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FAIRS AND EXHIBITIONS PROGRAM

February 7–10

April 19 - 23

www.tourism.moldexpo.md

www.easter.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi hoteluri,
ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка туризма,
отдыха и гостиниц
24th International specialized exhibition of tourism, leisure and hotels

Târgul cadourilor de Paşti, ediţia a VIII-a
VIII-я Ярмарка пасхальных подарков
8th Easter Fair

February 28 - March 3

May 16 – 19

www.beauty.moldexpo.md

www.food-drinks.moldexpo.md

TOURISM. LEISURE. HOTELS

BEAUTY

TÂRGUL de FLORII

FOOD & DRINKS

xpoziţie internaţională specializată de cosmetice, parfumerie şi
echipamente pentru industria frumuseţii, ediţia a XXII-a
XXII-я Международная специализированная выставка косметики,
парфюмерии и оборудования для индустрии красоты
22nd International specialized exhibition of cosmetics, perfumery and
equipment for the beauty industry

Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii
prime pentru producerea acestora, ediţia a XXVI-a
XXVI-я Международная специализированная выставка
продовольственных товаров и сырья для их производства
26th International specialized exhibition of foodstuffs and raw materials
for their production

March 13 – 16

May 16 – 19

MOLDAGROTECH (SPRING)
www.moldagrotech2.moldexpo.md

FOOD TECHNOLOGY
www.food-technology.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi
tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVI-a
XXXVI-я Международная специализированная выставка машин,
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
36th International specialized exhibition of equipment and
technologies for the agro-industrial sector

Expoziţie internaţională specializată de echipamente şi tehnologii pentru
industria alimentară şi de prelucrare, ediţia a XXVI-a
XXVI-я Международная специализированная выставка оборудования и
технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности
26th International specialized exhibition of equipment and technologies
for the food processing industry

April 3 – 6

May 16 – 19

www.moldconstruct.moldexpo.md

www.packaging-depot.moldexpo.md

MOLDCONSTRUCT

PACKAGING. DEPOT

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, echipamente, scule şi
materiale pentru construcţii, ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка строительных
технологий, оборудования, инструментов и материалов
24th International specialized exhibition of technologies, equipment,
tools and materials for construction

Expoziţie internaţională specializată de ambalaje, materiale, tehnologii şi
utilaje pentru producerea acestora, ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка тары и
упаковки, материалов и оборудования для их производства
24th International specialized exhibition of packaging, packing materials
and equipment for their production

April 3 – 6

May 30 - June 2

www.moldenergy.moldexpo.md

www.kids.moldexpo.md

MOLDENERGY

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii de conservare a
energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de
condiţionare a aerului, ediţia a XXIII-a
XXIII-я Международная специализированная выставка
энергосберегающих технологий, систем отопления, газоснабжения и
кондиционирования воздуха
23rd International specialized exhibition of power-saving technologies,
thermal installations, gas-supply, heating and air conditioning systems

KID'S EXPO

Expoziţie-festival internaţională de mărfuri şi servicii pentru copii şi
viitoarele mame, ediţia a IX-a
IX-я Международная выставка-фестиваль товаров и услуг для детей
и будущих мам
9th International exhibition-festival of products and services for children
and future mothers

2019

FAIRS AND EXHIBITIONS PROGRAM

August 15 - September 1

SCHOOL FAIR

www.school.moldexpo.md

October 16 – 19

MOLDAGROTECH (AUTUMN)
www.moldagrotech.moldexpo.md

Târg de articole pentru şcoală, ediţia a VII-a
VII-я Ярмарка школьных товаров
7th Fair of school supplies

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii
pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVII-a
XXXVII-я Международная специализированная выставка машин,
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
37th International specialized exhibition of equipment and technologies
for the agro-industrial sector

September 11 – 13

October 16 – 19

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
www.moldmedizin.moldexpo.md

FARMER

www.farmer.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale,
preparate farmaceutice și de stomatologie, ediţia a XXV-a
XXV-я Международная специализированная выставка
медицинского оборудования, медикаментов и стоматологии
25th International specialized exhibition of medical equipment,
pharmaceuticals and stomatology

Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii
agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXII-a
XXII-я Международная специализированная выставка-ярмарка
сельскохозяйственной продукции, инвентаря, технологий и ремесел
22nd International specialized exhibition-fair of produce, agricultural
equipment, technologies and crafts

September 26 – 29

October 31 – November 3

INTERNATIONAL FASHION EXPO
www.fashion.moldexpo.md

EXPO MOBILA

www.furniture.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii
prime pentru industria uşoară, ediţia a XIX-a
XIX-я Международная специализированная выставка товаров,
оборудования и сырья для легкой промышленности
19th International specialized exhibition of products, equipment
and raw materials for the light industry

Expoziţie internaţională specializată de mobilă, utilaje, scule, materiale şi
accesorii pentru fabricarea mobilei, ediţia a XX-a
XX-я Международная специализированная выставка мебельной
продукции, оборудования, инструментов, материалов и фурнитуры для
производства мебели
20th International specialized exhibition of furniture, equipment, tools, raw
materials and accessories for furniture manufacture

September 28 – 29

December 20 – 24

TULBUREL

www.tulburel.moldexpo.md

Festivalul vinurilor tinere, ediţia a VII-a
VII-й Фестиваль молодого вина
7th Festival of Young Wine

CRĂCIUNUL ACASĂ
www.christmas-fair.moldexpo.md

Târgul cadourilor de Crăciun, ediţia a XVI-a
XVI-я Ярмарка рождественских подарков
16th Fair of Christmas Gifts
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MINISTRUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

METRO CASH & CARRY MOLDOVA
SPONSOR GENERAL

FOOD & DRINKS

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este
organul central de specialitate al administrației publice care
asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului. Ministerul are misiunea de a analiza situația și provocările din domeniile vizate
și de a elabora politici publice eficiente, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului ce urmează să ofere soluții optime
în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului,
asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi
costurile preconizate.
Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
Nicolae CIUBUC

The Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment is the central specialized body of the public administration that ensures the implementation of the governmental policy in the field of agriculture, regional development
and environment. The Ministry has the mission to analyze the
situation and the challenges in the areas concerned and to
develop effective public policies, to monitor the quality of
the policies and normative acts and to propose justified interventions of the state to provide optimal solutions in the
field of agriculture, regional development and environment,
providing the best ratio between the expected results and
the expected costs.
Minister of Agriculture, Regional Development and Environment, Nicolae CIUBUC

METRO Cash & Carry International este liderul mondial pe
piața cash&carry, deținând peste 750 de magazine în 25 de
țări. Cu o forță de muncă la nivel mondial de peste 100.000
de salariați, compania a atins vânzări de aproximativ 29 miliarde Euro în anul fiscal 2015/2016. METRO Cash & Carry
este o divizie a METRO GROUP Wholesale & Food Specialist
Company.
METRO GROUP Wholesale & Food Specialist Company
(W&FS Co.) este unul dintre liderii comerțului la scară mondială. Bazându-se pe forța diviziilor sale de vânzări, METRO
Cash & Carry și Real, precum și a altor companii asociate,
METRO GROUP W&FS Co. operează în 35 de țări și numără
peste 140.000 de angajați la nivel mondial. În anul financiar
2015/2016 METRO GROUP W&FS Co. a înregistrat vânzări
de aproximativ 37 miliarde €. Compania oferă soluții personalizate pentru a satisface necesitățile clienților săi atât la nivel regional, cât și la nivel internațional. Informații suplimentare pe: www.metrogroup.de

METRO Cash & Carry International is a leading international
player in wholesale trade with more than 750 stores in 25
countries. With a workforce of more than 100,000 employees, the company reached sales of approximately € 29 billion
in fiscal year 2015/2016. METRO Cash & Carry is a division of
METRO GROUP Wholesale & Food Specialist Company.
METRO GROUP Wholesale & Food Specialist Company (W
& FS Co.) is one of the world-wide trade leaders. Based on
the strength of its sales divisions, METRO Cash & Carry and
Real, as well as on other associated companies, METRO
GROUP W & FS Co. operates in 35 countries and employs
more than 140,000 people worldwide. In the financial year
2015/2016, METRO GROUP W & FS Co. registered sales of
approximately € 37 billion. The company offers tailor-made
solutions to meet the needs of its customers at both regional and international level. Additional information on: www.
metrogroup.de
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AGRO TV MOLDOVA

FOOD & DRINKS

AGRO TV Moldova este unicul canal TV cu tematică agrară,
cu o acoperire de peste 80% din teritoriu, inclus în grila celor
mai mari operatori de cablu din Moldova; difuzează 100%
emisiuni adresate persoanelor interesate de agricultură, industria agroalimentară și ramurile conexe.
AGRO TV Moldova informează zilnic cetățenii despre realizările și practicile internaționale din domeniu, planurile de
susținere a implimentării acestora de către agricultori și instituțiile abilitate. Abordăm problemele cu care se confruntă
agricultorii, relatăm despre experiențele reale de depășire a
acestora. Pe lângă subiectele legate de domeniul agriculturii,
postul abordează frumusețea tradițiilor culturale ale Moldovei și, în special, ale zonelor rurale. AGRO TV Moldova pune
în evidență bogația muzicii populare, a portului și a bucătăriei
naționale.

str. A. Russo, 20
Chișinău, Republica Moldova
e-mail: lionglam@mail.ru
Mob.: 079 623 993

7 FEELS

PARTENER MEDIA GENERAL

AGRO TV Moldova is the only in the country agricultural TV
channel, covering more than 80% of the territory, included in
the grid of the largest cable operators in Moldova; broadcasts
100% of programs to people interested in agriculture, agrofood industry and related industries.
AGRO TV Moldova daily informs the citizens about the international achievements and practices in the field, the plans to
support their implementation by farmers and specialized institutions. We address the problems face by the farmers, relate to
real experiences of overcoming them. Besides agriculture related topics, the post addresses the beauty of the cultural traditions of Moldova and, in particular, of the rural areas. AGRO
TV Moldova highlights the richness of folk music, traditional
costumes and national cuisine.

Mini-brutăria 7 FEELS este implicată în producția de produse
din foitaj, drojdie, aluat dospit; produse de panificație și produse de cofetărie. Produsele finite sunt vândute în magazine
specializate, operăm vânzări cu amănuntul și cu ridicata.

The mini bakery “7 Feels” is engaged in the manufacture
of products from rolled-in, yeasted and sweet dough, bakery products and confectionery. Finished products are sold
through specialized retail stores, as well as wholesale.

20
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Mun. Chișinău,
Republica Moldova
Str. Calea Orheiului 122
GSM +373 68 200 844
contact@agrotvmoldova.md
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AELİNA CONSULTİNG S.R.L. /
MAGAZİNUL ANATOLYA

ANATOLYA vă oferă o gamă largă de produse orientale la
cele mai accesibile prețuri în Moldova.
Efectuăm vânzări angro şi cu amănuntul.

ANATOLYA offers a wide range of oriental products at the
most affordable prices in Moldova.
Wholesale and retail.

High-Tech Park & Business Center Z-Tower
str. Calea Iesilor 8, of.3 Chisinau
MD-2069, Republic of Moldova
Mob.:079 90 20 28
FAX.:022 24 02 00
email: vanzari.biscute@gmail.com
Site : biscute.md

AGRI PROIECT CO S.R.L.

Despre firma AGRI PROIECT CO SRL
- Activează din 2010
- Face parte din holdingul american NCH
- Activează pe piața Republicii Moldova și EU
- Are peste 40 de angajați
- Domeniul principal de activitate este fabricarea fursecurilor BISCUTE
Fabrica BISCUTE
- Fabrică modernă de producere a fursecurilor
- Echipamentul de producere - HASBORG
- Capacitatea de producere depășește 70 tone lunar
- Termen de valabilitate a produselor de 180 zile
- Ambalaje vrac și de 500 grame
De ce ne aleg pe noi?
- Produsul este gustos și atractiv
- Ne conducem de toate standardele internaționale din
domeniu
- Ținem mult la aprecierea clienților
- Scopul nostru de zi cu zi este să-i facem mulțumiți pe
oamenii care consumă produsele noastre!

About our Company AGRI PROIECT CO SRL
- Our main activity is the production of BISCUTE cookies
- Employs over 40 people
- Operates in both the Moldovan and EU market
- Part of the American NCH holding
- In business since 2010
The BISCUTE Factory
- Bulk and 500 gram packaging
- Product shelf life 180 days
- Production capacity exceeds 70 tons per month
- High performance equipment – HASBORG
- A modern factory that produces cookies and other baked
goods
Why buyers choose our products?
- We care a lot about customer satisfaction
- We maintain all international standards of the industry
- Our products are tasty and of high quality
- Our daily goal is to make our customers happy and satisfied!

22

FOOD & DRINKS

str. Alecu Russo 1 C.C. Soiuz, but.20 c
mun. Chişinău, Republica Moldova
Mob.: 068 980 190
e-mail: a.erpay@gmail.com
Web-site: https://www.facebook.com/anatolya.md/
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AMTA - TIS S.R.L.

FOOD & DRINKS

De 19 ani, AMTA-TIS activează pe piața Moldovei, oferind
produse de igienă și soluții complexe în funcție de cerințele
clienților. Igiena este foarte importantă în viața noastră, de ea
depinde sănătatea fiecăruia, iar în domeniul alimentar igiena
înseamnă sănătatea clienților și, implicit, garanția succesului.
Compania AMTA-TIS este un important importator de echipamente de curățare și de igienă, oferindu-vă așa produse
ca: dozatoare, uscătoare, odorizatoare electronice, containere, mașini de spălat podele și aspiratoare, cărucioare și
alte articole pentru o curățare mai eficientă. De asemenea,
vă oferim o gamă largă de consumabile, cum ar fi hârtia Z,
prosoape pliate în V, hârtie igienică, saci de gunoi, șervețele, odorizante și alte tipuri de articole de uz casnic și chimie
profesională.
Scopul nostru principal este de a avea grijă de confortul și sănătatea dvs. Ne-am gândit la fiecare detaliu. Compania AMTA-TIS creează o atmosferă plăcută și sigură de muncă. Nu ne
oprim la nivelul atins, astfel angajații noștri lucrează constant
pentru a vă asigura cu cele mai recente produse disponibile.

