul dvs.
și o să vedeți fericirea în ochii acestuia. Merită efortul!

Beds for children. Assemble the bed together with your child
and you will make him happy. It’s worth the effort!

Instrucțiunea de asamblare este simplă, aveți nevoie doar de
șurubelnița Phillips și o oră și jumătate petrecute vesel cu copilul dvs. Patul în formă de mașină asigură confort și siguranță în timpul somnului. Patul este realizat din PAL laminat E1,
este echipat cu sistem reglabil de iluminat (faruri), spații de
depozitare pentru albituri și jucării, o saltea hipoalergenică.
Livrare gratuită.

The assembly instruction is simple, you only need a Phillips
screwdriver and an hour and a half spent cheerfully with
your child. The car-shaped bed ensures comfort and safety
during sleep. The bed is made of laminated chipboard E1,
equipped with adjustable lighting system (headlamps), storage facilities for bed linens and toys, a hypoallergenic mattress. Free delivery.

Avem și elemente de completare a patului în dependență de
cerințele cumpărătorului.

We also have additional bed components depending on the
buyer’s requirements.
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str. Testemitanu 29/5 Panda Kids / Negruzzi 2/4 Baby Hall
GSM: +373 69 023 151
GSM: +373 68 046 146
URL: www.smart-watch.md

21
www.kids.moldexpo.md

www.kids.moldexpo.md

str. Trandafirilor 29/4, bir. 1
MD-2038 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 55-42-75
GSM : +373 69/ 58-63-06
GSM : +373 68/ 78-91-91
E-mail : sercud@mai.ru
URL : www.cudalb-dent.md

str. Albișoara 68,
Chișinău, Moldova
Tel. +373 22 02 58 58

e-mail: direct@dulcinella.md
URL: dulcinella.md

CUDALBDENT

DULCINELLA

Consultaţie, sfaturi de îngrijire dentară, întocmirea planului
de tratament, curăţarea dinţilor, tratament, plombarea dinţișorilor cu cele mai calitative materiale, fotopolimerizabile de
ultimă generaţie - Twinky Star (Germania) și Fuji IX (Japonia),
folosind cele mai moderne metode.

Consultations, dental care recommendations, treatment plan
preparation, teeth cleaning, treatment, tooth fillings in the
highest quality materials, next-generation photopolymerizables Twinky Star (Germany) and Fuji IX (Japonia), using the
latest methods.

Compania Dulcinella a fost fondată în 2005. La moment este
una dintre cele mai mari rețele de patiserii din Moldova.
Igor Lenartovici, cofetarul-șef al companiei, vegetarian și
adeptul unei diete sănătoase, prezintă o nouă linie de deserturi fabricate exclusiv din ingrediente naturale de origine
vegetală.
Aceste produse sunt potrivite pentru copiii de 3 ani, precum
și pentru femeile însărcinate, nu conțin gluten, lactoză, zahăr,
ulei de palmier, scarificatoare, coloranți, sunt preparate fără
tratament termic. Respectiv, deserturișe își păstrează proprietățile utile și enzimele.

Dulcinella was founded in 2005. It is currently one of the largest confectionery networks in Moldova.
Igor Lenartovici, head chef of the company, a vegetarian and
a promoter of healthy nutrition, presents a new line of desserts, made exclusively from natural ingredients of vegetable
origin.
These products are recommended for children from 3 yearold, as well as for pregnant women, do not contain gluten,
lactose, sugar, palm oil, scarifiers, colorants, and are prepared without heat treatment. Respectively, the desserts retain their useful properties and enzymes.
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STOMATOLOGIE PENTRU COPII
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str. Alba Iulia, nr.23, bloc 1 A
MD-2051, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 74 93 18
GSM: +373 69 114 700
www.edituraprut.md
www.bookstore.md

EDITURA PRUT INTERNATIONAL S.R.L.

KID’S EXPO - 2018

Colecțiile BookStore: cărți pentru copiii de toate vârstele
(povești, versuri, cărți sonore, de colorat, cu activități, jocuri),
beletristică pentru adulţi, adolescenți și copii, literatură universală clasică și contemporană, terapie familiară și de cuplu,
ficţiune, romane erotice, science fiction, life-style, business,
sănătate și nutriție, psihologie practică, drept, literatură motivaţională.

FARMACIA FAMILIEI S.R.L.

BookStore is a family-friendly bookstore, a platform where
good books are gathered: the latest editorial projects, headlines in international and national charts, the best translations
that appeared in major Romanian and Moldovan publishers.
BookStore collections: books for children of all ages (fairy
tales, poems, audio books, coloring books, books with activities, games), fiction for adults, young adults and children,
classic and modern universal literature, books on family and
couple therapy, erotic novels, science-fiction, life-style, business, health and nutrition, practical psychology, law, motivational literature.

Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) este o organizație necomercială, profesională,
independentă, nepolitică, constituită în baza liberei asocieri
și egalității în drepturi a patronilor din industria turismului.
APIT reprezintă, promovează, susține și apără interesele comune economice, tehnice și juridice, precum și acțiunile de
cooperare ale membrilor săi.
Promovează politica de atragere a investițiilor în valorificarea
potențialului turistic autohton.

The Patronate Asociations of Tourism Industry of the Republic of Moldova (APIT) is a non-commercial, professional,
non-political and independent organization, formed by free
association and on the basis of equal rights of employers in
the tourism industry.
APIT represents, promotes, supports and defends the common interests of economic, technical, legal and cooperative
actions of its members.
APIT promotes the policy of attracting investments in the local tourism potential.
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BookStore este o librărie pentru întreaga familie, o platformă
unde se adună cărțile bune: cele mai noi proiecte editoriale,
titluri încadrate în topuri internaționale și naționale, cele mai
bune traduceri, apărute la importante edituri din România și
Republica Moldova.

str. Burebista, 23 MD-2032 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373-22/ 40-54-01 Fax : +373-22/ 40-54-05 GSM : +373-60/ 05-15-16
E-mail : office@farmaciafamiliei.md URL : www.ff.md
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bd. Moscova 3/6, of. 304
GSM: +373 76 709 774
e-mail: minitinimd@gmail.com

str. Puşkin, 26, mun. Chişinău
tel./fax +373 22 26-99-00 / 23-73-08
website: www.fincombank.cоm

ÎNTR-UN PAS PRIN VIAŢĂ

FINCOMBANK S.A.

FORSTAFF GROUP S.R.L.
SHOWROOM MINI TINI

TAKE CARE OF YOUR FAMILY THANKS TO THE ADDITIONAL CARD FOR YOUR MINOR CHILDREN,
ISSUED BY FINCOMBANK S.A.
Give pocket money to your child on card!
FinComBank S.A. issued an additional card for minor children – from 7 year-old up.
The additional card provides safety in use and will allow children to receive the first lessons of financial education inside
the family, as well as practical skills in using a bank card.
This card can be used by minors within the monetary limit
set by parents.
To open online an additional card for a minor child, you
should simply access https://fincombank.com/ro/otkroj-dopolnitel-nuu-kartu-online-detam/.
More detailed information about the new product can be
found here: fincombank.com/ro/dla-detej/.

Am pregătit pentru mame și bebeluși paturi-transformatoare
ovale, comod de înfășat, lenjerie de pat, haine pentru copii,
jucării dentiție de silicon, decor pentru camera copiilor și
multe altele. Vă oferim produse de calitate, prețuri accesibile
și livrare în toată Moldova.
În perioada 31.05-15.06 beneficiați de reduceri de 30% la
toate produsele.