For 19 years, AMTA-TIS has been active on the Moldovan market, offering products for hygiene and complex solutions according to customer requirements. Hygiene is very important
in our lives, everyone’s health depends on it, and in the food
sector hygiene means the health of clients and, implicitly, the
guarantee of success.
AMTA-TIS is an important importer of cleaning and hygiene
equipment, offering you products such as: dispensers, dryers,
electronic air fresheners, containers, floor washing machines
and vacuum cleaners, trolleys and other items for efficient
cleaning. We also offer a wide range of supplies, such as Z
paper, V-folded towels, toilet paper, trash bags, napkins, air
fresheners and other household and professional cleaning
products.
Our primary goal is to take care of your comfort and health.
We have thought about every detail. AMTA-TIS creates a pleasant and safe work environment. We do not stop at the level
reached, so our employees work constantly to ensure you with
the latest available products.

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.

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.
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str. Columna 170
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: + 373 (22) 782-078 / 746-469
Internet: www.becleany.md
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FOOD & DRINKS

ARHYGEEA S.R.L.

Producerea și comercializarea uleiurilor presate la rece: Nucă,
In, Bostan, Armurariu, Susan, Floarea Soarelui, Migdale, Chimen Negru, de cea mai înaltă calitate, care se regăsesc și în
categoria uleiurilor alimentare, și în categoria medicamentelor naturiste.

Production and marketing of cold pressed oils: Walnut, Flax,
Pumpkin, Milk Thistle, Sesame, Sunflower, Almond, Black Caraway, of the highest quality, which fall in the category of edible
oils as well as in the category of natural medicines.
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www.koodi.md
Koodifood@gmail.com
068666876
str. Romană 11
Chișinău Republica Moldova

BAKKOUR FOOD S.R.L.

Istoria creării fabricii de alimente Koodi este legată de nevoia acută pe piața Moldovei de produse naturale fără aditivi,
aromatizanți, coloranți sau conservanți pentru o alimentație
sănătoasă.
Fabrica Koodi este specializată în producția de produse de
calitate superioară, conservate și sterilizate cu cea mai mare
grija. În procesul de fabricare a produselor noastre ne ghidăm de următorii factori:
Obținerea celor mai bune materii prime și păstrarea lor în
cele mai bune condiții.
Monitorizarea proceselor de producție și asigurarea unui
control sever din partea angajaților de înaltă calificare în industria alimentară.
Dezvoltarea fiecărui produs, efectuarea de testări de laborator, cercetarea și menținerea unui nivel sporit de profesionalism.
Misiunea noastră:
Ne străduim să oferim produsele noastră de înaltă calitate la
un preț bun, folosind cele mai calitative materii prime naturale, pentru a păstra sănătatea clienților noștri.

The history of the Koodi food factory is related to the acute
need for natural products without additives, flavorings, dyes
or preservatives on the Moldovan market to ensure a healthy
nutrition.The Koodi plant specializes in the production of high
quality products, preserved and sterilized with the utmost care.
In the process of manufacturing our products we are guided
by the following rules:
Getting the best raw materials and storing them in the best
conditions.
Monitoring production processes and ensuring a strict control
by highly skilled employees in the food industry.
Developing each product, conducting laboratory tests, researching and maintaining a high level of professionalism.
Our mission:
We strive to offer high quality products at a good price, using
the highest quality raw materials to protect and strengthen the
health of our customers.

www.food-drinks.moldexpo.md
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str. Alexei Mateevici 33, bir. 1
Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 244 363
GSM +373 68192616
turcan.iu@ambera.bio
www.ambera.bio
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BEST S.R.L. / BIOECOALIMENTE

FOOD & DRINKS

BioEcoAlimente oferă o gamă largă de semințe BIO și sprouteri – germinatoare de semințe în condiții de casă.
În amestecurile noastre folosim numai semințe organice, netratate cu substanțe chimice, obținute special pentru germinare.
Sprouterul nostru de semințe este unul dintre cele mai simple
și economice, igienice și eficiente, de sticlă și material plastic,
vă permite să efectuați două faze - înmuierea și germinarea.
Utilitatea semințelor germinate:
1. Conținut ridicat de enzime, fibre, vitamine.
2. Ajutor în lupta cu multe boli.
3. Semințele germinate sunt organice.
4. Îmbunătățirea stării pielii și părului.
5. Energie și sănătate la un preț scăzut!

BioEcoAlimente offers a wide range of BIO seeds and sprouters - seed germinators for household conditions.
In our blends we use only organic seeds, chemically untreated,
specifically obtained for germination.Our seed sprouter is one
of the simplest and most economical ones, hygienic and efficient, made in glass and plastic, allowing you to perform two
stages of germination - soaking and germinating.
Benefits of germinated seeds:
1. High content of enzymes, fiber, vitamins.
2. Help fight many diseases.
3. Germinated seeds are organic.
4. Improve the condition of skin and hair.
5. Energy and health at a low price!

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

I.C.S. BETTY ICE S.R.L.

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.
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str. Vasile Alecsandri 100/1, bir. 6
Chișinău, Republica Moldova
Mob.: +373 68 17 42 56
E-mail: bio_eco_alimente@yahoo.com
facebook page: bioecoalimente
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+373 67 333 333
www.bugas.md
www.fb.com/bugas.md
www.Instagram.com/bugas.md
info@bugas.md
marketing@bugas.md

BIOTREND PLUS S.R.L.

FOOD & DRINKS

BIOTREND PLUS oferă cele mai competitive soluții pentru
asigurarea calității și siguranței produselor:
• FILTRU PENTRU PURIFICAREA LAPTELUI
• TESTE RAPIDE PENTRU DETECTAREA ANTIBIOTICELOR ȘI
A AFLATOXINELOR ÎN LAPTE
• ENSURE Touch – tehnologie nouă pentru IGIENA EXPRESĂ
ȘI MONITORIZARE MICROBIOLOGICĂ:
−−Igiena suprafețelor și apelor – Ultrasnap, Supersnap,
Aquasnap;
−−Test rapid pentru enumerarea NTG, E.coli, Coliforme și
Enterobacteriaceae – MicroSnap

BIOTREND PLUS S.R.L offers the most competitive solutions
for quality and safety of foodstuffs:
• MILK PURIFYING FILTER
• QUICK TESTS FOR DETECTING ANTIBIOTICS AND AFLATOXINS IN MILK
• ENSURE Touch - new technology for EXPRESS HYGIENE
AND MICROBIOLOGICAL MONITORING:
−−Hygiene of surfaces and waters - Ultrasnap, Supersnap,
Aquasnap;
−−Fast test for enumeration of bacteria NTG, E. coli, Coliforme and Enterobacteriaceae - MicroSnap

BUGA’S

BUGA’s sunt sosuri de calitate superioară, care se combină
perfect cu bucate din carne, sushi, bucate preparate în wok,
sunt potrivite pentru supe, murături, pește, gustări și brânzeturi. Baza sosurilor este ardeiul dulce și ardeiul iute chili.
Avem așa combinații delicioase, cum ar fi:
1. Sos de Merișor cu Ardei chili
2. Sos de Afin roșu și Pere cu ardei chili
3. Sos de Rodie cu Ardei chili
4. Sos de Zmeură și Portocală cu ardei chili
5. Sos de Ardei Chili
6. Adjică de la Bunica
7. Adjică Caucaziană
8. Sos Dulce Chili
Sosurile noastre nu conțin apă, coloranți artificiali, roșii, amelioratori de aromă și miros!

BUGA’s offers premium quality sauces that are ideally combined with meat dishes, sushi, meals cooked in wok, suitable
as well for soups, pickles, fish, snacks and cheeses. The basis of
our sauces is hot chili and sweet peppers.
We have such delicious combinations as:
1. Cranberry Sauce with Chili
2. Cow-berry-Pear Sauce with Chili
3. Pomegranate sauce with chili
4. Raspberry-Orange Sauce with Chili
5. Chili Pepper Sauce
6. Grandma’s adjika
7. Caucasian adjika
8. Sweet-and-sour Sauce
Our sauces do not contain water, artificial colors, tomato, flavor
and smell enhancers !
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strada Jarului nr. 23, subsol
sector 6, București, România
Phone: +40 214 114 228
Fax: 0359 44 624 777
Mobile phone: :+40 733 961 141 Contact person: Alexandra Vasilescu
E-mail: biotrendplus@biokom-trend.com
Web-site: www.biokom-trend.com
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mobile phone: +373 672 92 045
perminovao@gmail.com

CONSULT LC S.R.L.

FOOD & DRINKS

Servicii de consultanţă în domeniul managementului strategic, implementarea sistemelor de management al calităţii
conform standardelor ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000.
Consultanţă privind procesarea horticolă. Uscarea fructelor
şi legumelor.
Marca comercială SEBINKA, “Delicii de la bunica...!“
www.sebinka.com

Consulting services on strategic management. Implementation of quality management systems according to ISO 9001,
ISO 22000, FSSC 22000. Advice on processing fruits and vegetables. Drying fruits and vegetables.
Trade mark SEBINKA – From Grandma. With Love...!
www.sebinka.com

CROCUS

Importul și plasarea pe piață a uleiului de cocos de înaltă calitate, presat la rece. Uleiul de nucă de cocos este folosit în
scopuri cosmetice pentru îngrijirea tenului, corpului, unghiilor, părului. Utilizarea regulată a uleiului de nucă de cocos
vă permite să prelungiți tinerețea și sănătatea pielii și părului.
Uleiul de cocos are o serie de efecte miraculoase: încetinește
formarea ridurilor; hidratează, hrănește și înmoaie pielea; are
efect antiinflamator; reduce stresul și oboseala etc. La această ediție vă prezentăm un produs nou - ‚coconut bowls’. Eco
Bowl de cocos, zahăr și făină de nucă de cocos.
Primul magazin online în Moldova de alimentație sănătoasă
- www.crocus.life
Ofertă specială de la CROCUS pentru expoziția Food & Drinks.

Coconut oil is used in cosmetology for the care of face, body,
nails and hair. Regular use of coconut oil allows you to prolong
the youth and health of your skin and hair. Coconut oil has a
range of miraculous effects: slows the formation of wrinkles;
moisturizes, nourishes and softens the skin; has anti-inflammatory effect; relieves stress and mental fatigue, etc. At this
edition we are presenting the product ‘coconut bowls’ – eco
bowls with coconut, coconut sugar and coconut flour.

FOOD & DRINKS

bd. Grigore Vieru 9, bir. 422
MD-2005 Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 69/ 12-68-27
GSM : +373 79/ 61-04-00
E-mail: ludmila_castravet@gmail.com
URL : www.sebinka.com

The first in Moldova online store for healthy nutrition. www.
crocus.life
Special offer from crocus for the exhibition Food & Drinks.
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DALMORS GRUP S.R.L.

FOOD & DRINKS

Compania „Dalmors-Grup” SRL a fost înființată în 2001 și
este specializată în vânzarea și prelucrarea peștelui importat
proaspăt congelat, precum și a peștelui de pe piața republicii. Marca comercială „Dalmors-Grup” se axează pe promovarea și vânzarea către consumatori a produselor locale, astfel
garantând calitatea produselor alimentare. Importând pește
din mai mult de 40 de țări, oferim o gamă largă de pește
proaspăt congelat, pește sărat, pește afumat la rece și la cald,
pește uscat, conserve de pește, precum și o gamă largă de
delicatese marine. Pentru a răspunde cererii și dorințelor clienților, compania a deschis 10 magazine specializate FISH
MARKET în Chișinău, Ungheni, Orhei și Bălți.

Dalmors-Grup was founded in 2001 and specializes in the sale
and processing of imported fresh-frozen fish, as well as of local
fishery. The trade mark Dalmors-Grup is focused on the promotion and sale of products made in Moldova, which guarantees foodstuffs’ quality. Importing fish from more than 40
countries, we offer a wide range of fresh-frozen fish, salted fish,
cold and hot smoked fish, dried fish, fish preserves, as well as a
rich assortment of seafood. To meet the demands and wishes
of customers, the company opened 10 specialized stores FISH
MARKET in Chisinau, Ungheni, Orhei and Balti.

str. Alexandru cel Bun 95
Chișinău, Republica Moldova
060 362 829
info@dryco.md
www.dryco.md

DRYCO-SHOP S.R.L.

DRYCO-SHOP a început activitatea în 2018, oferind clienților un produs ecologic, într-un ambalaj compact, cu condiții
optime de păstrare și cu un aspect plăcut. Producerea prunelor uscate este o afacere de familie cu o istorie de peste
10 ani, care cuprinde toate etapele necesare, începând cu
procesul de cultivare a prunelor în condiții ecologice, deshidratare, prelucrare printr-o tehnologie performantă conform
standardelor naționale, ambalare în cutii de 1 kg și livrare la
ușa clienților.
Participanții la expoziție se pot bucura de oferta: „Cumpără
3 Cutii și a 4-a o Primești Cadou”, în plus, fiecare cumpărător
participă la tombola Dryco, unde poate câștiga un abonament anual la prune uscate.

Dryco-Shop started its activity in 2018, offering customers an
environmentally friendly product in a compact package with
optimum storage conditions and a pleasant appearance. The
production of dried plums is a family business with a history
of more than 10 years, which includes all the necessary steps,
starting with the process of plum cultivation in ecological conditions, dehydration, processing, using a high technology, according to the national standards, packing in boxes of 1 kg
and delivery to the customer door.Participants in the exhibition can enjoy the offer: “Buy 3 Boxes and You Get the 4th As A
Gift”, plus each buyer participates in the Dryco raffle, where he
can win an annual dried plums subscription.
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str. Uzinelor 11A,
Chișinău, Republica Moldova
Mob.:. +373-6-836-02-80
e-mail: marketing@dalmors-grup.md
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ЭФКО ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

FOOD & DRINKS

Grupul de companii EFKO este unul dintre cei trei cei mai
mari holdinguri agroindustriale din Rusia și Uniunea Economică Euroasiatică. EFKO este lider pe piața ingredientelor
alimentare utilizate în industria de cofetărie, brutărie și alte
industrii alimentare, ocupă o poziție de lider în prelucrarea
semințelor oleaginoase, producția de ulei vegetal, maioneză,
ketchup și iaurt. Este unul dintre cei mai mari exportatori de
ulei de floarea-soarelui. Produsele companiei sunt fabricate
sub mărci comerciale cunoscute SLOBODA și ALTERO. Produsele sunt exportate în mai mult de 50 de țări. La sfârșitul
anului 2017, veniturile companiei s-au ridicat la 108,7 miliarde de ruble. Compania este dublă câștigătoare a Premiului
Guvernului Federației Ruse în domeniul calității.

EFKO Group of Companies is one of the three largest agro-industrial holdings in Russia and the EAEU. EFKO leads the
market for food ingredients used in confectionery, bakery and
other food processing industries, and holds a leading position
in oilseed processing, production of vegetable oil, mayonnaise, ketchup and yogurt. It is one of the largest exporters of
sunflower oil. The brand products of the company are manufactured under well-known trademarks «Слобода» (Sloboda)
and Altero. Products are exported to more than 50 countries.
By the end of 2017, the company’s revenue amounted to
108.7 billion rubles. The company is twice the winner of the
Russian Federation Government Quality Award.

str. Bucuriei 20, Chișinău Republica
Moldova
(+373) 22 854 088
(+373) 22 854 089 (факс)
office@euroalco.md
Site-ul nostru: www.euroalco.md
www.еurоbrаndу.соm

www.euroalcowhiskey.com
www.eurovodka.com
www.eurowine.md
Secția vânzări:
Тел: (+373) 22 854 649
sales@euroalco.md

EUROALCO

În Chișinău, în 1898, a fost deschisă uzina faimoasei companii Н.Л.Шустовъ съ Сыновьями . După mulți ani de activitate, aici continuă producția coniacurilor și vinurilor de marcă.
Unul dintre succesorii tradițiilor Н.Л.Шустовъ съ Сыновьями
este compania EuroAlco, înființată în 1994.
Unul dintre factorii care fac posibilă garantarea unei calități
constante a produsului sunt instalațiile și facilitățile de producție, deținute de societate, care asigură un ciclu tehnologic complet.
Fabrica utilizează tehnologii avansate din Franța, Italia, Germania, SUA.
Laboratorul companiei este acreditat prin certificatul nr. SNA
MD CAECP LI 02 221 din data de 24 martie 2010.
Indicatorul conformității întreprinderi nivelului internațional
este certificatul UNI EN ISO 22000: 2005.
În prezent, produsele companiei sunt comercializate în Moldova, Ucraina, Polonia, România, Bulgaria, Turkmenistan, Kazahstan, Muntenegru, Slovacia, Statele Unite și Canada. Mai
multe informații găsiți pe site-ul nostru: www.euroalco.md

In 1898, a factory of the famous company “N.L. Shustov and
Sons” was opened in Chisinau. Decades later, vintage cognacs
and wines are still produced here. One of the successors of
Shustovs’ traditions is the company EuroAlco, founded in
1994.
One of the factors that makes possible to guarantee a constant
high quality of finished products are production facilities that
provide the complete technological cycle.
Advanced technology from France, Italy, Germany, USA are
used to ensure the production cycle.
The company’s laboratory is accredited by certificate No. SNA
MD CAECP LI 02 221 dated March 24, 2010.
The indicator of compliance of an enterprise with international
standards is the UNI EN ISO 22000: 2005 Certificate.
Currently, products of EuroAlco are sold in Moldova, Ukraine,
Poland, Romania, Bulgaria, Turkmenistan, Kazakhstan, Montenegro, Slovakia, the United States, and Canada.
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ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»
РФ, 309850, Белгородская область, город Алексеевка,
улица Фрунзе, дом 4
+7(47234)77100
efko-ingredients.ru, food@efko.ru
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Одесская область, Беляевский район,.
с. Большой Дальник, пер. Шевченко 3, дом 3
Tel.:: +380 990 768 685
Tel.: +380 48 793 57 85
e-mail: eveet.sweet@gmail.com

str. Pușkin 50,
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 222410
Mob.: (+373) 79959571
e-mail: info@franke-sistem.md
Web-site: www.franke-sistem.md

FOOD & DRINKS

Compania EVET - producător ucrainean de gumă de mestecat cu abțibilduri pentru copii. Procesul de producție este dotat cu o linie tehnologică performantă pentru un ciclu complet de fabricare a gumei de mestecat, inclusiv echipamente
pregătitoare, de formare și ambalare, realizate de companiile
germane Gabler și Pak Tek. Calitățile gustative Swiss made
(Elveția), în conformitate cu tehnologia belgiană.
Astăzi producem gumă de mestecat cu abțibild pentru copii,
în ambalaje a câte 100 de bucăți și, respectiv, cinci bucăți, cu
surpriză.
Urmărim interesele și hobby-urile copiilor și adolescenților
pentru ca abțibildurile și designul produselor noastre să fie
interesante pentru copii.

FRANKE

EVET is an Ukrainian manufacturer of chewing gums with stickers for children. The production process is endowed with a
cutting-edge technology line for a complete production cycle, including preparatory, forming and packaging equipment
made by the German companies Gabler and Pak Tek. Specific
taste Swiss made (Switzerland) is ensured by Belgian technology.
Today we produce chewing gum for children in packs of 100
and 5 pieces, with surprise gifts.
We follow the interests and hobbies of children and teenagers
to ensure that our stickers and the design of our products is
exciting for them.

Franke este liderul mondial în furnizarea de sisteme inteligente pentru bucătării casnice și semi-profesionale (chiuvete, robinete, cuptoare, mașini de spălat vase, plite, accesorii).

FOOD & DRINKS

ЧП ЭВЕТ

Franke is the world leader in providing smart systems for residential and semi-professional kitchens (sinks, faucets, ovens,
dishwashers, cookers, accessories).
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GREEN GROUP CMK S.R.L.

FOOD & DRINKS

Conceptul, conform căruia activăm, este de a nu fi încă una
din bucătăriile de tip fast-food cu care s-a obișnuit fiecare.
Noi ne dorim să demonstrăm că fast-food-ul poate reprezenta și un mod sănătos de alimentație, ca urmare utilizăm zilnic
doar produse proaspete și de bună calitate. Echipa noastră
este mereu la dispoziția fiecărui client pentru a-i satisface
dorințele culinare deservindu-l la cel mai înalt nivel. Suntem
tineri și plini de entuziasm, suntem activi și noi înșine credem
că este posibil să mănânci gustos, sănătos și rapid în același
timp.
Te așteptăm cu drag la noi să-ți împlinim pofta!

The basic principle we are following in our activity is not to be
just another fast-food diner everyone’s got used to. We want
to demonstrate in practice that fast food can also be a healthy
diet, so we use only fresh and good quality products daily. Our
team is always there for every customer to satisfy their culinary
tastes at the highest level. We are young and enthusiastic, we
are active and we believe that it is very possible to have tasty
and healthy fast-food. We are waiting for you!

str. Albișoara 21/3
Chișinău, Republica Moldova
Mob: +373 68-560-606
Fix: +373 22-58-26-72
E-mail: info@goodfood.md
Site: www.gustapro.md

GUSTA PRO

Gusta Pro este magazinul specializat în produse de cofetărie,
patiserie și produse pentru prepararea cărnii, orientat spre
persoanele fizice care gătesc acasă și spre persoanele care
gătesc la comandă și micile laboratoare. Magazinul ”Gusta
Pro” este furnizorul producătorilor mondiali: Italia, Belgia, Polonia, Germania, Spania ș.a. La noi găsiți o gamă largă de produse de calitate înaltă precum: ciocolată veritabilă, decorații
comestibile din zahăr și napolitană, decorații necomestibile,
pasta de zahăr, produse lactate și vegetale, coloranți alimentari, produse congelate, suporturi pentru torturi și cutii pentru
acestea, decupătoare din plastic, forme din inox și silicon, poșuri și duiuri, forme din hârtie, condimente pentru prepararea
cărnii, membrană naturală și multe alte produse. Produsele
pot fi procurate atât în magazinul fizic, cât și prin intermediul
magazinului online www.gustapro.md

Gusta Pro store is specialized in confectionery, pastry and
products for meat preparation, focused on home-cooking individuals, small catering enterprises and small labs.
The Gusta Pro store is a supplier of world manufacturers from
Italy, Belgium, Poland, Germany, Spain and others.
You will find here a wide range of high-quality products: genuine chocolate, edible ornaments in sugar and wafers, inedible
ornaments, sugar paste, dairy and vegetable products, food
dyes, frozen products, cake racks and boxes, plastic cutters,
molds in stainless steel and silicone, bags and nozzles, paper
forms, spices for meats preparation, natural membranes and
many more.
Our products can be purchased both at the store and online
www.gustapro.md.
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str. Calea Ieșilor 7
MD-2071, mun Chșinău, Republica Moldova
Tel: 060 999 539
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INTER-OLIVA S.R.L.

FOOD & DRINKS

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.

str.Bucuriei 18/4, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 68 057 813
e-mail: craftmeat@outlook.com
www.craftmeat.md
facebook/craftmeat
Instagram/craftmeat

INTRANSLINA S.R.L.

CRAFT MEAT înseamnă produse din carne proaspătă realizate artizanal, în volume mici pentru a păstra cea mai înaltă calitate. Produsele sunt destinate adevăraților gurmanzi. Oferim
produse copt-afumate într-un mod inedit, după tehnologia
Smoked Barbecue - o tehnologie americană 100% ecologică de preparare a produselor din carne. Afumarea se face în
cuptoare speciale, doar pe lemne de stejar. Astfel, produsele
noastre capătă un gust totalmente deosebit!

CRAFT MEAT means fresh meat products, crafted in small
volumes to keep the quality at its highest. The products are
intended for the true gourmets! They are baked-smoked in
a unique way, using the Smoked Barbecue technology - an
American 100% natural technology to prepare meat products.
Smoking is done in special ovens, only on oak wood. Thus, our
products get a totally special taste!
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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
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ISTANBUL BAZAAR

FOOD & DRINKS

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.

str. Sfatul Țării 29,
MD-2012, Chișinău
Tel: +373 22 85 93 00
Adresa de mail: office@kaufland.md
Pagina de Facebook: Kaufland Moldova
Youtube: Kaufland Moldova

KAUFLAND S.R.L.

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail
din Europa, cu peste 1.250 de magazine în 7 țări. Obiectivul
nostru este să oferim clienților adevărata experiență a cumpărăturilor prin intermediul unui sortiment variat de produse de calitate și proaspete la prețuri rezonabile. Acordăm o
atenție sporită selecției responsabile a gamei de produse
alimentare și a produselor de bază și promovăm astfel sustenabilitatea și produsele locale.
Programele de responsabilitate socială reprezintă o componentă cheie în strategia companiei. În cadrul proiectelor
noastre de CSR urmărim implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pe lângă educație și sănătate, sprijinim proiectele dedicate protecției mediului înconjurător, promovarea unui stil de
viață sănătos și adoptarea unei nutriții echilibrate.

Kaufland is among the largest retail companies in Europe, with
over 1,250 stores in 7 countries. Our goal is to offer our customers the true shopping experience through a wide range
of quality fresh products at reasonable prices. We pay close
attention to the responsible selection of foodstuffs and commodity products and thus promote sustainability and local
production.
Social responsibility programs are a key component in the
company’s strategy. In our CSR projects we are pursuing the
implementation of complex social programs targeting large
groups of beneficiaries. In addition to education and health,
we support projects dedicated to protecting the environment,
promoting a healthy lifestyle and adopting balanced nutrition.
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str. Tighina, 26 Chişinău, Republica Moldova
tel. : +373 22/ 106-906
GSM : +373 79/ 700-626
e-mail : ibazaar.md@gmail.com
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LA NOBILTA DEL GUSTO

FOOD & DRINKS

„La Nobilta del Gusto” încurajează consumul de produse calitative, naturale și create artizanal. Colaborăm cu branduri recunoscute din Europa. Furnizorii noștri sunt creatori care au
fost apreciați la saloane internaționale de gastronomie, unde
au fost premiați și evaluați de cei mai pretențioși jurați.
Totodată, ne dorim să încurajăm creatorii locali. Astfel, pe rafturile noastre au început să apară produse create în Moldova.
Facem o selecție strictă, în care primează calitatea, gustul și
proprietățile benefice pentru sănătatea consumatorului.
Niciunul dintre produsele noastre alimentare nu conține coloranți, aditivi artificiali sau conservanți. Majoritatea producătorilor sunt ateliere mici.
Gama de produse
Băuturi: cafea, ceai, apă, suc, băuturi alcoolice.
Dulciuri: ciocolate, biscuiți, macarons.
Produse alimentare: brânzeturi, dulceață, oțet, sare, sosuri,
creme ș.a.
Produse veggy: vegan, fără gluten sau fără zahăr.

La Nobilta del Gusto encourages the consumption of quality,
natural products. We work with recognized brands from Europe. Our suppliers have been appreciated at international
gastronomy contests, where they have been rewarded and
evaluated by the most demanding jurors.
At the same time, we want to encourage local growers. Thus,
products cultivated in Moldova started to appear on our
shelves. We make a strict selection, where quality, taste and
beneficial properties for the consumer’s health prevail.
None of our foods contains dyes, artificial additives or preservatives. Most manufacturers are small companies.
Product range:
Drinks: coffee, tea, water, juice, alcohol.
Sweets: chocolates, biscuits, macaroons.
Foodstuffs: cheese, jam, vinegar, salt, sauces, creams, etc.
Veggy products: vegan, gluten-free or sugar-free.

Киев, ул. Шота Руставели 23, 01033, Украина
Телефон: +38 044 521-92-40
e-mail: korolova@lekhim.ua
web-site: lekhim.ua

АО ЛЕКХИМ

Grupul de companii LEKHIM este producătorul apei minerale de clasa premium - Enjoy®.
Suntem un grup de companii de profil farmaceutic cu ani de
experiență și cu un obiectiv clar - de a aduce oamenilor un
produs de cea mai înaltă calitate. Apa minerală Enjoy® este
extrasă de la o adâncime de 670 m și îmbuteliată direct la
locul de extracție, sub control strict. Garantăm că nu folosim
nicio tehnologie: osmoza inversă, mineralizarea artificială,
conservanți care distrug structura naturala a apei. Enjoy® este
un produs cu adevărat premium, în care se combină apa minerală de cea mai înaltă calitate și ambalajul rafinat. Aspectul
elegant al apei minerale Enjoy® va da un plus de valoare oricărui eveniment: fie că este vorba de conferințe sau expoziții,
întâlniri de afaceri sau negocieri, petreceri sau sărbători de
familie.
Apa Enjoy® este acolo unde există succes!