We offer to mothers and their babies oval cribs-transformers, changing beds, bedding, baby clothes, silicone toys
for growing teeth, decor for the children’s room and much
more. We offeryou quality products, affordable prices and
delivery throughout Moldova.
In the period 31.05-15.06, our goods are at a discount of up
to 30%.
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AI GRIJĂ DE FAMILIA TA, GRAȚIE CARDULUI SUPLIMENTAR
PENTRU COPIII MINORI DE LA FINCOMBANK S.A.
CARDUL SUPLIMENTAR PENTRU COPIII MINORI DE LA FINCOMBANK S.A.
Oferă-i copilului tău bani de buzunar direct pe card!
FinComBank S.A. a pus în circulație cardul suplimentar pentru copii minori cu vârsta de la 7 ani.
Cardul suplimentar oferă siguranța la utilizare și va permite
copiilor să obțină în familie primele lecții de educație financiară și abilități practice de utilizare a unui card bancar.
Acest card va putea fi utilizat de minori în limita de bani prestabilită de părinți.
Pentru a deschide un card suplimentar pentru copilul minor
în regim on-line este nevoie doar să accesați: https://fincombank.com/ro/otkroj-dopolnitel-nuu-kartu-online-detam/.
Găsiți mai multe detalii aici: https://fincombank.com/ro/
dla-detej/.
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str. Mesager, 1 A, MD-2069 Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 68 699 722 / Tel.: +373 22 595 280
Fax: +373 22 595 290

FUNDAȚIA – PROD S.R.L.

KID’S EXPO - 2018

Firma FUNDAȚIA-PROD a fost înființată și funcționează din
1998 pe un teren propriu cu o suprafață de peste 1000 mp.
Compania activează în mai multe domenii: producția de paste făinoase, producția și ambalarea mărfurilor în vrac (cereale), cultivarea și producția de nuci cu brandul BALEA WALNUTS etc.
Fundația-Prod este distribuitorul exclusiv al companiei
SWEET LIFE din Rusia, producătoare de bomboane din ingrediente naturale, pe baza rețetelor originale, cu caramelă, lapte condensat, gem și ciocolată. Procesul de producție
este asigurat de echipamente performante. Fabrica produce
bomboane pe toate gusturile.

Fundatia-Prod was founded in 1998 and operates on its own
grounds with an area of more than 1000 sq m. The company
is active in several directions: production of pasta, production
and packaging of bulk goods – cereals etc., cultivation and
production of walnut under the brand BALEA WALNUTS and
more.
Fundația-Prod is the exclusive distributor of the SWEET LIFE
company (Russia), producing candies from natural ingredients, based on original recipes with caramel, condensed milk,
jam and chocolate. The production process is ensured by high
performance equipment. The factory offers candies for all
tastes.

GRAFIT-ART S.R.L.

Înghețata sub brandul ROSA CREMOSA este o noutate pe
piața Moldovei (a apărut în 2017). Diferența de alte branduri
- Rosa Cremosa este făcută doar din ingrediente naturale:
smântână, lapte, fructe etc., fără potențatori de aromă, coloranți, conservanți și ulei de palmier.
Și modul de preparare a ROSA CREMOSA este unul original: crema lichidă este turnată pe o masa-congelator, pe care
operatorul mărunțește cu cuțite asemănătoare cu spatula
fructe, nuci, ciocolată sau alt aditiv pentru înghețată, amestecă toate ingredientele, le întinde pe suprafața mesei-congelator și le rulează.
Procesul de gătit este spectaculos, cumpărătorii fac poze și
filmează procesul, își pun fotografiile cu înghețată pe rețelele
sociale.
Dacă nu ați gustat încă înghețata noastră, gustați-o acum!
Este extraordinară chiar și fără fructe de pădure sau caramel!

The brand of ice cream ROSA CREMOSA is a novelty on the
market of Moldova (appeared in 2017). The big difference of
Rosa Cremosa is that the ice cream is made exclusively from
natural ingredients: cream, milk, fruit, etc., without flavor enhancers, dyes, preservatives and palm oil.
The recipe of ROSA CREMOSA is also original: liquid cream
is poured on a freezer-table, where the operator chops
fruit, nuts, chocolate or other ice cream ingredients, mixes
everything, spreads them on the surface of the tfreezer-table
and rolls up the frozen ice-cream base into rolls.
The preparation process is spectacular, clients take pictures
and make videos of the process, place their pictures on social networks. If you have not tasted our ice cream yet, taste
it now! It is extraordinary even without berries or caramel!

28

KID’S EXPO - 2018

GSM: +373-68-59-33-34,
GSM: +373-69-77-99-99
Fax: +373-22-55-00-11
e-mail: blitviniuc@fundatia-prod.md
e-mail: manager@fundatia-prod.md

șos. Muncești, 173
MD-2002 Chișinău,
Republica Moldova
www: www.fundatia-prod.md
e-mail: info@fundatia-prod.md
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Tabăra urbană de vară IT ImpacT!
În perioada 4.06 - 24.08, la Chișinău, va fi organizată o tabără IT pentru elevii interesați de domeniul tehnologiei informaționale și de tot ce ține de computere și digital, copiii se vor relaxa de la lecțiile obișnuite, vor găsi oameni cu
aceleași interese, își vor forma abilități IT și, cea ce e cel mai
important, cu folos vor petrece timpul în fața computerului și
a gadget-urilor! Vom învăța să facem jocuri, să programăm,
să creăm lucrări extraordinare în editoare grafice, să programăm roboți și multe altele!

Summer city IT camp ImpacT!
From 4.06 to 24.08, the urban IT camp in Chisinau will gather schoolchildren interested in information technology and
everything related to computers and digital. Children can
relax from ordinary lessons, find like-minded people, master IT skills, and, most importantly, learn to spend time with
computers and gadgets with sense! They will learn to create
games, to do programming, create cool work in graphic applications, program robots and much more!

str. G. Cosbuc 3, of. 45, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 78 09 41 68
e-mail: volciocvanea@gmail.com
URL: www.olivamarket.md; www.gusto.md

INTER-OLIVA S.R.L.

Importator oficial și una dintre cele mai mari companii din
Moldova cu cel mai mare sortiment de măsline. Avem stabilite parteneriate cu cea mai mare fabrică din Spania și una
dintre cele mai renumite fabrici pentru calitatea măslinelor
din Grecia. De asemenea, sortimentul nostru include ulei de
măsline Extra Virgin din măsline selectate, cum ar fi Kalamata
și Koroneika, ceea ce îl face unul dintre cele mai delicioase
uleiuri de prima presă, cu cel mai bogat set de proprietăți
utile.

Official importers, one of the largest in Moldova, with the
largest assortment of olives. We work in partnership with the
largest factory in Spain and one of the most titled plant for
the quality of olives in Greece. Also we have in our assortment
Extra Virgin olive oil from selected olives - such as Kalamata
and Koroneika - that makes it one of the most delicious freshly
pressed oils, with the richest useful properties.
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bd. Dacia 23 (clădirea Olimpiada)
e-mail: hello@impactacademies.com
URL: impactacademies.com
GSM: +373 68 69 69 98
GSM: +373 68 68 08 90
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IRINA SPINEI PHOTOGRAPHY

Fotograf specializat în fotografierea însărcinatelor, nou-născuților, familiilor și copiilor.