Lekhim Group of Companies is the manufacturer of premium
mineral water Enjoy®.
We are a pharmaceutical group of companies with years of experience and we have set the goal to bring to people a product of the highest quality.
Enjoy® mineral water is extracted at a depth of 670 m and is
bottled directly at the extraction site, under strict control. We
do not use any technologies: reverse osmosis, artificial mineralization, preservatives that destroy the natural structure of
the water.
Enjoy® is a truly premium product in which mineral water of
the highest quality and exquisite packaging are merged.The
elegant look makes the mineral water Enjoy® a worthy addition to any respectable event or family celebrations.

FOOD & DRINKS

str. Sfatul Țării 59, Chișinău
Telefon: 069023844/ 0 22 802 002
www.lanobiltadelgusto.md

Enjoy® is where the success is!
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șos. Muncești 121 MD-2002,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 89 09 30
Fax: (+373 22) 89 09 27
E-mail: office@linella.md
http://www.linella.md/

FOOD & DRINKS

Cu peste 86 de magazine, Moldretail Group este compania
locală sub care operează brandul Linella, fiind cea mai mare
rețea de magazine cu acoperire națională în Republica Moldova. De peste 17 ani, compania depune eforturi permanente pentru a le oferi clienților săi un sortiment variat, produse
proaspete și o deservire calitativă, reușind să satisfacă cerințele consumatorilor. Produsele fresh sunt o prioritate pentru
brandul Linella, astfel atingând obiectivul principal de a fi vecinul de încredere al consumatorilor.

LINIA DE CREDITARE EU4BUSINESS-BERD ÎN MOLDOVA

With more than 86 stores, Moldretail Group is the local company owning Linella - the largest national network of stores in
the Republic of Moldova. For over 17 years, the company has
been making permanent efforts to provide customers with a
varied assortment of foodstuffs, fresh produce and quality service. Fresh products are a priority for the Linella brand, meeting the primary goal of being the consumer’s confident store.

Linia de Creditare EU4Business-BERD este un program flexibil care poate în general, susține aproape orice proiect de
modernizare sprijinind întreprinderile din Moldova în asigurarea conformității în cadrul Acordului de Liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA).
DCFTA face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Uniunii Europene “EU4Business inițiative”, care susține accesul pe piața
liberă pentru țări precum Moldova.
Scopul Liniei de Creditare EU4Business-BERD este de a facilita accesul la finanțarea tehnologiilor care vor ajuta companiile să atingă standarde internaționale de producție, să-și
îmbunătățească competitivitatea și să-și sporească rentabilitatea.
Linia de creditare include:
• Credite acordate IMM-urilor prin intermediul băncilor partenere locale (Mobiasbancă – Groupe Société Générale, B.C.
ProCredit Bank S.A., Banca Comercială Română Chişinău S.A.
(BCR Chişinău S.A.)
• Un grant de 10-15% din suma creditului, verificarea reușitei
proiectului și o asistență tehnică gratuită finanțată de Uniunea Europeană.

The EU4Business-EBRD Credit Line is a flexible program that
can essentially support almost any modernization project,
supporting Moldova businesses in reaching compliance under the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)
The DCFTA is part of a broader European Union driven ‘EU4Business initiative’, which is supporting open market access
for countries like Moldova.
The aim of the EU4Business-EBRD Credit Line is to facilitate
access to financing of technologies that will help companies
to achieve international production standards, improve their
competitiveness and increase their profitability.
The Credit Line includes:
• Credits disbursed to SMEs via local Partner Banks (Mobiasbancă – Groupe Société Générale, B.C. ProCredit Bank S.A.,
Banca Comercială Română Chişinău S.A. (BCR Chişinău S.A.)
• Grant incentives of 10-15% on the loan amount, success of
the project verification, and free-of-charge technical assistance financed by the European Union.
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LINELLA

Chișinău, MD 2012, str. Vlaicu Pârcălab 27/1,
Tel. (+ 373 22) 99 61 62 / (+373 22) 99 61 63
GSM + 373 797 166 96
Email: info.moldova@eu4business-ebrdcreditline.com
Website: http://www.eu4business-ebrdcreditline.md/
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mun. Chișinău
str. Căpriana 50, ASEM, Bloc C
tel.: 060 59 64 18

maximum.md
022 54-54-54

FOOD & DRINKS

Coffee Kings - cine suntem? O familie mare!
Fiecare oaspete pentru noi este membru al acestei familii.
Din acest acest motiv, folosim numai produse naturale, datorită cărora obținem diferite culori de cafea. Pornind de la
iubita noastră Insta Coffee (latte roz) și terminând cu Orange
Coffee (cafea preparată în portocală), suntem întotdeauna
fideli principiului nostru: Doar ce e mai bun și doar natural!
Fiecare băutură este gândită de zeci de oameni: designeri,
barista și mulți alții. Fiecare dintre ei pun o parte din sufletul lor în fiecare produs! Pentru ca cei care consumă cafeaua
noastră să zâmbească cât mai des.
Ce este Coffee Kings ? Nu e doar o cafenea. Este o familie! Și
acest lucru este cu adevărat important.

Coffee Kings - who are we ?
One big family !!!
Each guest for us is a member of our family. Therefore, we use
only natural products,and that’s how we get coffee of different colors. Starting with our beloved Insta Coffee (pink latte)
and ending with Orange Coffee (coffee brewed in an orange),
we are always true to our main principle: only the best and
only natural!!! Each of our drinks is created jointly by dozens
of people: designer, barista, and many more. Each of them
puts in that beverage a part of their soul! Everything to make
you smile as often as possible. What is Coffee Kings? Not just a
coffee shop. Family! And this is truly important.
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MAXIMUM

Compania MAXIMUM este lider și expert în vânzări pe piața
de tehnică electronică, de uz casnic, dar și de produse digitale din Moldova. Magazinele companiei sunt deschise în
toată țara: la Chișinău, Bălți, Orhei, Comrat, Taraclia și Edineț.
În prezent, în lanțul de magazine sunt prezentate peste 15
000 de mărfuri și circa 300 de mărci comerciale.

MAXIMUM is a leader and sales expert in the field of electronic household appliances and digital products in Moldova.
The company’s stores are open all over the country: in Chisinau, Balti, Orhei, Comrat, Taraclia and Edinet. At present, over
15,000 products and about 300 trademarks are available in
these stores.

Compania lucrează cu cele mai mari branduri mondiale:
Samsung, LG, Panasonic, Philips, Bosch, Whirlpool, ASUS,
Xiaomi ș.a. și se mândrește cu contracte exclusive cu Sony,
Sharp, JVC, DeLonghi, KitchenAid, AEG, Dyson, Jetpik ș.a.

The company works with the world’s largest brands: Samsung,
LG, Panasonic, Philips, Bosch, Whirlpool, ASUS, Xiaomi and
others. and boasts exclusive contracts with Sony, Sharp, JVC,
DeLonghi, KitchenAid, AEG, Dyson, Jetpik, and others.

Parteneriatul cu compania de microfinanțare Max Credit garantează condiții avantajoase de procurare în rate. Suportul
din partea service centrului Re-Serve le va asigura clienților
liniștea și siguranța de calitatea tehnicii achiziționate.

The partnership with the Max Credit microfinancing company guarantees advantageous terms of interest rates. Service
support from Re-Serve will provide customers with sense of
security for purchased equipment.

Doar MAXIMUM

Only MAXIMUM!

Cumpărați online: maximum.md / 54-54-54

Buy online: www. maximum.md / 54-54-54
www.food-drinks.moldexpo.md
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I.I. MACOVEI MAXIM
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C.C. Atrium, str. Albișoara 4, etaj 1,
Chișinău, Moldova
tel: +373 67 222 222
email: office@motiko.eu
site: www.motiko.eu

MEGA PRODUCT S.R.L.
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Compania MEGA PRODUCT este importator și distribuitor al
produselor alimentare din segmentul premium „Fine Food
& Gourmet Selection”. Misiunea companiei și eforturile angajaților noștri vizează promovarea conceptului de lux accesibil - de a oferi clienților noștri oportunitatea de a cumpăra
produse de cea mai înaltă calitate la prețuri accesibile. Printre
partenerii noștri se numără multe branduri de renume mondial, lideri de calitate în domeniile lor, cum ar fi cafea, ceai,
produse de cofetărie. Magazinul nostru de firmă se află în
clădirea Centrului comercial „Jumbo” (intrarea de pe strada
Decebal, EXCELSIOR).

MEGA PRODUCT is the importer and distributor of food
products of the premium segment “Fine Food & Gourmet
Selection”. The mission of the company and the efforts of our
employees are aimed at promoting the concept of affordable
luxury and offering our customers the opportunity to purchase
food of the highest quality at affordable prices. Among our
partners there are many well-known world brands, leaders in
quality in their fields, such as coffee, tea, confectionery. Our
company store is located in the building of the shopping
center “Jumbo” (entrance from Decebal street, EXCELSIOR).

MOTIKO

MOTIKO este unicul producător oficial al deserturilor congelate mochi pe teritoriul Republicii Moldova și țările CSI. Unicitatea rețetei japoneze mochi distinge produsul printre rândurile competitorilor tradiționali de cofetării, patiserii și alți
producători din domeniul respectiv. În afară de componența
sa impecabilă, desertul de orez are un gust unic, senzațional
care va satisface capriciile oricărui gurmand. În meniul său,
MOTIKO include și mochi vegane – o gamă rafinată de deserturi congelate pentru vegetarieni.
Astăzi desertul japonez de marcă MOTIKO este distribuit atât
în țările CSI (Ucraina, Rusia), cât și în Europa (România, Cehia,
Ungaria).
Deserturile MOTIKO abia au început să cucerească gusturile
europenilor, dar există deja adevărați fani ai acestei prăjituri.

MOTIKO is the only official producer of frozen mochi desserts on the territory of the Republic of Moldova and the CIS
countries. The uniqueness of the Japanese mochi recipe distinguishes the product among traditional confectioners, patissiers and other producers in the field. In addition to its impeccable composition, this rice dessert has a unique, sensational
taste that will satisfy the whims of any gourmet. In its menu
MOTIKO also includes vegan mochi - a refined range of frozen
desserts for vegetarians.
Today, the Japanese dessert brand MOTIKO is distributed
both in the CIS countries (Ukraine, Russia) and in Europe (Romania, Czech Republic, Hungary).
MOTIKO desserts have just begun to conquer the tastes of Europeans, but the numbers of true fans of this cake are already
growing.
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Showroom: bd Decebal 23/1, C.C. JUMBO, butic 123
(intrarea din bd. Decebal, light box EXCELSIOR),
Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: 022-47-11-11
e-mail: office@megaalliance.md
www.megaalliance.md
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PANADERO 2018 S.R.L. /
MARCA COMERCIALĂ PANADERO
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Când faci acasă plăcinte, sarmale sau torturi, deja știi la ce
magazin să mergi pentru a găsi semipreparatele ce te salvează. Dar ce faci atunci când te gândești la produse selecte
de patiserie, așa cum ar fi croasanții; croasanții ideali pe care
îi admiri în vitrinele patiseriilor și-i visezi când ți-e gândul la
o călătorie în orașul iubirii?! PANADERO, Maestrul Patiser, îți
oferă soluția – linia de produse congelate de patiserie menită să te răsfețe cu cei mai delicioși croasanți, proaspăt copți
la tine în bucătărie. Croasanții perfecți sunt aproape gata, tu
doar trebuie să-i pui la cuptor și în 20 de minute bucuri întreaga familie cu cele mai romantice produse de patiserie.

When you cook at home pies, stuffed leaves or cakes, you already know where to go to find precooked food that is of great
help. But what do you do when you think of exquisite pastry
products, such as croissants, the gorgeous croissants that you
admire in the showcases of patisseries and dream of them
when you think about a travel to the city of love ?!
PANADERO, Master Patissier, offers you the solution - the line
of frozen pastry product, meant to spoil you with the most delicious croissants, freshly baked in your kitchen. Perfect Croissants are almost ready, you just have to put them in the oven
and in 20 minutes the whole family will enjoy the most romantic pastry products.

str. Pandurilor 62
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: 0786 44 0 44
e-mail: bar-bq@mail.ru

PAPA GRILL S.R.L.

PAPA GRILL meat&seafood – proiect de autor al bucătarului-șef Alexandru Tcaciuc.
Este un show-room unic de prezentare a delicateselor din
carne și pește pe gheață.
O selecție imensă de produse pregătite de bucătar vă așteaptă: fripturi Ribeye Dry Age, pui în ulei de trufe, rață a
la Pekin, carne de vițel, pește proaspăt și fructe de mare în
ierburi aromatice cu ulei de măsline. Pentru fiecare produs
comandat veți primi rețeta restaurantului și un sos cadou.
Produsele noastre semiprelucrate, pregătite de profesioniști,
vă vor economisi timp și efort prin crearea unui „restaurant
propriu” la domiciliu. Chiar și începătorii în arta gătitului vor
deveni cei mai tari bucătari! Tot ce aveți nevoie este să preîncălziți cuptorul sau grătarul.
Enjoy It!

PAPA GRILL meat & seafood - project of the chef Alexandr
Tcaciuc.
This is a unique show-room of meat and fish delicacies on ice.
A huge selection of dishes, prepared by the chef, awaits you:
seasoned steaks Ribeye Dry Age, corn-fed chicken in truffle
oil, Peking duck, dairy calf rack, and freshest fish and seafood
in aromatic herbs with olive oil. For each dish you will receive
a restaurant recipe and a packaged sauce - as a gift. Our
semi-finished products, prepared by professionals, will significantly save you time and effort when you’ll be creating «your
own restaurant» at home. Even the most inexperienced «cook»
will become the coolest Chef! All you need is to preheat your
oven or grill.
Enjoy It!
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str. Nadejda Russo, 14;
Chișinău, Republica Moldova
Mob.: 062 04 04 04
e-mail: info@panadero.md
Web-site: www.panadero.md
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str. Cetatea Albă, 172
Chișinău, Republica Moldova
tel.: (+ 373 22) 21-40-21
GSM: + 373 60-70-40-47
e-mail: ponti@ponti.md
www.facebook.com/pontisrl

PIVZAVOD
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Sloganul nostru este Magie în fiecare litru!
Reațeaua magazinelor Pivzavod a fost înființată în 2013 și are
în prezent patru magazine în Chișinău. Și acest lucru este departe de limită!
Activitatea principală este vânzarea unui sortiment mare de
bere vie în sticle PET și gustări la bere! Rețeaua noastră colaborează cu majoritatea producătorilor locali de produse
calitative pentru producerea berei! Deci, suntem angajați
în livrarea produsului dvs. preferat și gustări (pivzavod.md@
gmail.com)! Acordăm o mare atenție calității produselor vândute și deservirii!
Suntem bucuroși să vă vedem printre vizitatorii noștri! Veniți
la noi și savurați gustul uneia dintre cele mai vechi băuturi a
civilizației noastre!

Our slogan is Magic in Every Liter!
The network of beer stores Pivzavod was founded in 2013 and
currently has four spots in Chisinau. And this is by far not the
limit!
Our main activity is selling a large assortment of natural beer in
PET bottles and snacks to accompany the beer! Our network
cooperates with most local Breweries with high quality beer.
We also deliver the favorite product and snacks at home (pivzavod.md@gmail.com)! We pay great attention to the quality
of the goods we sell, also to service quality!
Always a warm welcome to all visitors! We are waiting for you!
Let’s enjoy together the taste of one of the most ancient drinks
of our civilization !

PONTI

Ponti Home sunt produse textile de autor pentru bucătărie și
pentru locuință.
O colecție de șorțuri pentru întreaga familie, mănuși pentru
gătit, hăinuțe pentru ceainice, săculețe pentru pâine și crupe,
prosoape de in, fețe de masă cu dantelă.
Pentru produsele noastre folosim numai țesături naturale de
înaltă calitate - bumbac, in.
Accesoriile funcționale, elegante, de calitate vă vor ajuta să
creați în casă o atmosferă caldă pentru familia dvs.

Ponti Home - designer kitchen and home textiles.
A collection of aprons for the whole family, unique potholders,
dollies for kettles, bags for bread and cereals, linen towels, tablecloths with lace trims.
We use only high quality natural fabrics for our products - cotton and linen.
Functional, high-quality and stylish accessories will help create
an unique atmosphere in your house.
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Mob.: 060 951 333
Mob.: 079 455 655
pivzavod.md@gmail.com
www.pivzavod.md
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QUALIKO-GROUP S.R.L.

FOOD & DRINKS

Carne de pasăre
Compania MHP controlează întregul lanț al procesului de
producție al 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 producția de furaje, care sunt îmbogățite cu
proteine, vitamine și minerale, necesare creșterii sănătoase a
puilor. Ouăle produse din stocul de amelioratori ai companiei 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.

Chicken meat
MHP controls the entire chain of poultry meat production. Using the vertical business model allows us to guarantee high
quality standards for our products and full quality control during the production process. We use our own seeds for the production of fodder, which are enriched with proteins, vitamins
and minerals necessary for the healthy growth of chickens.
Eggs produced by the MHP breeder stock are transported to
MHP incubators on chicken farms. Bird breeding takes place in
open spaces, the eggs of the highest category.

str. Grigore Vieru 19
Chișinău. Republica Moldova
Tel/Fax(+37322) 245203
E-mail: Berghoff.home@gmail.com
Web: www.regina.md

REGINA VIEȚII

Magazinul prezintă o noutate pe piața moldovenească - o
față de masă impermeabilă pentru bucătării și terase. De
mai bine de 11 ani magazinul multi-brand Berghoff, situat pe
bulevardul Grigore Vieru, este cunoscut de mulți locuitori și
oaspeți ai capitalei ca spațiu de expunere ale celor mai reușite modele de veselă și accesorii de bucătărie rafinate de
la diferiți producători. Aici vin cei care apreciază calitatea, fiabilitatea, plăcerea de a găti, precum și cei care își doresc
să găsească lucruri speciale pentru casele lor. Clienții fideli
numesc Berghoff Gr.Vieru „cel mai bun magazin de cadouri”, pentru că aici pot găsi întotdeauna un cadou elegant și
util, pentru orice buget. Sunt solicitate, în special, certificatele
cadouri cu valoarea de la 100 până la 1000 de lei. Nu e de
mirare - oricine primește certificatul cadou poate să aleagă
ceea ce are nevoie în funcție de gust.

The store presents a novelty on the Moldovan market - tablecloth with a water-repellent surface for your kitchens and terraces. During 11 years of its existence, the multi-brand store
Berghoff, located on the Gr. Vieru street, became well known
to many residents and guests of the capital as a place where
the best models of tableware from various manufacturers and
very sophisticated kitchen accessories are gathered under one
roof. Our store is visited by those who appreciate quality, reliability, pleasure while cooking, as well as those who like special,
wonderful things for their homes. Regular customers often call
Berghoff Gr.Vieru - “the best gift shop”, because here you can
always find a great, stylish and useful gift for any budget. Gift
certificates in the amount of 100 to 1000 lei are in particular
demand and not surprisingly! After all, it is a win-win option
when a person can choose the thing they need to their own
taste.
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Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 79/ 65-40-52
E-mail: egor.bobco@gmail.com
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str.Gagarin 60, MD-3420 s. Cărpineni,
r-nul Hâncești, Republica Moldova
Tel.: +373 269 27 145
GSM: +373 68 97 15 45
E-mail: carpinipasta@gmail.com
Web-site: www.carpini.md

str. Alexandru cel Bun 5/5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
Tel.: 0 22 72 99 71
0 26 82 23 23
Fax: 0 22 73 83 71
E-mail: office@sandriliona.md

RUSALEPASTE S.R.L.

S.C. SANDRILIONA S.R.L.

RUSALEPASTE SRL, sole manufacturer of pasteurized fresh
pasta (with and without fillings), launches the CARPINI brand!
The exclusive Italian manufacturing technology of CARPIINI
hand-made pasta, made from hard wheat flour (DURUM) and
fresh chicken eggs, using Italian equipment, which ensures
end products of a quality ... buonissimo! An assortment of 22
products - FETTUCCINE, TAGLIOLINI, SPAGHETTI, LASAGNE,
GNOCCHI, TORTELLINI, RAVIOLI and more. CARPINI pasta
are packed along innovative technology, in a controlled atmosphere (ATM), which allows fresh products to be stored at
+ 2 ° C + 4 ° C (in the refrigerator) for 60 days. We offer special
conditions of collaboration to commercial and HORECA networks. We are in the process of certification according to the
international standards ISO 9001 & ISO 22000.

Fabrica de înghețată SANDRILIONA a fost fondată în 1998
și este recunoscută ca unul din liderii de piață din Republica Moldova în categoria înghețată. Produsele marca Sandra
sunt cunoscute și peste hotarele țării, fiind exportate pe 3
continente unde sunt comercializate cu succes.
Cu utilaje de ultimă generație și produse de calitate superioară, noi creăm deserturi delicate, fine și gustoase, aceasta
fiind și misiunea noastră pe parcursul celor 20 de ani de activitate. Gama de produse Sandra conține peste 120 de tipuri
de înghețată și 34 de branduri. Producem înghețată pentru
toate categoriile de consumatori. Suntem mândri de munca
noastră și foarte exigenți cu produsele pe care le creăm cu
minuțiozitate.
Aceasta este înghețata Sandra. Creată cu dragoste și dedicație.

Our story began in 1998, when the ice cream factory Sandriliona was founded. Today, we are one of the market leaders
in Republic of Moldova in ice cream production. Our products
are also well known abroad, being exported on 3 continents
where they enjoy a great demand.
Our mission remains unchanged for all 20 years of activity.
With state-of-the-art equipment and high-quality products,
we produce the most delicious and delightful desserts. We
produce ice cream for all consumer categories and our assortment continues to grow year by year. Today we are happy
to share with our consumers 120 products and 34 different
ice cream brands, each one created with passion and mindfulness. We are proud of our work and are very demanding of
the products we create with love and passion.
This is Sandra ice cream. Created with love and dedication.
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RUSALEPASTE - unic producător de paste făinoase proaspete pasteurizate, cu și fără umplutură, lansează pe piață
marca CARPINI! Tehnologia de fabricație exclusiv italiană a
pastelor artizanale CARPINI din făină de grâu dur (DURUM)
și ouă proaspete de găină, pe utilaj italian, permit producerea produselor de calitate …bun, buonissimo! Un sortiment
din 22 de produse - FETTUCCINE, TAGLIOLINI, SPAGHETTI, LASAGNE, GNOCCHI,TORTELLINI, RAVIOLI ș.a. Pastele
CARPINI sunt ambalate, folosindu-se o tehnologie inovativă – în atmosferă controlată (ATM), care permite păstrarea
produselor în stare proaspătă la temperaturi de +2 +4°С
(în frigider) până la 60 de zile. Oferim condiții speciale de
colaborare pentru rețelele comerciale și HORECA. Suntem
în proces de certificare conform standardelor internaționale
ISO 9001&ISO 22000.
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STINCOM SERVICE S.R.L.

FOOD & DRINKS

Din anul 2012, STINCOM SERVICE este compania nr. 1 în
vânzarea de grăsimi vegetale, cum ar fi:
- margarină pentru aluat fraged
- margarină pentru foitaj
- margarină pentru creme
- ulei de palmier
- ulei vegetal
- înlocuitori de grăsimi din lapte
- grăsimi specializate
- precum și ciocolată industrială.

Since 2012, Stincom Service has been the No. 1 company selling vegetable fats, such as:
- margarine for short pastry
- margarine for puff pastry
- margarine for creams
- palm oil
- vegetable oil
- milk fat replacers
- specialized fats
as well as industrial chocolate.

str. Bolgarscaia, 87 of. 11
or. Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia
Republica Moldova, MD-6104
Tel. +373 691 08 302

TATTI LUX S.R.L.

TATTI LUX SRL este o companie tânără de familie care produce condimente de clasa premium fără sare, conservanți,
coloranți, arome și alte ingrediente artificiale, conform rețetelor proprii.
Compania își propune să furnizeze DOAR CONDIMENTE și
MIRODENII ORGANICE DE CALITATE pentru o alimentație
sănătoasă, precum și dezvoltarea culturi consumului de condimente în Moldova în ansamblu.
Amestecurile perfect echilibrate garantează pregătirea mâncărurilor gustoase și sănătoase chiar și de către începătorii
în gătit.
Pentru profesioniștii care activează în domeniul restaurantelor, suntem pregătiți să creăm amestecuri exclusive pentru
pregătirea unor bucate care vor distinge localurile lor de ale
concurenților.

TATTI LUX is a young family-owned company that makes premium class seasonings and dressings (using its own recipes)
without salt, preservatives, dyes, flavors and other artificial ingredients.
The company aims to supply ONLY QUALITY ORGANIC SPICES AND SEASONINGS for HEALTHY NUTRITION, as well
as to contribute to the development of the culture of spice
consumption in Moldova. Perfectly balanced mixes helps the
preparation of tasty and healthy dishes even by inexperienced
cooks.
For professionals, working in the restaurant business, we are
ready to create exclusive blends for the preparation of traditional and modern dishes that will favorably distinguish their
establishments from competitors.
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bd. Dacia, 37
MD-2060 or. Chișinău
tel.: 022-568055
Mob: 069 10 83 66
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VICTORY SALES S.R.L

FOOD & DRINKS

Compania VICTORY SALES prezintă produse naturale, ayurvedice indiene pentru îngrijirea corpului. Săpunurile și gelurile de duș aromate reîmprospătează și hidratează pielea;
pastele de dinți au efect terapeutic, albesc dinții și întăresc
gingiile; uleiuri pentru creșterea și revigorarea părului, toate sunt preparate în baza rețetelor vechi indiene ayurvedice
care conțin 100% uleiuri naturale și ierburi. Produsele noastre vă vor dărui tinerețe, strălucire, frumusețe și sănătate!

VICTORY SALES presents Indian natural Ayurvedic body care
products. Soaps and aromatic shower gels refresh and moisturize the skin; toothpastes have a therapeutic effect, whiten
teeth and strengthen the gums; oils help to strengthen and
revive hair. All products are prepared on the basis of Ayurvedic ancient Indian recipes, containing 100% natural oils and
herbs. Our products will gift you with youth, brilliance, beauty
and health!

210038 Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Короткевича, 3
тел.:+375 212 67 09 59, факс: +375 212 67 09 48, www.vitba.by
E-mail: vitba@vitebsk.by
Отдел внешнеэкономической деятельности:
тел.:+375 212 67 12 87, факс:+375 212 67 09 84,
email: vitba_ovd@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВИТЬБА»

ВИТЬБА (VITBA) este:
· producător de încredere, cu o experiență de 30 de ani;
· lider în Belarus în producția de cereale pentru micul dejun;
· una dintre cele mai importante întreprinderi din Republica
Belarus pentru fabricarea produselor de patiserie;
· producție de înaltă tehnologie;
· o gamă largă de produse - peste 120 de denumiri;
· sinonimul calității, deține certificatele STB ISO 9001 și sistemul HACCP;
· câștigător în numeroase concursuri și nominalizări;
· geografie largă a livrărilor: Rusia, Ucraina, Moldova, Kazahstan, Letonia, Lituania, Estonia, Palestina, China.