Photographer specializing in taking photos of pregnant
women, newborns, families and children.

str. Tighina, 26 Chişinău, Republica Moldova
tel. : +373 22/ 106-906
GSM : +373 79/ 700-626
e-mail : ibazaar.md@gmail.com

ISTANBUL BAZAAR

ISTANBUL BAZAAR - magazin de produse turcești de înaltă
calitate. O diversitate de dulciuri specific orientale, fructe uscate, nuci și condimente. La expoziție vor fi prezentate produsele mărcilor comerciale din Turcia: KOSKA, TAT, TEMPO
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 diabetici.
TAT - marca nr.1 de fructe și legume conservate din Turcia,
fără aditivi alimentari și conservanți.
TEMPO CANDY se specializează pe producerea de pesmeți
de susan, alune și arahide,100% organice.

ISTANBUL BAZAAR - the store of high quality Turkish foodstuffs. A variety of oriental sweets, dried fruit, nuts and spices.
At the exhibition we will present the trademark Turkish products: KOSKA, TAT, TEMPO CANDY.
KOSKA is a brand of Turkish sweets: rahat-locum, baklava, halva, jams and others, well-known throughout the world. A special line of KOSKA are the products for diabetics.
TAT - no.1 trademark of preserved fruits and vegetables from
Turkey, without food additives and preservatives.
TEMPO CANDY specializes in the production of sesame, hazelnuts and peanuts sticks, 100% organic.
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GSM: +373 69 63 24 36
e-mail: irinaspinei@gmail.com, irinaspinei.com
www.facebook.com/pg/irinaspineifoto
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str. Ismail 81/1 (Business Centru Panorama), et. 2, of. 212
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 80 20 80
E-mail: contact@justconsult.md
URL: www.justconsult.md
URL: www.cetatenieromana.md

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

The law firm JustConsult is providing support to all citizens
willing to regain Romanian citizenship and obtain Romanian
documents.We are a team of 60 lawyers who find the best
solutions for your case.
Call with confidence at +373 22 80 20 80.
We provide services in strict legal conditions, without intermediaries, offering you confidence and safety.

KID’S EXPO - 2018

Compania Juridică JustConsult vine în ajutorul tuturor cetățenilor doritori de a redobândi cetățenia română și de a
obține acte românești.
Suntem o echipă de 60 de specialiști în domeniu care găsesc
cele mai bune soluții pentru cazul dvs.
Apelați cu încredere la +373 22 80 20 80
Vă deservim legal și fără intermediari, oferindu-vă confort și
siguranță.

laska.moldova@gmail.com
https://www.facebook.com/belaya.byroza
https://www.instagram.com/belaya_byroza/

Marca comercială TM „Белая Бяроза” spune că suntem din
Belarus, deși am găsit terenul propice pentru dezvoltarea
brandului în Ucraina ospitalieră! Și nu întâmplător!
Dorința de a renaște buna tradiție de producție a înghețatei,
dorința de a reîntoarce produsului din copilăria noastră renumele bine meritat și încrederea consumatorilor, dorința de a
umple viața oamenilor cu gustul adevărat al înghețatei, acestea sunt motivele de a începe povestea brandului „Белая
Бяроза“! Cu rețete originale și tehnologiile consacrate de
producere a înghețatei, precum și posibilitatea de a importa
din Belarus principalele materii prime, am apelat la cei mai
importanți producători de înghețată din Ucraina și acum producem cu succes deliciul rece pentru consumatori!

The trademark TM “Белая Бяроза” is clearly indicating that we
are from Belarus, although we found the perfect ground for developing the brand in hospitable Ukraine! And not by chance!
The desire to revive the good production tradition, to bring
back the product from our childhood, its well-deserved reputation and the confidence of the consumers, the desire to fill
people’s lives with the true taste of ice cream, these were the
reasons to re-create the Belaja Biaroza brand! With original
recipes and established ice cream technologies, as well as the
ability to import the main raw materials from Belarus, we have
turned to the most important ice cream makers in Ukraine and
we are now successfully producing this delightful cold product!
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JUSTCONSULT

str. Industrială 40/2, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +(373) 69-21-75-75
Tel.: +373 (22) 85-69-14
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S.C. LIMONOVA TEXTIL S.R.L.
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Noi oferim tot ce ai nevoie pentru botezul copilului sau viitorului fin: seturi de botez, cămăși, prosoape și scutece de
botez, eșarfe pentru femei, prosoape pentru biserică și mult
mai mult.
Coasem haine de botez pentru nou-născuți și copiii sub
trei ani, așa că am acordat o atenție deosebită calității materialului. Am ales bumbac 100%, fără adăosuri de fibre sintetice. Datorită acestui lucru, îmbrăcămintea de botez este
moale și plăcută la atingere, potrivită pentru pielea sensibilă
a copilului.
Nu creăm doar haine, ci și amintiri neprețuite de la ritualul
botezului, păstrând pentru mulți ani o parte din căldură și
lumina acestui eveniment.

We offer everything you need for the baptism of your baby
or your future godchild: christening sets, shirts, towels and
baptismal nappies, women’s scarves, towels for the church
and much more.
We make baptismal clothing for newborns and children under three year-old, so we paid special attention to the quality
of the material. We have chosen 100% cotton without synthetic fiber additions. Because of this, baptismal clothing is
soft and pleasant to the touch, suitable for the sensitive skin
of the baby.
We do not only create clothes, but also invaluable memories
of the Baptism ritual, preserving for a long time the warmth
and light of this event.

GSM : +373 79/ 996-972
E-mail : info@mama.md
URL : www.mama.md

str. Ion Neculce, 5
MD-2069 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 888-001
GSM : +373-79/ 996-963

MAMA.MD, SIMPALS S.R.L.

mama.md este cel mai cunoscut forum pentru femei din
Moldova. Este un suport informativ pentru cei care planifică
un copil sau deja sunt părinți și vor să știe cum să-l crească,
vor să obţină informaţii suplimentare referitor la educația,
menţinerea sănătăţii și școlarizare. Forumul mama.md a fost
lansat în 2007. Cu timpul, forumul a câștigat loialitatea publicului și o reputație bună. Fiind în continuă evoluție, forumul
devine tot mai popular printre domnișoare și doamne.

mama.md is the most popular women’s forum in Moldova. It
is the best adviser for those planning to have children or who
are already parents and want to know how to raise and care
for their children, how to deal with issues related to health
and education. The forum mama.md exists since 2007 and
succeeded in gaining a loyal audience and the reputation of
a reliable resource. Constantly evolving, the forum has become increasingly popular among young girls and women.
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str. I. Neculce 61A
Chișinău, Republica Moldova
e-mail: babybotez@gmail.com
URL: www.baby-botez.md
Tel.: +373 22-71-62-60
GSM: +373 69 125 325
Internet magazin: www.baby-botez.md
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str. Burebista 114/1, etaj 3
URL: www.mamabox.md
GSM: +373 69 79 79 60
GSM: +373 60 700 005
E-mail: info@mamabox.md

Instagram : millo_mania.md
Facebook : Millo’mania.md
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Mama Box - seturi pentru maternitate, produse pentru mame
și nou-născuți, cu livrare în toată Moldova!
Un serviciu unic care îi ajută pe tinerii părinți să adune cele
necesare pentru maternitate. Mama Box oferă informații și
sfaturi utile.
În Mama Box Market puteți cumpăra atât seturi gata, cât și
produsele necesare separat. Puteți să vă faceți un set personal în magazin sau pe site-ul nostru, cu livrare în orice colt al
țării.
Mama Box – vă ajută să vă faceți geanta pentru maternitate!