VITBA is:
· a reliable manufacturer with 30 years of experience;
· leader in the Belarussian market of dry breakfast cereals;
· one of the most important enterprises of the Republic of Belarus in the production of confectionery;
· high-tech production base;
· a wide range of products - more than 120 denominations;
· synonym for high quality products, confirmed by certificates
STB ISO 9001 and the HACCP system;
· winner of numerous contests;
· a wide area of distribution: Russia, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Estonia, Palestine, China.
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Bd. Cuza Vodă 44
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 79 82 77 05
e-mail: arunmariakumar@yahoo.com
m.facebook.com/story.php?story_fbid=1696776420367358&
id=1686026731442327
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str. Ion Pruncul, 4/1
MD2005 mun. Chișinău, Republica Moldova,
www.alex-se.com
e-mail: office@alex-se.com
instagram: alex.s_e
FB: Alex S&E

Tel. oficiu: (+37322) 244-572
Tel. service: (+37322) 24-30-87
Fax: (+37322) 29-67-29
Magazin Bălți: (+373 231) 40-456
Magazin Comrat: (+373 298) 805-33
Magazin Tiraspol: (533) 675 40
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Compania Alex S & E este cel mai mare producător și distribuitor de echipamente de cântărit pentru industrie și comerț
în Republica Moldova. Cu o experiență în domeniu de peste
25 de ani, suntem una dintre cele mai mari companii de inginerie din Moldova și țările CSI. Oferim o gamă largă de servicii pentru automatizarea proceselor tehnologice în comerț
și industrie.
În prezent, Alex S & E implementează soluții complete de automatizare a afacerilor în toată țara. Oferim echipamente și
soluții pentru comerț, contabilitate și control. Investim experiența acumulată în soluțiile noastre - software-le Alex-Market si
FLAGMAN. Acestea sunt instrumente eficiente de gestionare
a comerțului cu amănuntul și catering, cuprinzând cele mai
bune practici de automatizare.
Clienții noștri devin partenerii noștri de încredere. În perioada 16 mai – 30 iunie 2019 vă oferim o reducere de 10% la
toate cititoarele de coduri de bare MINDEO și la software-ul
Alex-Market.

ALIR-COMERȚ S.R.L.

With over 25 years of experience, Alex S & E is the largest manufacturer and distributor of weighing equipment for industry
and trade in the Republic of Moldova. We offer a wide range
of services for the automation of technological processes in
trade and industry.
Alex S & E is currently implementing full automation solutions
across the country. We offer equipment and solutions for commerce, accounting and control. We invest the gained experience in our solutions - Alex-Market and FLAGMAN software.
These are effective tools for managing retail and catering, including best automation practices.
Our customers become our reliable partners. Between May
16th and June 30th, 2019, we offer a 10% discount on all
MINDEO Barcode readers and Alex-Market software.

www.food-technology.moldexpo.md

În compania ALIR-COMERŢ ne mândrim cu :
- Experiența de peste 15 ani în segmentul HoReCa,
- Cel mai mare sortiment de veselă profesională în Republica
Moldova, peste 3000 de articole,
- Cele mai bune prețuri din țară,
- Marfa în stoc permanent,
- Livrare gratuită în raza or. Chișinău,
- Prestăm servicii de chirie a veselei.
La noi găsiți veselă de sticlă, vitroceramică, porțelan și ceramică, cristal, tacâmuri, veselă cu suprafață antiaderentă și termorezistentă pentru restaurante, baruri, cafenele și hoteluri
de brandurile renumite: Luminarc, Arcoroc, Chef & Sommelier, Cristal D’Arques, Libbey, Stolzle, Leela Baralee, Baodayi,
Pyrex, TVS, Eternum, OSZ, produse de masă plastică pentru
bucătărie și casă de la Curver și vaze decorative de la San
Miguel.

We, at ALIR-COMERŢ, are proud of:
- Experience in the HoReCa segment - over 15 years,
- The largest range of professional tableware in the Republic
of Moldova (more than 3000 articles),
- Best prices in the country,
- Goods permanently in stock,
- Free delivery in Chisinau,
- We’re renting out tableware.
We oﬀer glass tableware, ware in glass ceramics, porcelain
and ceramics, crystal, cutlery, anti-adherent and heat-resistant glassware for restaurants, bars, cafes and hotels of famous
brands: Luminarc, Arcoroc,Chef & Sommelier, Cristal D’Arques, Libbey, Stolzle, Leela Baralee, Baodayi, Pyrex, TVS, Eternum, OSZ, Curver plastic tableware and products for home
and kitchen, as well as San Miguel decorative vases.
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ALEX S&E S.R.L.

str. Pădurii, nr. 19 (intersecție cu str.Grădina Botanică)
MD-2002 Chișinău, Republica Moldova
Tel./Fax: +З7З 22 85 48 68
GSM: +373 68 682 494
GSM: +373 62 100 434
E-mail: info@alir.md
Web-site: www.alir.md
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AMSK GROUP este singurul distribuitor de filtre pentru purificarea apei, produse de compania germană aqua-global. Pe
parcursul celor 17 ani de activitate, aqua-global s-a recomandat ca un producător de încredere de dispozitive fiabile de
filtrare a apei, devenind lider pe piața germană.
Astăzi, și moldovenii au oportunitatea să achiziționeze o stație mini de purificare a apei!
Puteți economisi până la 500 de euro pe an.
Nu mai trebuie să cărați butelii cu apă acasă sau la birou și
după folosire să nu uitați să duceți ambalajul la gunoi!
Puteți economisi energie electrică! Nu veți mai bea niciodată
apă cu reziduuri de medicamente, hormoni, pesticide, nitrați,
metale grele, microbi și bacterii și altele!
Acum puteți obține apă absolut curată în 4 regimuri termice
prin apăsarea unui singur buton!
Bucurați-vă de o viață plină de putere și sănătate, și nu pierdeți timp cu lucruri simple care se rezolvă simplu.

AMSK GROUP is the only distributor of filters for water purification of the German company aqua-global. For more than 17
years, aqua-global has established a reputation of the manufacturer of reliable device for filtering water, becoming the
leader of the German market. Today, Moldovans have the opportunity to acquire a mini-cleaning station!
You can save up to 500 euros per year.
You will stop carrying crates of water bottles to your home or
office, and then take out the empty packaging!
You can save on electricity!
You will never again have to drink water with: leftover medicines; hormones; pesticides; nitrates; heavy metals; chlorine;
lime; microbes and bacteria and stuff!
Now you can get absolutely clean water in 4 temperature
modes by pressing just one button! Enjoy a life full of strength
and health, and do not waste time on such natural things in
life.

Tel/Fax: +40237.210.549
Mobil: +40743.405.255
Str. Unirea Principatelor, nr. 40
Focșani, Vrancea, România
www.andanimpex.ro

S.C. ANDAN IMPEX S.R.L.

“@ Andan electron” a devenit un brand puternic și recunoscut la nivel național, creat de o firmă dinamică, cu personal
tânăr și ambițios, având o bună pregătire profesională. Succesul brandului, ca și cel al clienților noștri se bazează pe calitatea oamenilor și ideile lor.
SECA (Sistem Electronic de Comandă în Așteptare) este un
sistem facil de comunicare, conceput pentru a fi folosit în industria HoReCa, dar și în alte domenii de activitate.
Acesta este un sistem de tip wireless (fără fir), folosit pentru
facilitarea interacțiunii dintre ospătari și clienți, utilizat în restaurante, terase, baruri, cafenele, etc. și are ca scop servirea
clienților într-un timp cât mai rapid și a-i face pe aceștia să se
simtă într-un cadru mult mai intim și confortabil.

“@ Andan Electron” is presently a strong and nationwide recognized brand, created by a dynamic company with young
and ambitious staff, with good professional training. The success of the brand, as well as of our customers, is based on the
quality of people and their ideas.
SECA is an easy-to-use communication system designed to be
used in the HoReCa industry, as well as in other fields.This is a
wireless system aiming to facilitate the interaction between
waiters and customers, used in restaurants, terraces, bars, cafes, etc., with the goal to serve customers as quickly as possible and to make them feel more relaxed and comfortable.
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str. Mitropolit Varlaam 58
mun. Chișinău, Republica Moldova
amsk.group.md@gmail.com
amskgroup.com
+373 786 833 66
+373 788 711 33
022 300 299
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г. Вышгород, а/с 80
07300, Киевська область, Украина
Tel. : +380 44/ 585-55-85
Fax : +380 44/ 585-55-85
E-mail: info@aventin.ua
URL : www.aventin.ua

АВЕНТИН ЧП

str. Independenţei, 40
MD-2072 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 57-35-73
Fax : +373 22/ 57-35-73
GSM : +373 69/ 11-64-95
E-mail : bongard1@mail.ru
URL : www.bongard.fr

BONGARD
PRODUCĂTOR DE ECHIPAMENTE FIABILE ȘI CALITATIVE

Manufacturer of flexible printed packaging materials, printed
plastic bags, PE and barrier films. The products are manufactured on the equipment of leading world brands (Germany
and Italy). The company has developed and successfully sells
new materials in the series TM “AVENTIN ECO PACK” for ice
cream, butter, mayonnaise, milk, bulk products and confectionery. It offers foil and packing in barrier materials with PE
and EVOH, wicket bags for packing poultry and bakery products. The company has implemented IMS (ISO 9001, ISO
22000, FSSC 22000, ISO 14001).

Thanks to the excellent quality, multifunctionality, technological flexibility and durability, the equipment for bread production of the French company Bongard proved to be excellent.
Since its foundation in 1922, the company has expanded significantly and currently owns three large manufacturing enterprises in Europe, producing a wide range of products:
• kneading and dough sheeters;
• dough dividers;
• dough rounders;
• proofing cabinets (pre-proofing chambers);
• ovens for mini bakeries (convection, rotary, bottom);
• mobile bakeries;
• cream whippers;
• equipment for water treatment;
• refrigeration units.
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Producător de ambalaje flexibile imprimate, folii de plastic și
pungi. Produsele sunt fabricate pe echipament de mărci de
top din Germania și Italia. Compania a dezvoltat cu succes
și vinde materiale noi Seria TM „Aventin ECO PACK“ pentru
înghețată, unt, maioneză, lapte, produse în vrac și produse de
cofetărie. Oferă folie și pachete finite din materiale barieră cu
PE și EVOH, pungi-wicket pentru ambalarea cărnii de pasăre
și a produselor de panificație. Compania a implementat IMS
(ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001).

Datorită calității excelente, multifuncționalității, flexibilității
tehnologiilor, durabilității, echipamentele pentru producția
de pâine ale companiei franceze BONGARD s-au dovedit a
fi excelente. De la înființarea sa în 1922, compania s-a extins
semnificativ și deține în prezent trei mari întreprinderi în Europa, producând o gamă largă de echipamente, inclusiv:
• pentru frământarea și întinderea aluatului;
• divizoare aluat;
• mașini de modelat rotund;
• dulapuri de dospire (camere de predospire);
• cuptoare pentru mini brutărie (de convecție, prin rotație,
pe vatră);
• brutării mobile;
• malaxoare creme;
• echipamente pentru tratarea apei;
• unități frigorifice etc.
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DINA COCIUG S.R.L.

Compania DINA COCIUG, fondată pe 22 noiembrie 1993,
și-a început activitatea în domeniul întreținerii echipamentului frigorific.
Pe parcursul activității sale, DINA COCIUG s-a extins teritorial, deschizând filiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova și
lărgindu-și, totodată, domeniile de activitate.
Dina Cociug ofertează:
Utilaje pentru magazine și supermarketuri;
•
Utilaje pentru restaurante, baruri, catering;
•
Construirea camerelor și a depozitelor frigorifice;
•
•
Utilaje pentru ventilare, condiționare și încălzire.

Dina Cociug enjoys a well-deserved reputation and is proud of:
•
25 years experience on the market;
•
Individual approach to every project;
•
Safety of engineering solutions;
•
Qualified and skilled staff;
•
Quality guarantee;
•
Turnkey services;
•
Reliable supplier;
•
Delivery and installation.

Dina Cociug S.R.L. înseamnă:
Experienţă de 25 ani pe piaţă;
•
•
Abordarea individuală a proiectului;
Siguranța soluțiilor inginerești;
•
Profesionalismul personalului;
•
Garanția calității;
•
Servicii „la cheie”;
•
•
Furnizor de încredere;
Livrare și montare.
•

FOOD TECHNOLOGY

The company DINA COCIUG began its business in refrigeration equipment maintenance in 1993.
In time, DINA COCIUG has expanded territorially, opening
branches throughout the Republic of Moldova and expanding
its business areas as well.
Dina Cociug offers:
Equipment for shops and supermarkets;
•
Equipment for restaurants, bars, catering units;
•
Construction of cold stores and cold-storage chambers;
•
•
Ventilation, conditioning and heating equipment.

Aplicând experiența, cunoștințele și inovațiile, noi îmbunătățim calitatea businessului clienților noștri.

Applying experience, knowledge and innovation, we improve
the quality of our customers’ business.

str. Sfântul Gheorghe 3, or. Chișinău,
Republica Moldova
Tel./Fax: +373 22 500 963
GSM: +373 69 445 455

ECOLUX S.R.L.

Societatea Comercială ECOLUX a fost fondată în anul 1995.
În prezent ECOLUX este un furnizor calificat de produse și
echipamente frigorifice, de ventilare și condiționare a aerului, precum și de servicii profesionale de proiectare, montare,
amenajare și întreținere.
Ecolux este distribuitorul exclusiv al mărcii JBG-2, un producător renumit de echipament frigorific comercial pentru retaileri și lanțuri de magazine.
JBG2 a câștigat încrederea unor retaileri renumiți, precum:
Auchan Group, Globus, Metro Group, Tesco, Delhaize, Kaufland, REWE, Spar, dar și a altor rețele din Europa, Africa și
Orientul Mijlociu.

ECOLUX was founded in 1995. At present, ECOLUX is a qualified supplier of refrigeration, ventilation and air conditioning
products and equipment, as well as provider of services in professional design, installation, fitting and maintenance services.
ECOLUX is the exclusive distributor of JBG-2, a renowned
manufacturer of commercial refrigeration equipment for retailers and chain stores.
JBG2 has won the trust of well-known retailers, such as Auchan Group, Globus, Metro Group, Tesco, Delhaize, Kaufland,
REWE, Spar and other networks in Europe, Africa and the Middle East.
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bd. Dacia 38/7,
Chișinău, Republica Moldova
dina@dina.md
dina.md
079 164 000
022 664 000
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str. Uzinelor, 21A, MD-2023, Chişinău, MOLDOVA
Tel.: +373 22/ 47-22-32,47-22-39
Fax: +373 22/ 47-22-34
GSM: +373/ 690-02301
E-mail: office@fabbri-inox.com
http://www.fabbri-inox.com

Î.M. FABBRI-INOX S.R.L.

str. Ion Creangă, 38 a
MD-2003 or. Durleşti,
mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 58-37-02; 59-98-02

Fax : +373 22/ 58-37-02; 59-98-02
GSM : +373 69/ 88-66-53
E-mail: ftechno-mld@mail.ru
URL : www.favouritetechno.ru

FAVORIT-TEHNO S.R.L.