MILLO’MANIA

Mother Box - sets for newborns, products for mothers and
newborns, delivered all over Moldova! A unique service that
helps young parents gather everything needed for the first
days of baby’s life. Mama Box offers useful information and
tips. In Mama Box Market you can buy both the complete
set and separate items. You can assemble an individual set
in our store or on our website, delivering it to any corner of
Moldova.
Mama Box helps you make your maternity hold-all!

Reducei de 5 % pentru cei abonați la pagina noastră pe
Instagram .
Reduceri de 5% celor care cumpără patru perechi și mai
mult.
Millo’mania este un magazin de șosete dintre cele mai neobișnuite. În magazinul nostru veți găsi: șosete pentru bărbați,
femei și copii, de la cele mai simple până la șosete de toate
culorile curcubeului, cu desene originale. Ciorapii sunt de
înaltă calitate, cu un conținut de bumbac de 80-100%. Șosetele noastre vă vor accentua originalitatea, deoarece un
astfel de detaliu simplu al garderobei poate deveni accentul
central al imaginii dvs. Sloganul nostru este: Șosetele expresive - stilul tău, personalitatea ta!

5% discount the subscribers to our Instagram page.
5% discount if you buy four pairs and more.
Millo’mania is a shop of the most interesting, unusual and
lovely socks. At our store you will find men’s, women’s and
children’s socks, from the most simple ones to socks in all
colors of the rainbow, with original drawings. All socks are
high quality, 80-100% cotton. Our socks will instantly make
you stylish and emphasize your originality, because such a
simple detail of an outfit can become the central accent of
your look.
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MAMA BOX
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bd. Alexandru cel Bun 10, or Ialoveni,
Republica Moldova
GSM: +373 69 101 994
GSM: +373 69 15 89 31

e-mail: ganencos@mail.ru;
capatina.ina@gmail.com
Facebook: MoBerry
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Cooperativa de întreprinzători MOBERRY este un producător și procesator local de fructe și pomușoare.
Produsele cooperativei sunt: dulceața din cireșe amare, agrișe, josta, aronia nero.
Trei dulcețuri din colecția de iarnă: de dovleac cu portocală
și scorțișoară, dovleac cu lămâie și semințe de dovleac și de
gutui cu ghimbir și miere de albini.
Ofertăm: aronia nero deshidratată; coctailuri, compoturi;
fructele uscate; mixuri de fructe uscate; prune deshidratate
fără fum umplute cu stafide sau migdale.
Un produs deosebit este PELTEAUA din fructe și pomușoare,
fără zahăr, conservanți, 100% naturală.

MOLDPRESA GRUP S.R.L.

MOBERRY is a local producer and processor of fruit and berries.
The products of our cooperative are: jam - bitter cherries,
chickpeas, jostaberry, black chokeberry.
Three jams in the winter collection: pumpkin with orange and
cinnamon, pumpkin with lemon and pumpkin seeds, and
quince with ginger and honey.
We offer: dehydrated aronia nero (black chokeberry); cocktails, compotes; dried fruit; dry fruit mixes; dehydrated plums
with raisins or almonds.
A special product is the JELLY of fruits and berries, sugar-free,
no preservatives, 100% natural.

Moldpresa se bucură astăzi de o poziţie de lider pe piaţa
difuzării de ediţii periodice şi poligrafice din Republica Moldova. La vasta sa reţea de chioşcuri de presă se alătură 28
librării cu un asortiment bogat de cărţi de la cele mai mari
edituri din ţară şi străinătate. Prioritatea activităţii de distribuţie a companiei „Moldpresa” în domeniul cărţii este crearea
reţelei de librării la standarde europene, fapt care se şi remarcă prin magazinele de carte ce poartă numele Librarius.

Moldpresa holds a leading position on the market of printed periodicals in Moldova. A vast network of press distribution outlets is completed by 28 Librarius bookshops with a
wide assortment of books from the biggest publishers in the
country and abroad. The priority activity of Moldpresa is the
development of the network of Librarius bookshops.
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MOBERRY C. Î.

Fax : +373-22/ 58-07-00
GSM : +373-68/ 78-77-37
E-mail : office@moldpresa.md
URL : www.librarius.md

str. Ştefan Vodă, 3
MD-2008 or. Durleşti, mun. Chişinău,
Republica Moldova
Tel. : +373-22/ 51-23-77
Tel. : +373-22/ 58-07-00
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str. Albișoara, 4, Centrul Comercial Atrium
Chișinău, Republica Moldova
GSM : +373 67/ 222-222
E-mail : marketing@motiko.eu
URL : https://www.facebook.com/motikomoldova/ Instagram: motiko_desserts

str. Mihail Sadoveanu 4
MD 2044 Chişinău, Republica Moldova
URL : www.mos-ion.md

GSM : +373 79/ 430-132
E-mail: alex.chirtoca@gmail.com

MOTIKO

NERDICA S.R.L.

LUXURY JAPANESE DESSERTS

Motiko as a philosophy. At the heart of the brand philosophy is
the Japanese concept of food – an exquisite form and a simple
content. The basic product is rice, which is the core of Japanese cuisine. The main rule of the Japanese cuisine, strictly
followed, is that the food should be healthy. We use only natural ingredients and the desserts are displaying a minimalistic
shape.
Advantages of MOTIKO desserts:
• Despite the fact that MOTIKO products are considered desserts, they will never affect your figure. Actually Mochi can be
considered a diet dessert and you can enjoy them at your
pleasure.
• Vegetarians benefit of a special line of desserts without animal fats, containing only vegetal ingredients.
• Motiko desserts are gluten-free.

Revenind la tradiții, compania Nerdica S.R.L. a lansat producerea sucului din mere, de stoarcere directă, cu ambalare în
Bag-in-Box de 3, 5 și 10 litri. Se produce exclusiv din mere
proaspete autohtone, utilizându-se procesarea minimă: spălarea - zdrobirea - presarea merelor - pasterizarea - ambalarea sucului, ceea ce permite păstrarea maximală a gustului și
aromei merelor moldovenești. Ambalajul modern cu robinet
păstrează prospețimea și este comod de utilizat pentru consumatori. După deschiderea pachetului sucul poate fi păstrat
la temperatura mediului timp de 10 zile.

Freshly squeezed apple juice, 100% natural Returning to tradition, the company Nerdica S.R.L. launched the production
of freshly squeezed apple juice, packed in Bag-in- Box 3, 5
and 10 liters. The juice is made exclusively from fresh local apples, using minimal processing: washing - crushing - pressing
- pasteurization - packing, which allows to preserve the maximum of the flavor and aroma of Moldovan apples. Modern
packaging with tap keeps the juice fresh and is easy to use for
consumers. After opening, the juice can be stored at ambient
temperature for 10 days.
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Marca Motiko este o filozofie, la baza căreia stă filozofia japoneză despre mâncare - o formă rafinată și un conținut simplu.
Baza desertului e orezul japonez; la fabricare se folosesc numai ingrediente naturale. În calitate de umplutură se folosesc
diferite combinații de fructe, fructe uscate, nuci. MOTIKO se
mândrește cu o varietate de topping-uri unice, combinații pe
bază de smântână, nuci, fructe și topping. • În ciuda faptului
că MOTIKO este un desert, consumul acestuia nu se reflectă
asupra siluetei. Deci, Mochi poate fi considerat un desert dietetic, pe care vi-l puteți permite. • Pentru vegetarieni există
o linie specială de deserturi, umpluturile nu conțin grăsimi
animale - doar ingrediente vegetale. • Deserturile MOTIKO
nu conțin gluten.
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Oliva Râșcani - Bd. Moscova 5, 022 922 962 olivariscani@oliva.md
Oliva Botanica - Bd. Decebal 139, 022 535024 olivabotanica@oliva.md
Oliva Bălți - Str. Independeței 15A 0231 22 111 olivabalti@oliva.md

OLIVA RISTORANTE

Promoție: Călătoria mediteraneană continuă – Turcia în farfuria ta!