PRODUCĂTOR ŞI REPREZENTANT OFICIAL AL COMPANIEI FABBRI (FRANŢA)

Manufacture and turn-key installation of stainless steel equipment for the wine and food industry, according to advanced
French technology: bunker, grape crusher, pulp pumps, presses, technological vessels, fermenters, tanks, pipes, heat exchangers, installations for the preparation of extracted wines,
using the technologies FLASH DETENTE, LA REFERENCE
and others. Repair and after-sales service. We offer services in
bending, welding, plasma cutting and other technological services in varying degrees of complexity.

Livrarea utilajului pentru industria de panificaţie şi cea de
cofetărie (aparataj nou şi renovat) de la producători de elită
italieni: Zuccehelli Forni, Tekno Stamap, Metra, Delfin, DeDanieli, Mimac, Pavoni, Minipan, Laser etc. Maşini de dospit şi
formatat aluat, maşini de glazurat, cuptoare, mixere, linii modulare pentru foitaj şi aluat dospit, brutării, maşini de ambalat, maşini de porţionat aluat, dozatoare de aluat etc.

Supplying equipment for baking and confectionery industry
(new and restored equipment) from leading Italian manufacturers: Zuccehelli Forni, Tekno Stamap, Metra, Delfin, DeDanieli, Mimac, Pavoni, Minipan, Laser etc. Depositing and molding equipment, glazing machines, ovens, mixers, modular
lines for flaky and yeast paste, bakery lines, packing machines,
dough separators, dozers etc.

FOOD TECHNOLOGY

FOOD TECHNOLOGY

Fabricarea şi montarea «la cheie» a utilajului pentru Industria
vinicolă şi alimentară, din oţel inoxidabil conform tehnologiei
franceze performante: buncăr, concasor de struguri, pompe
pentru pulpă, teascuri, vase tehnologice, fermentatoare, rezervoare, conducta /ţevi/, schimbătoare de căldură, instalaţii
pentru pregătirea vinurilor extractive prin metoda exploziei
moleculare «FLASH DETENTE», »LA REFERENCE» şi altele.
Reparaţia şi deservirea post-vânzare. Oferim servicii de îndoire, sudare, tăiere cu plazmă şi alte servicii tehnologice pentru
diferit grad de complexitate.
CALITATE EUROPEANĂ LA PREŢURI ACCESIBILE!

EUROPEAN QUALITY AT ACCESSIBLE PRICES!
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GEA UKRAINE / GEA УКРАИНА

GEA (Germania) - unul dintre cei mai mari producători de
echipamente tehnologice din lume, soluții de sistem și inginerie pentru prelucrarea și ambalarea produselor alimentare și a băuturilor, industria creșterii vacilor pentru lapte și
industria laptelui, industria chimică și farmaceutică, energetică, construcția de nave, protecția mediului. Soluțiile GEA vor
satisface cerințele întreprinderilor din diferite industrii și de
orice productivitate.

GEA (Germany) is one of the world’s leading suppliers of
technological equipment, system and engineering solutions
for processing and packaging of food and beverages, dairy
farming and dairy production, chemical and pharmaceutical
industry, energy, marine and environmental applications. GEA
solutions meet the requirements of enterprises in different industries and of almost any production capacity

str. Mesager 1A (sectorul Sculeni)
șos. Hâncești 61, of. 117 (Telecentru)
tel.: +(373) 60605559
e-mail: office@global-bar.md
Web-site: globalbar.md

GLOBAL BAR

De mai bine de un deceniu, compania „Global Bar” activează eficient în domeniul deservirii restaurantelor, cafenelelor,
barurilor și hotelurilor, furnizând vase profesionale pentru
cafenele, echipamente pentru baruri, echipamente pentru
restaurante, accesorii pentru bar și inventar.
Deservirea de lux și abordarea individuală au distins întotdeauna avantajos Compania „Global Bar” de alți furnizori de
pe piața moldovenească.
De mult timp a fost cunoscut: nimic nu poate sublinia atât
de unicitatea atmosferei restaurantului ca o masă elegantă
servită. Vrem ca clienții dvs. să fie plăcut surprinși de servirea
mesei folosind vase de înaltă calitate, cafea minunată gătită
în mașinile de cafea La Cimbali și, fără îndoială, doresc să vină
la dvs. de mai multe ori. Și, prin urmare, oferim o listă completă de servicii pentru restaurante și baruri.

For more than a decade, Global Bar has been efficiently operating in supplying restaurants, cafes, bars and hotels, providing professional utensils and ware for cafeterias, bar equipment, restaurant equipment, bar accessories and utensils.
The de-luxe service and individual approach have always distinguished the Global Bar company from other suppliers in the
Moldovan market.
It has long been known: nothing can emphasize the uniqueness of a restaurant atmosphere as an elegantly served meal.
We want your customers to be pleasantly surprised by the
served meal, with high-quality tableware, wonderful coffee,
made in La Cimbali coffee machines, and to ensure that they’ll
be back and not just once. We offer a complete list of services
for restaurants and bars.
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ул. Павловская, 29, 01135, г. Киев, Украина
Тел.: +38 (044) 461 93 60
e-mail: sales.ukraine@gea.com
web-site: gea.com
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e-mail: info@imprimsistem.com
URL: www.imprimsistem.com
https://www.youtube.com/user/imprimsistem/videos

FOOD TECHNOLOGY

IMPRIMSISTEM S.R.L.

IMPRIMSISTEM este un producător de echipamente industriale pentru marcarea și etichetarea unei game largi de produse. Experiență acumulată în activitatea întreprinderilor de
producție ne-a permis să ne construim propriile tehnologii
pentru echipamente industriale de marcare și etichetare.
Echipamentul oferit de compania noastră este de înaltă calitate și la prețuri accesibile.

IMPRIMSISTEM is a manufacturer of marking and labeling industrial equipment for a wide range of products. Experience
gained in the field of industrial equipment allowed us to create our own industrial marking and labeling technologies. The
equipment offered by our company meets all the requirements of modern production, is of high quality and at affordable prices.

mun. Chsinau
bd. Stefan cel Mare 196/2
tel: (+373) 22 29-49-58
mob: (+373) 68 333 908
e-mail: anatol.babei@ionmos.eu

I.C.S. ION MOS S.R.L.

Friedr. Dick a fost fondată în Esslingen, Germania, în 1778,
de 240 de ani, compania este încă o afacere de familie. Friedr. Dick este singurul producător mondial care oferă o gamă
completă de cuțite, masate, unelte pentru bucătari și măcelari, precum și mașini de ascuțit. Tradiția și experiența îndelungată în producție îl fac pe Friedr. Dick lider mondial atât în
sectorul profesional, cât și în cel de hobby.

FOOD TECHNOLOGY

str. Alba Iulia 75, blocul N
MD-2071 Chișinău, Republica
Moldova
Tel.: +373 22 75-97-51
Fax: +373 22 75-86-82
GSM: +373 69 14-40-62

Friedr. Dick was founded in Esslingen, Germany in 1778. For
240 years the company was and still is a family business. Friedr.
Dick is the only manufacturer worldwide offering a full range
of knives, masks, cookware and butcher tools as well as sharpening equipment. Tradition and long experience in production make Friedr. Dick the world leader in both the professional and hobby sectors.
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JUKA-INVEST LTD

JUKA prezintă în premieră o varietate de echipamente de
congelare, care funcționează în condiții climatice clasa 7 temperaturile de funcționare -14 / -23 ° С, la temperaturi ambientale de + 35 ° C și umiditate relativă de 75%. Compresor
EMBRACO. Garanție la echipamentul JUKA - 2 ani.

JUKA presents a variety of new freezing equipment, which operate in climatic class 7 conditions — operating temperature
range -14 / -23º С, at ambient temperature conditions of +
35° С and relative humidity of 75%. Compressor EMBRACO.
Warranty on JUKA equipment - 2 years.

str. Alba Iulia, 75, or. Chișinău, Republica Moldova
tel. +373 (22) 58 11 50, fax. +373 (22) 75 24 54
e-mail: mail@mgm.md
www.mgm.md

MGM S.R.L.

Cu o experiență de peste 25 ani pe piața din Republica Moldova, compania MGM vă propune cu încredere și profesionalism o gamă variată de echipamente și utilaje pentru întreprinderile comerciale și industria alimentară!
Domeniile noastre de activitate:
• Utilaj pentru supermarketuri și pentru magazine de profil
• Camere frigorifice, depozite frigorifice angro
• Utilaj, veselă și tacâmuri pentru restaurante, cantine, pizzerii, cafenele, covrigării, fast-food
• Utilaj pentru brutării, patiserii, măcelării, catering.
MGM S.R.L. - partenerul dumneavoastră de încredere!

With over 25 years of experience on the Moldovan market,
MGM offers you, with confidence and professionalism, a wide
range of equipment for retail trade and food industry!
Our fields of activity:
• Equipment for supermarkets and specialized stores
• Refrigerated chambers, wholesale refrigerated storerooms
• Equipment, kitchen utensils and cutlery for restaurants, canteens, pizzerias, cafes, pastry shops, fast food
• Equipment for bakeries, butchers, catering.
MGM SRL is your trusted partner!
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E-mail: sheina@juka.ua
www.juka.ua
mob.: +380 674 118 018
+7 495 108 51 70
+7 495 108 5170
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ÎM OMF MICROINVEST S.R.L.

FOOD TECHNOLOGY

Suntem un partener de încredere pentru afacerile mici din
Moldova, înțelegem nevoile acestora și oferim finanțare în
timp oportun, fără birocrație și la condiții avantajoase. Apreciem clienții care doresc să-și construiască o viață mai bună și
suntem deschiși să susținem oamenii din Moldova în obținerea unui standard mai înalt al vieții.
Vă oferim costuri transparente și declarate, iar în situația în
care observăm că nu veți putea achita suma solicitată vă informăm deschis. Creditarea responsabilă este factorul de decizie în încheierea unui parteneriat cu clienții noștri, fapt confirmat la nivel mondial prin obținerea certificatului SMART.
Oricare ar fi necesitatea unei investiții: implementarea unor
idei inovative, procurarea unui echipament, mijloc de transport, etc. – suntem aici să vă susținem afacerea. Vom fi bucuroși să contribuim la succesul dvs. prin finanțare responsabilă.

We are a trusted partner for small businesses in Moldova, we
understand their needs and we offer timely financing, without
bureaucracy and under advantageous conditions. We appreciate our customers who want to build a better life and we
are ready to support people in Moldova in achieving a higher
standard of life.
We provide you with transparent and declared costs, and if we
notice that you will not be able to pay the requested amount,
we inform you openly. Responsible lending is the fundamental principle in concluding a partnership with our customers, a
fact confirmed on international level by the SMART certificate.
Whatever the need for an investment: implementing innovative ideas, purchasing equipment, means of transport, etc. - we
are here to support your business. We will be happy to contribute to your success with responsible financing.

str. Uzinelor, 19
Chișinău, MD-2023
Telefon de contact: +373 22 422 500;
GSM: +373 76 77 77 10
Fax: +373 22 422 040
E-mail: info@rodals.md
Site: http://www.rodals.md/

RODALS S.R.L.

RODALS SRL - lider pe piața Republicii Moldova, timp de 20
ani, cu o gamă largă de condimente, materii prime, ingrediente și aditivi pentru industria alimentară și vinificație, produselor de cofetărie și de panificație, produselor lactate si a
băuturilor răcoritoare, cat si cu un sortiment variat de utilaje
pentru panificație și patiserie.
Portofoliul de servicii al companiei RODALS SRL se bazează
pe un know-how solid, venind în sprijinul companiilor din industria alimentara și vinificației.
Alături de partenerii noştri, elaborăm, realizam şi aplicam soluţii extrem de complexe, particularizate, până la integrarea
acestora în mediul deja existent al companiei. În acest sens,
putem oferi asigurări că investiţiile sunt amortizate în cel mai
scurt timp posibil.

RODALS SRL - for 20 years, the company is a leader in the market of the Republic of Moldova with a wide range of spices,
raw materials, ingredients and additives for the food and wine
industry, confectionery and bakery products, dairy products
and soft drinks, as well as with a diversified spectrum of equipment for bakeries and pastry industries.
The portfolio of services provided by RODALS is based on
solid know-how, coming to the support of companies in the
food and wine industries.
Together with our partners, we develop and implement highly complex, customized solutions to ensure their integration
into the company’s existing environment. In this regard, we
can assure that your investments are depreciated in the shortest possible time.
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Bv. Renașterii Naționale Nr. 12
Tel.: +373 22 80 17 01
Fax: +373 22 25 00 21
Mobil: +373 68 20 04 95
E-mail : microinvest@microinvest.md
Site Web: www.microinvest.md
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S.C. SER CONSTRUCT S.R.L. –
OSCAR CLEANING

Folosim utilaje profesionale de ultimă generație pentru un
maxim de efect și promptitudine și, în același timp, pentru un
raport calitate-preț adecvat, dacă nu perfect.
Investim în viitorul tău!
Contracte clienți: Spitalul Municipal Fălticeni, Ritmic Medical
S.R.L., Strong MND Corporation S.R.L., Mărțișorul Com S.R.L.
etc.

We use state-of-the-art professional equipment for maximum
efficiency and promptness and, at the same time, for an adequate, if not perfect, price-to-quality ratio.
We are investing in your future!
Our clients: Fălticeni Municipal Hospital, Ritmic Medical S.R.L.,
Strong MND Corporation S.R.L., Marţişorul Com S.R.L. and
others.
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str. Durău nr. 16
500483 Braşov, România
Tel./Fax +40 268 548 142
Mob.: +40 745 021 995
E-mail: sostasrl@yahoo.com, office@sosta.ro
Web site: www.sosta.ro

S.C. SOSTA S.R.L.