PIBA&CO S.R.L.

Oliva is a family-style restaurant specializing in Mediterranean, mostly Italian, cuisine. We support and promote healthy
food, prepared from natural and fresh ingredients at convenient prices, to the liking of any gourmet.
Promotion: The Mediterranean Travel Continues – Turkey On
Your Plate!

Compania se ocupă cu producția de făinoase: o selecție
largă de biscuiți fără aditivi chimici, produse de panificație,
plăcinte cu diverse umpluturi. Toate produsele noastre sunt
foarte gustoase!
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Oliva este un restaurant de tip familial, care se specializează
pe bucate din bucătăria mediteraneană, preponderent din
cea italiană. Noi susținem și promovăm mâncarea sănătoasă, preparată din ingrediente naturale și proaspete, la prețuri
convenabile, pe placul oricărui gurmand.

Unitatea de producție: str. Costiujeni 8/5
Magazin: bd. Dacia 30/1 (în curte)
GSM: +373 69 12 22 57
E-mail: pibacom@yandex.ru
https://web.facebook.com/CopturaBuna

The company is engaged in the production of baked products: a large selection of biscuits without chemical additives,
baked goods, placinte (rolls) with various fillers. Everything is
delicious!
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GSM: +373 79 68 30 70
e-mail: picci_office@mail.ru
GSM: +373 67 21 91 55

Compania Picci confecționează hăinuțe din stofe naturale și
cu un desing modern pentru copii: de la la nou-născuți până
la nouă ani.

PICCI produces clothes made of natural fabrics with a modern design for children - from newborns up to nine year-olds.

POPCORN

Compania noatra vă propune produsul fără de care nu există
sărbătoare. Popcorn – floricelele cu gustul copilariei.
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PICCI / IRACOMTEX S.R.L.

Our company offers you the product that adds a special value to a celebration. Popcorn has the taste of our childhood.
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str. Calea Orheiului 103/3
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 406 406
fax: +373 22 406 406
GSM: +373 68 33 66 89
e-mail: info@tetis.md
URL: www.hippocrates.md

bd. Mircea cel Batran 11/6, of.408,
Chișinau, Moldova
GSM: +373 69 46 85 20

S.C. PRODIAFARM S.R.L.

fax: +373-22-60-42-55
URL: http://prosanitasfarm.com/
e-mail: office@prosanitasfarm.com

PROSANITAS FARM S.R.L.

REȚEAUA DE FARMACII HIPPOCRATES

The national network of pharmacies HIPPOCRATES, founded in 2003, encompasses 135 pharmacies. We are a team of
professionals who keep the Hippocratic oath inviolate and
we are always concerned about the well-being of people.
We offer more than 13 thousand products, such as: medicines, cosmetics, hygiene products, foodstuffs and accessories for children - all with seasonal discounts. HIPPOCRATES
- we care for you!

ProSanitas Farm is a pharmaceutical company founded in
2013. We are the exclusive representative in the Republic
of Moldova of internationally recognized companies, such
as Sun Wave Pharma and Epsilon Health Solepharma. At
KIDS EXPO, our team will be delighted to present 2 products
unique for our country:
- IMUNICE 10 DAYS Unique formula in Moldova with Wellmune and
- DIOLIN LIQUID GEL designed especially for the oral treatment of diarrhea in children and adults.
ProSanitas Farm - Strengthen the health of the whole family!
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Actualmente, rețeaua naţională HIPPOCRATES, înființată
în anul 2003, numără 135 de farmacii. Suntem o echipă de
profesioniști care îndeplinește jurământul lui Hippocrate,
activând în folosul și pentru sănătatea oamenilor. Propunem
peste 13 mii de articole, cum ar fi: medicamente, produse
cosmetice, produse de igienă, hrană și accesorii pentru copii, toate cu reduceri sezoniere. HIPPOCRATES - mereu alături, mereu cu grijă!

ProSanitas Farm este o companie farmaceutică fondată în
anul 2013. Suntem reprezentanța exclusivă în Republica Moldova a companiilor recunoscute la nivel internațional, cum ar
fi: Sun Wave Pharma, Epsilon Health Solepharma. La expoziția dedicată copiilor echipa noastră cu deosebită plăcere ar
dori să vă prezintă 2 produse unice pentru țara noastră:
- IMUNICE 10 DAYS - formulă unică în Moldova cu Wellmune și
- DIOLIN LIQUID GEL, creat special pentru tratamentul oral al
diareii la copii și adulți.
ProSanitas Farm - fortificăm sănătatea întregii familii!
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RABOTA.MD

KID’S EXPO - 2018

Rabota.md este cel mai mare site în țară de căutare a posturilor vacante și de angajări. În fiecare zi peste 25 000 de persoane vizitează site-ul nostru. Vizitatorii site-ului sunt oamenii
cu inițiativă, întreprinzători, care tind spre dezvoltare profesională, creșterea veniturilor și realizarea potențialului.
O nouă aplicație mobilă de la Rabota.md vă va informa cu
promptitudine despre apariția noilor posturi vacante în Chișinău și în toată Moldova! Descărcați aplicația pe telefon, selectați posturile care vă interesează, abonați-vă la newsletter
și obțineți cele mai proaspete posturi vacante la price ora ă
oriunde v-ați afla!

Rabota.md is the leading Moldovan site for job search and recruitment. Every day more than 25 000 people visit the site.
The audience of the site is constituted of enterprising people,
striving for professional development, revenue growth and realization of their potential.
The new mobile application from Rabota. md will promptly inform you about the appearance of new vacancies in Chisinau
and Moldova! Download the application on your phone, select the posts you are interested in, subscribe to the newsletter
and get the latest vacancies anytime and anywhere!

GSM : +373-79/ 44-92-12
E-mail : info@baby-shop.md
URL : www.BabyOno.md

str. V. Belinski 18/4
MD-2008 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373-22/ 930-620
Fax : +373-22/ 75-04-41

S.C. RASNA-PLUS S.R.L.

RASNA-PLUS prezintă pe piața din Moldova produse pentru
copii de la 0 la 3 ani, produse pentru femei gravide și mame
care alăptează.
Cea mai mare parte a sortimentului este destinat copiilor
cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani: produse pentru îngrijirea
copiilor, pentru securitatea celor mici, pentru hrănire, jucării,
mobilier pentru copii și produse de igienă și lenjerie pentru
femeile care alăptează. Compania este distribuitorul exclusiv
al mărcilor BabyOno (Polonia), Badum (Polonia) și Camera
(Taiwan).

RASNA-PLUS presents on the Moldovan market products for
children from 0 to 3 years, products for pregnant women and
nursing mothers.
Most of the assortment is intended for children aged between 0 and 2 years: baby care products, child safety, feeding, toys, baby furniture and hygiene products, and lingerie
for nursing women. The company is the exclusive distributor
of trademarks BabyOno (Poland), Badum (Poland) and Camera (Taiwan).
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bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of.706,
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 696-19917
e-mail: rabota@rabota.md,
URL: www.rabota.md
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Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 69/ 23-97-29
E-mail : turcanlena@yahoo.com

SALAMER-COM S.R.L.

KID’S EXPO - 2018

Compania Salamer-Com a fost fondată în anul 1999, începând ca o afacere de familie în satul Mereni, raionul Anenii
Noi. Pe parcursul anilor, cu investiții constante în calitate, modernizare și servicii, Salamer a reușit să-și fidelizeze clienții
prin produse din carne de cea mai înaltă calitate, produse
tradiționale, dar și inovative.
Gustul și calitatea ramân și astăzi prioritatea nr.1, iar pentru a
asigura și menține un standard înalt, mezelurile și produsele
din carne sunt disponibile exclusiv în reteaua de magazine
SALAMER, prezentă în cea mai mare parte a Republicii Moldova.

SALAMER-COM was founded in 1999 as a family business
in Mereni village, Anenii Noi district. With many years of experience, constantly investing in quality, modernization and
service, SALAMER succeeded in attracting a vast number of
clients thanks to the high quality of meat products, both traditional and new. Good taste and quality are a no. 1 priority
for the company, and in order to support and maintain the
standards of products quality, sausages and meat products
are available only in the SALAMER chain of stores, located in
the majority of towns of Moldova.

ȘAPA ELENA

Comercializarea hainelor pentru copii, produse în Europa.

KID’S EXPO - 2018

str. 31 August 47
MD-6526 s. Mereni, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova
Tel. : + 373 265/ 55-444; 54-303
Fax : + 373 265/ 55-444; 54-303

Supplying children’ s clothes, manufactured in Europe.
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Adresele magazinelor:
•
str. A. Pușkin 20
•
C.C. ATRIUM, str. Albișoara 4
•
C.C. SUN CITY, str. A. Pușkin 32

GSM: +373 60 621 984
e-mai: oleg@shopshop.md
e-mail: manager@shopshop.md

SHOPSHOP

str. Calea Basarabiei 54
Chişinău, Republica Moldova
tel. : +373-22/ 20-89-71
fax : +373-22/ 20-89-70

GSM : +373-69/ 61-70-00
e-mail: silvia.loghin@sodimed.eu

SODIMED INTERNATIONAL S.R.L.

De peste 15 ani, grupul de companii SODIMED este activ
pe pieţe farmaceutice cu potențial ridicat şi din ce în ce mai
dinamice din regiunea Europei Centrale şi de Est, folosește
knowhow şi abilităţile dobândite pentru a asigura succesul
produselor administrate, în beneficiul partenerilor. Parteneriatele pe termen lung încheiate cu producători farmaceutici din Europa Occidentală au constituit premisele necesare
pentru dezvoltarea unei baze stabile şi durabile, extinderea
portofoliului cu branduri recunoscute de către comunitatea
medicală. Echipa noastră de profesionişti a dobândit experienţă şi cunoştinţe valoroase pe pieţele farmaceutice în
care suntem prezenţi, ceea ce ne permite să dezvoltăm şi să
implementăm cele mai bune strategii pentru dezvoltarea cu
succes a produselor pe care le gestionăm.

We have turned into a consumer society. You can buy anything anywhere, even things you do not need. We have to
change our attitude towards shopping.
The stationery store shop_shop_md offers you the opportunity to shop with your head. In our store you will be impressed by the diversity and quality of the assortment.
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Ne-am transformat într-o societate de consum. Putem cumpăra orice și oriunde, chiar și lucruri de care nu avem nevoie.
Trebuie să ne schimbăm atitudinea față de shopping.
Magazinul de papetărie shop_shop_md vă oferă posibilitatea să faceți cumpărături cu cap. Venind la noi, o să fiți impresionați de diversitatea și calitatea sortimentului.
Shop_shop_md nu este un magazin de papetărie obișnuit.
Aici sunteți întotdeauna bineveniți, iar shoppingul are un farmec deosebit. Este paradisul articolelor de papetărie, în care
fiecare mărunțiș contează.

For over 15 years, the group of companies SODIMED is active on the increasingly dynamic pharmaceutical markets
with high potential in Central and Eastern Europe, using
acquired knowhow and skills to ensure the success of administered products for the benefit of partners. Long-term
partnership agreements with pharmaceutical manufacturers
in Western Europe represent the basis for a steady and sustainable development of products in our portfolio – brands
recognized by the medical community. Our professional
team has gained experience and valuable knowledge on
pharmaceutical markets where we operate, which allows us
to develop and implement the best strategies for the successful development of products we manage.

Shop_shop_md is not an ordinary stationery store. Here you
are always welcome and shopping has a great charm. It is the
paradise of stationery, where every little thing counts.
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www.miedor.md
miedorinfo@gmail.com
str. A. Hâjdeu 68
+37369999928
+37378888444
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SOFDAR S.R.L.

Primul sens – îmbracăminte pentru nou-născuți: haine confortabile, fabricate din țesături naturale, hipoalergice.
Un produs dezvoltat în colaborare cu neonatologi și pediatri.

First Feeling - clothes for newborns: comfortable clothes,
made of natural, hypoallergenic fabrics.
Products developed in collaboration with neonatologists
and pediatricians.

Mi-e Dor este un brand local de hăinuțe pentru copiii de
până la 6 ani. Mi-e Dor este hăinuța fashion, colorată, cu imprimeuri, de care te îndrăgostești instantaneu.

I Miss You is a local brand of clothes for children up to 6 years
old. I Miss You offersthe fashionable, colorful, printed clothes
you instantly fall in love with.

str. Ginta Latina 12/20, Chișinău, Moldova
tel.: +373 22 550 077
GSM: +373 60 55 00 79

e-mail: info@starkids.md
URL: www.starkids.md

STAR KIDS EDUCATION&SPORT

Star Kids Education&Sport este cea mai mare gradiniță privată de copii, care deține zone de joc, de studii, sport și recreere.
Grădinița este dotată cu tot ce este necesar pentru dezvoltarea sănătoasă a unui copil:
- sală de gimnastică cu o suprafață de 100 m2;
- sală de festivități cu scenă și o capacitate de circa 100 de
persoane;
- cameră de joacă construită din blocuri de sare de Himalaya;
- sală de dans cu bară pentru balet;
- săli de clasă dotate cu tehnică modernă.
Pe lângă biblioteca cu literatură în limbile rusă, română și engleză, elevii Star Kids au posibilitatea de a frecventa ore de
înot la bazinul Aquaterra.

Star Kids Education & Sport is the biggest private kindergarden, including play, study, sports and recreation.
The kinder-garden is equipped with everything necessary for
the healthy development of a child:
- gym with a surface of 100 m2;
- Hall of festivities with a stage and a capacity of about 100
seats;
- play room built of blocks of Himalaya salt;
- dance hall with a ballet exercise bar;
- classrooms equipped with modern technology.

KID’S EXPO - 2018

www.primulsens.md
primulsens@gmail.com
str. A. Hâjdeu 68
+37378676888
+37369999928

Besides the extensive library of literature in Russian, Romanian and English, Star Kids students have the unique opportunity to learn swimming in the swimming pool at Aquaterra.
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str. Doina 199/1
MD 2020 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373-22 80 66 80
e-mail: operator@prostand.net
URL: prostand.md

str. Valea Trandafirilor 24, bir.76
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 69/ 00-00-45
GSM : +373 60/ 968-988
e-mail : info@ThaiPower.eu
URL : www.ThaiPower.eu

KID’S EXPO - 2018

Firma TEHELAN de mai bine de 20 de ani operează în domeniul importului, promovării și distribuției produselor de uz
casnic, a cosmeticelor și produselor de igienă de brandurile
Paddlers, Freshmaker, Cotton Soft, Комарофф și altele, precum și a materialelor de birotică etc. pe piața din Moldova.
Oferim servicii de intrare pe piață, depozitarea, ambalarea și
livrarea mărfurilor pe intreg teritoriul Moldovei.

THAI POWER S.R.L.

For more than 20 years Tehelan has been involved in the
import, promotions and distribution of household products,
cosmetics and hygiene products under the trademarks Paddlers, Freshmaker, Cotton Soft, Комарофф, as well as of stationery and office goods, etc. on the market of Moldova.
We provide services for entering the market, storing, packing
and delivering goods throughout Moldova.

SIANG PURE

SIANG PURE

REMEDII NATURISTE DIN REGATUL THAILANDEI PENTRU
AMELIORAREA DURERILOR ȘI ÎNLĂTURAREA STĂRILOR DE
DISCONFORT

NATURAL REMEDIES FROM THE THAILAND KINGDOM FOR
PAIN ALLEVIATION AND EASE OF DISCOMFORT

Siang Pure - remedii naturiste cu formule autentice, ingrediente selecte și la standarde internaționale.
Uleiuri medicamentoase, inhalatoare (creioane nazale), unguente, o gamă largă de balsamuri sub formă solidă pentru
multe stări de disconfort: răceli, stări de oboseală, sindromul
de birou, stresul și epuizarea nervoasă, picioare obosite, dureri de spate, dureri de burtă, acnee, dureri de dinți, mușcături
de insecte...
Vă așteptăm la sărbătoarea frumuseții cu promoția MĂRȚIȘORUL THAILANDEZ pentru Moldova.

Siang Pure - herbal remedies with authentic formulas, selected ingredients at international standards.
Medicinal oils, inhalers (nasal pencils), ointments, a wide
range of balsams in solid form for many discomforts we often have: colds, tiredness, office syndrome, stress and nervous exhaustion, tired feet, back pains, abdominal pains, acne,
toothache, insect bites ... .
We are waiting for you to celebrate beauty with the promotion of THAILAND MARTISOR for Moldova.
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str. Ismail 59
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 54 53 24
GSM: +373 78 888 121
e-mail: support@telemarket.md
URL: www.telemarket.md

URL: www.smartbaby.md
tel: 022 00 95 22
fax: 022 00 96 22

TM MARKET S.R.L.

S.C. TOPSERVICEGRUP S.R.L.

TM MARKET is the official distributor of detergents and and
cleaning products manufactured along German technologies: Der Waschkönig C.G., Wasche Meister, Königliche
Wäsche, Herr Klee C.G., Prestige and Clea Fantasy (manufacturer - Turkey).
Our products do not contain phosphates and zeolites, they
are absolutely harmless to allergic persons and children
(they do not cause allergies or skin irritations).
The company also offers a wide range of household products, sporting goods, decorative cosmetics, hairdressing instruments, small home appliances and massage devices.

Smart Baby este un magazin de produse de calitate care ajută la dezvoltarea fizică și intelectuală a bebelușului dvs. Smart
Baby este distribuitorul exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova a produselor de brandurile: GB, COCCOLLE, MamaLove, Lionelo: Scaune auto, cărucioare, scaune de luat masa,
triciclete, biciclete, leagăne pentru copii.

Smart Baby is a store of quality products that helps your baby’s physical and intellectual development. Smart Baby is the
exclusive distributor on the territory of the Republic of Moldova of products branded GB, COCCOLLE, MamaLove, Lionelo: car seats, prams, high chairs, tricycles, bicycles, swings
for children
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Compania TM MARKET este distribuitor oficial de produse
de curăţat şi detergenți, fabricate după tehnologii germane:
Der Waschkönig C.G., Wasche Meister, Königliche Wäsche,
Herr Klee C.G., Prestige şi Clea Fantasy (producător - Turcia).
Produsele noastre nu conţin fosfaţi şi zeoliţi, sunt absolut
inofensive pentru persoanele alergice şi copii (nu provoacă
alergii sau iritaţii ale pielii).
De asemenea, compania oferă o gamă largă de produse de
uz casnic, articole sport, cosmetică decorativă, instrumente
coafură-frizerie, electrocasnice mici şi dispozitive de masaj.

mob: +373 695 35 222
e-mail: info@smartbaby.md
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str. Mihai Eminescu 25/1
tel.: +373 22 011 022
e-mail: info@carousel.md
URL: www.carousel.md

bd. Dacia 3/4, restaurantul Vasabi (Botanica)
Chișinău, Moldova
GSM: +373 79 82 77 05

TOYS MARKET S.R.L.

VICTORY SALES

MAGAZINUL CAROUSEL

Carousel is a world of European brands of games and toys,
as well as of publishers for children. At KIDS EXPO we have
prepared for children 4 days of discoveries! Parents will
surprise them with new toys and brands, while children will
have a special program at the “Creation, Games and Reading Workshop” where they will have the opportunity to play
games and use products for creative activities from DJECO
(France) and will enjoy hours of book-reading.

Dear friends! Hurry to buy beautiful gifts at very good prices
for your beloved ones! Concentrated shower gels (80 lei),
ayurvedic toothpaste (40 lei) and handmade soap (35 lei),
hair oil - over 10 kinds of the most popular Indian oils (100
lei), Indian black and green tea (100 and 50 lei). Herbal syrup (80 lei), Indian balsam to preserve youth, energy and increase immunity - Chyavanprash (300 lei), Basmati rice (40
lei). Low prices for the excellent quality of natural Ayurvedic
products!
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Carousel este o lume a brandurilor europene de jocuri și
jucării, precum și edituri de cărți pentru copii. La KIDS EXPO
am pregătit pentru cei mici 4 zile de descoperiri! Pe părinți
îi vom surprinde cu jucării și branduri noi, iar copiii vor avea
parte de un program deosebit organizat în cadrul „Atelierului de creație, jocuri și lectură”, unde vor avea parte de jocuri
și produse pentru activități creative de la DJECO (Franța) și
de ore de lectură.

Dragi prieteni! Grăbiți-vă să cumpărați cadouri frumoase
la prețuri foarte bune pentru cei dragi! Geluri de duș concentrate, cu diverse arome (80 lei), pasta de dinți ayurvedică
(40 lei) și săpun produs manual (35 lei), ulei de păr - peste
10 dintre cele populare uleiuri indiene (100 lei), ceai Indian
– negru și verde (100 și 50 lei). Sirop pentru răceli pe bază
de plante (80 lei), balsam indian pentru păstrarea tinereții,
energiei și creșterea imunității - Chyavanprash (300 lei), orez
Basmati (40 lei). Prețuri mici pentru calitatea excelentă a produselor ayurvedice naturale!
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Or Ungheni str Nationala 24,
tel 078772455,
mail - ugrow.moldova@gmail.com,
site - www.u-grow.md

VISUL COPIILOR SRL

str. Tighina 37, of. 2
MD-2001 Chişinău, Moldova
tel.: + (373 22) 26-03-88
e-mail: office@vitapharm.md
www.vitapharm.md

Î.M. VITAPHARM-COM S.R.L.

Momki. Din dorința de a crea o lume a copiilor, ne-am specializat în distribuția jocurilor și jucăriilor aflate în topul preferințelor celor mici. Pentru că susținem învățarea prin joc și
joacă, am dezvoltat o linie de jucării care dezvoltă gândirea,
intuiția, abilitățile motrice și nu în ultimul rând imaginația celor mici.

Momki. Moved by the desire to create a world for children,
we specialize in the distribution of games and toys that are
in the top of preferences of the little ones. As we support
learning through playing, we have developed a line of toys
that develop thinking, intuition, driving skills, and last but not
least, the imagination of the little ones.

U-Grow reprezintă combinația perfectă dintre confort, utilitate, ergonomie si funcționalitate, pentru a va oferi tot ceea
ce aveți nevoie pentru creșterea corectă a copilului dumneavoastră.

U-Grow is the perfect combination of comfort, utility, ergonomics and functionality to give you everything you need for
the proper upbringing of your baby.

VITAPHARM-COM este succesorul legal al companiei americane VITAPHARM. Activitatea de bază a companiei este producerea preparatelor medicamentoase şi a suplimentelor
alimentare. Compania a lansat pe piața farmaceutică peste
60 de preparate. În 15 ani de activitate, VITAPHARM-COM
a obţinut succese mari, ocupând o nişă demnă pe piaţa medicamentelor din Moldova şi dezvoltând exportul în alte ţări.
Unul dintre domeniile principale pe care îşi axează activitatea compania este producerea siropurilor pe bază de plante
pentru profilaxia şi tratamentul diferitor boli la copii.
VITAPHARM-COM a fost distinsă cu premii mari:
“Century International Gold quality Award”, Geneva, aprilie
2009;
“International award for excellence and business prestige”
New York, mai 2011.
Medalie de argint „Marca comercială a anului 2015”.

Vitapharm-Com is the legal successor of the American company Vitapharm. The main activity of the company is the
manufacture of medicines and food additives. Up to now,
Vitapharm-Com has launched on the market more than 60
medical products. In 15 years of activity, VITAPHARM-COM
has achieved great successes, occupying an important niche
on the Moldovan market of medicines and developing export to other countries. One of the main areas of the company activity is the production of plant syrups for the prevention
and treatment of various children’s diseases.
VITAPHARM-COM has been awarded important prizes:
“Century International Gold Quality Award”, Geneva, April
2009
“International Award for Excellence and Business Prestige”
New York, May 2011
Silver medal “The trademark of the year 2015”.
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YEMISEN CRISTINA I.I.

Bun venit în lumea “Bebetto”. Vă propunem hăinuţe sigure,
elegante, naturale și igienice pentru bebeluși și copii până la
5 ani. Cea mai mare alegere de plăpumi și diverse seturi pentru nou-născuţi, încălţăminte pentru bebeluși, genţi și lenjerie pentru mămici. Toate produsele noastre sunt antialergice
și antibacteriene. Nouă ne pasă de copilul dumneavoastră.

Welcome to the Bebetto world! We offer safe and elegant
clothing in natural and hygienic fabrics for babies and children up to 5 years old. The widest selection of quilts and various sets for babies, baby shoes, handbags and lingerie for
moms. All products are anti-allergic and anti-bacterial. We
care about your child.

RM, MD-4214, r-nul. Ștefan-Vodă, s. Carahasani, str. Cotovschi-84
Tel.: +373 692 51 191 / +373 609 15 999
www.biantti.md
biantti.md@gmail.com

GȚ YGRICK-GROUP

YGRICK-GROUP este o afacere de familie, se ocupă de creșterea, depozitarea, procesarea, ambalarea și comercializarea
produselor cultivate în sistem BIO, toată plantația de nuci,
migdale și cătină este în conversie BIO începând cu anul
2011 și este certificată de către o companie germană. În
anul curent am lansat un nou brand – BIANTTI, înregistrat la
Agenția de stat pentru proprietatea intelectuală. BIANTTI
înseamnă produse cultivate 100% ecologic și cu mîndrie cultivate în Carahasani, Ștefan-Vodă.
La moment, în companie se obțin produse ecologice cu valoare adăugată: nuci, migdale, fructe uscate natural (deshidratate), uleiuri presate la rece, produse din cătină albă, făinuri și fulgi din fructe și semințe, fructe și semințe cu miere și
multe alte produse ecologice.

YGRICK-GROUP is a family business, engaged in growing,
storing, processing, packaging and marketing BIO products.
The whole plantation of nuts, almonds and sea buckthorn is
in BIO conversion since 2011 and is certified by a German
company. This year we launched a new brand - BIANTTI, registered with the State Intellectual Property Agency. BIANTTI
means 100% ecologically cultivated products, grown with
pride in Carahasani, Ştefan-Vodă.
At the moment, the company produces value-added organic products: nuts, almonds, dried (dehydrated) fruits, coldpressed oils, white sea buckthorn products, wheat and flakes
made of fruit and seeds, fruit and seeds with honey and
many others organic products.
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bd. Decebal 99, C.C. “Elat”, buticul 20, etajul 4
MD-205 Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 79/ 47-93-35
E-mail : a.yemisen@hormail.com
URL: http://www.bebetto.md/
https://web.facebook.com/bebettoMoldova/
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GSM: +373 69 553 888
e-mail: beautyclub.md@gmail.com
URL: www.beautyclub.md

BEAUTYCLUB.MD

GSM: +373 69 553 888

WWW.MIRNEVEST.MD
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BeautyClub.md is a site about beauty dedicated to women:
cosmetics, beauty experts, beauty secrets, product reviews,
master classes, schooling and the latest news from the world of
beauty industry. Find out about new trends and updates from
cosmetic manufacturers, get inspiration from beauty experts’
work, and communicate on any beauty subject.

MIRNEVEST.MD - PORTAL INFORMATIV DE NUNTĂ
IN MOLDOVA.

MIRNEVEST.MD IS A WEDDING INFORMATION
PORTAL.

Cu ajutorul site-ului MirNevest.md, tinerii însurăței se pregătesc pentru nunta visurilor lor. Catalogul de nuntă conține
toate serviciile necesare pentru o nuntă: săli de banchete,
saloane de nunți, saloane de înfrumusețare, servicii foto și
video, agenții de nunți, verighete și multe altele.
Site-ul oferă servicii gratuite și necesare pentru mirese: un
site de nunți, lista oaspeților, elaborarea bugetului, lista cu
ce mai e de făcut etc.
Pentru a fi la curent cu ultimele știri și evenimente din domeniul organizării nunților, site-ul conține articole, bloguri, știri
și interviuri.
Pentru a-ți alege imaginea de nuntă sau pentru a te inspira
din alte nunți, site-ul are o secțiune Idei Foto, care este simplu de utilizat și care ajută la categorisirea fotografiilor.
Pregătiți-vă pentru nuntă cu noi!

With the help of MirNevest.md, brides and grooms can be
sure to enjoy the wedding of their dreams. Our wedding directory contains all necessary services for a wedding: banquet
halls, wedding salons, beauty salons, photo and video services, wedding agencies, wedding rings, and much more.
The site offers free services for brides: a wedding site, how to
make the guests’ list, budgeting a wedding, the “what to do
list” etc.
To be up to date with the latest news and events in the world
of wedding planning, the site offers articles, blogs, news and
interviews.
To ensure the best images of your wedding or to get inspired
by other weddings, the site has a Photo Ideas section that is
easy to use and helps categorize your photos.
Plan your wedding with us!
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BeautyClub.md este un site despre frumusețe dedicat femeilor: cosmetică, beauty-experți, secretele frumuseții, recenzii
despre produse, master-classuri, școlarizare și ultimele știri din
lumea industriei de frumusețe. Află prima despre noile tendințe şi actualizările producătorilor de cosmetică, inspiră-te din
lucrările beauty-experților și comunică pe orice subiect de frumusețe.
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