S.C. SOSTA S.R.L. este producător de utilaje automate și linii
de ambalare pentru :
- produse alimentare lichide și vâscoase (lactate, cremă de
brânză, salate icre, muștar, miere, gem în caserole)
- produse lichide alimentare sau nealimentare la flacoane tip PET
• Utilajele de ambalare produse de firma noastră sunt :
• Utilaj semiautomat pentru caserole - Model D5
• Utilaj automat pentru caserole - Model UP 2500
• Utilaj automat pentru caserole - Model UP 4000
• Utilaj automat pentru caserole - Model UP 8000
• Utilaj automat de ambalare la PET - Model RP2000
• Utilaj automat de ambalare la PET cu spălare - Model
RPS2000
• Utilaj automat de ambalat pentru găletușe - Model
RG1000
• Utilaj automat de ambalat pentru găletușe - Model
RG2000
• Utilaj porționare cașcaval
• Dozator înghețată TORTA1000
• Crintă presare brânzeturi
• Pompă pentru sirop sau topping
• Dozator produse lichide și vâscoase

S.C SOSTA is a manufacturer of automatic machines and
packing lines for:
- liquid and viscous foods (dairy, cream cheese, roe salad, mustard, honey, jam in casseroles)
- liquid food or non-food products in PET-type flagons.
The packing equipment produced by our company are:
• Semi-automated equipment for casseroles - Model D5
• Automatic equipment for casseroles - Model UP 2500
• Automatic equipment for casseroles - Model UP 4000
• Automatic equipment for casseroles - Model UP 8000
• Automatic PET packing equipment - Model RP2000
• Automatic PET packing equipment with washing - Model
RPS2000
• Automatic packing equipment for buckets - Model RG1000
• Automatic packing equipment for buckets - Model RG2000
• Cheese slicer
• Ice cream dispenser TORTA1000
• Cheese pressing equipment
• Pump for syrups or toppings
• Dispenser for liquid and viscous products

www.food-technology.moldexpo.md
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e-mail: ser.construct@yahoo.com;
oscar.cleaning@yahoo.com
Site: https://oscar-cleaning.ro/
Tel : +40 749 820 463/ 40 748 652 105

87

str. Grigore Ureche 56/1
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 999 031
E-mail: info@horecagrup.md
URL: www.horecagrup.md

S.C. TILUANA S.R.L.

MD-2023, str. Uzinelor 7, of. 3, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: +373 22/ 10-66-02
GSM: +373/ 69-454-000
E-mail: comercial@tminox.md
http://www.tminox.md

TM INOX SOLUTION S.R.L.

FOOD TECHNOLOGY

Foe more than 15 years we are opening restaurants
HoReCa Grup works on the HoReCa market in Moldova, specializing in the complex equipment of hotels, restaurants, catering companies, cafes, bars, fast food and street food facilities, coffee areas in offices, coffee and fast food areas at filling
stations, canteens, food industries of different formats. We are glad to offer: heating and refrigerating equipment; bakery and
confectionery equipment, pizzeria equipment and stock, equipment and inventory for bars, technological equipment, distribution lines and elements, neutral equipment, dishwashers, laundry equipment, weighing and packing equipment, spare
parts, crockery for restaurants, cutlery, glassware, tableware, restaurant textiles (tablecloths), chef’s knives, cooking utensils for
cooks and bakers, confectioner inventory for shops, overalls for restaurants, cafes and shops, household goods, furniture for
cafes, bars, restaurants and canteens, equipment for food trucks, turnkey food trucks, traditional and supra-automatic coffee
machines, barista equipment, service restaurant equipment, delivery of goods throughout the country.

Reprezentanța oficială a liderilor europeni DELLA TOFFOLA
S.p.A., TM INOX JSCo. Livrarea şi deservirea utilajului modern
pentru industria laptelui, sucurilor și cea vinicolă. Produse din
inox. Proiectare. Montare. Consultanță. Dinamica este cuvântul cheie pentru echipa TM INOX GRUP, iar tehnologia face
din noi furnizorul dumneavoastră eficient şi de încredere.

FOOD TECHNOLOGY

De mai bine de 15 ani deschidem restaurante
HoReCa Grup activează pe piața locală HORECA, specializându-se în echiparea complexă a hotelurilor, restaurantelor, firmelor
de catering, cafenelelor, barurilor, fast food, a punctelor de alimentație stradală, zonelor de cafea în birouri, zonelor de cafea
și fast-food la benzinării, cantine, industrie alimentară. Vă oferim: utilaje de încălzire și instalații frigorifice, echipamente de
panificație și cofetărie, mașini și echipament pentru pizzerii, echipamente și accesorii pentru baruri, echipamente tehnologice,
liniile de distribuție și elemente pentru acestea, echipamente neutre, mașini de spălat vase, echipamente pentru spălătorii,
echipamente de cântărire și ambalare, piese de schimb, veselă pentru restaurante, tacâmuri, veselă de sticlă, veselă de servit
masa, textile restaurante (fețe de masă), cuțite pentru bucătari, ustensile de bucătărie pentru bucătari și brutari, ustensile de
cofetărie, echipamente pentru magazine, haine de lucru pentru restaurante, cafenele și magazine, produse de uz casnic, mobilier pentru cafenele, baruri, restaurante și cantine, echipamente pentru rulote de alimentație stradală, rulote de alimentație
stradală la cheie, automate cafea (tradiționale și automatizate), echipamente barista, deservirea echipamentelor din restaurante, livrare de bunuri în întreaga țară.
Official representative office of leading European manufacturers DELLA TOFFOLA S.p.A. and M INOX JSCo. Supply and
maintenance of modern equipment for dairy, juices and winemaking industries. Stainless steel products. Design. Installation. Consultations. Brand products and quality services. Energetic is the key-word for the team of TM INOX SOUTION,
while the tehnology makes us your most efficient and reliable
supplier.
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str. Uzinelor 4,
tel: +373 22 944 955
fax: +373 22 944 950
email:info@vitra.md
site: vitra.md

Calea Baciului, Nr. 47, Corp C4
Cluj Napoca, România
Telefon: +40 264 435 426
E-mail: secretariat@webomatic.ro
Web: http://www.webomatic.ro/

VITRA S.R.L.

S.C. WEBOMATIC ROMANIA S.R.L.
SUBSIDIARA A WEBOMATIC MASCHINENFABRIK GMBH ,BOCHUM,GERMANIA

ViTRA - expert in designing, producing, arranging and supplying commercial and industrial furniture for modern trade,
distribution centers and various types of warehouses. Over the
course of 10 years, we have contributed to the development
of over 3345 businesses, providing over 4852 retail and storage spaces.
We offer our customers a range of over 30,000 uncompromised quality products, solutions and innovations for the
following areas of activity: supermarkets and hypermarkets;
proximity shops and filling stations; distribution centers and
storage facilities; hotels, restaurants and cafes; offices.

WEBOMATIC MASCHINENFABRIK GmBH (Germany) has
been producing high quality packaging systems and intelligent vacuum technology since 1958 for both industry and
small businesses. From the “Maschinenfabrik” machinery industry to an international network of services and partners,
including our subsidiary in Romania.
WEBOMATIC machines have successfully proven their value in
almost all areas of packaging: the optimal vacuum packaging
of perishable food, cosmetic and medical equipment, delicate
industrial products.
The vast experience in engineering, application-oriented
practice, synergies with leading suppliers and the use of high
quality materials guarantee the WEBOMATIC standard.
We offer: vacuum chambers machines, tray-sealers, shrinking
and drying units, thermoforming machines, skin packaging by
thermoforming, custom packing lines; accessories, spare parts
and service
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ViTRA – expert în proiectarea, producerea, amenajarea și furnizarea mobilierului comercial și industrial pentru comerțul
modern, centre de distribuție și diverse tipuri de depozite. Pe
parcursul a 10 ani am contribuit la dezvoltarea a peste 3345
de afaceri, amenajând peste 4852 de spații comerciale și de
depozitare.
Punem la dispoziția clientului o gamă de peste 30000 de produse, soluţii şi inovaţii de o calitate fără compromis pentru
următoarele domenii de activitate: supermarketuri și hipermarketuri; magazine de proximitate și stații Peco; centre de
distribuție și spații de depozitare; hoteluri, restaurante și cafenele; oficii.

WEBOMATIC MASCHINENFABRIK GmBH (Germania) realizează sisteme de ambalat de înaltă calitate şi o tehnologie
inteligentă de vacuum inca din 1958, atât pentru industrie,
cât şi pentru micile afaceri. De la industria de utilaje „Maschinenfabrik” la o rețea internațională de servicii și parteneri, și,
inclusiv, la filiala noastră din România.
Utilajele WEBOMATIC şi-au dovedit cu succes valoarea în
aproape toate domeniile de ambalare: ambalarea optimă în
vid a produselor alimentare perisabile, echipamentelor cosmetice şi medicale, produselor industriale delicate.
Experiența vastă în inginerie, practica orientată spre aplicație,
sinergiile cu furnizorii de vârf și utilizarea materialelor de înaltă calitate garantează standardul WEBOMATIC.
Ofertăm utilaje: de vidat cu camera, de ambalat în caserola,
de contracție și uscare, cu termoformare, de ambalare skin la
caserolă, de ambalare skin prin termoformare, linii de ambalare personalizate; accesorii, piese de schimb și service.
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AN PLAST COMPANY S.R.L.
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AN plast Company însumează:
1. Producție proprie
2. Profesionalism la prețuri accesibile
3. Garanția calității
Experiența acumulată în industria ambalajelor ne permite să
garantăm calitatea produselor noastre. Activitatea principală
este producția de folii de polietilenă de presiune înaltă și joasă, precum și toate tipurile de produse din carton. Produsele
noastre: pungi de tip tricou, saci, o gamă largă de folii termocontractibile, cutii, inclusiv pentru produse de patiserie, ambalaje pentru cadouri. În plus, o nouă direcție este producția
de ambalaje pentru fast-food, forme de copt, folie de staniol, stretch folie, hârtie de pergament. Suntem importatori și
exportatori, avem flota noastră proprie de mașini. Suntem
întotdeauna pregătiți pentru cooperare cu parteneri locali și
străini.

AN plast Company proudly presents:
1. Our own production facilities
2. Professionalism at reasonable prices.
3. Guaranteed quality
Years of experience in the packaging industry allows us to
guarantee the high quality of our products. The main activity is
the production of high and low pressure polyethylene films, as
well as all types of cardboard products. Our products encompass T-shirt bags, sacks, a wide range of shrink films, boxes,
trays, crates, pastry boxes, gift wrappings. A new direction in
our activity is packaging for fast foods, bakeware, foil, stretch
film, parchment paper.
We are also working in imports and exports, and we have our
own fleet of vehicles.
Always ready to cooperate with local and foreign partners.

www.packaging-depot.moldexpo.md

str. Căminului nr. 76, localitatea Manolache,
județ Ilfov, România
Telefon: +40 21 323 30 62
Fax: +40 21 323 30 32
Telefon mobil: +40 725 214 163
E-mail: office@aspeti.ro
Web-site: www.aspeti.ro

ASPETI S.R.L.

Înființată în anul 1993, ASPETI este o companie cu peste 26
de ani de activitate pe piața ambalajelor din material plastic
din România. Compania este specializată în distribuția unei
game largi de ambalaje pentru fructe și legume (caserole
pentru struguri, căpșuni, zmeură, afine, mure, caise, prune,
cireșe, roșii cherry, morcovi, salate, ciuperci etc. și alveole
pentru mere, piersici, pere). Caserolele și alveolele sunt disponibile în diferite forme, mărimi și culori, fiind ideale atât
pentru ambalarea manuală, cât și pentru ambalarea automată a fructelor și legumelor. Ambalajele oferite păstrează prospețimea și conferă protecție fructelor și legumelor pe durata
transportului și vânzării. ASPETI oferă și o gamă de mașini
de ambalat prin termosudare pentru catering și industria alimentară, împreună cu ambalajele aferente (caserole, farfurii,
folii termosudabile și anticondens).

Founded in 1993, ASPETI is a company which has over 26
years of activity on the Romanian plastic packaging market.
The company is specialised in the distribution of a wide range
of fruit and vegetable packaging (punnets and trays for grapes,
strawberries, raspberries, blueberries, blackberries, apricots,
plums, cherries, cherry tomatoes, carrots, salads, mushrooms,
etc. and fruit nest trays for apples, peaches, pears). The punnets and the fruit nest trays are available in various shapes,
sizes and colours, making them ideal for both manual and
automatic packaging of fruit and vegetables. The packaging
ensures the freshness of the fruits and vegetables and protects
them during transport and sale.
ASPETI also offers a range of thermosealing machines for catering and food industry, along with related packaging (trays,
plates, thermosealable and antifog films).
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str. Pădurii,17
Chișinău, Republica Moldova
Tel.mob. +37360628628
Tel.mob. +37368033144
E-mail : A068033144@gmail.com
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BALCANIC PROD
Cu o experiență de peste 25 de ani în producția de ambalaje din folii flexibile, o strategie orientată pe tendințele pieței
de profil, venind în întâmpinarea cerințelor clienților, grupul
Balcanic a devenit unul din principalii jucători de pe piața românească de resort.
Producător de polietilena coextrudată LDPE, folie termocontractibilă pentru industria alimentară, folii speciale coextrudate pentru diferite aplicații, saci menajeri rolați etc.
BALCANIC STRETCH
Unic producător de Stretch Film în 5 straturi pe două linii
Dolci Bielloni instalate în Focșani, cu o capacitate de 1200
to/lună:
- folie Stretch Standard de uz manual și automat cu o lățime
de 500 mm, elongații de până la 150% de diferite grosimi
pentru diferite aplicații;
- folie Stretch Power, elongații 250%, grosimi de la 12 my, urmând sa ne dezvoltam activitatea
BALCANIC CPP
Producător de film BOPP în trei straturi pe o linie Bruckner
instalată în unitatea de la Tulcea, cu o capacitate de producție
de 20 to/zi de diverse sortimente de folie destinate multiplelor aplicații ale acesteia dedicate în speță industriei alimentare: - BXC, BXS, BXL.

BALCANIC PROD
With over 25 years of experience in the production of flexible
foil packaging, based on a strategy oriented on the evolutionary trends of the market, always meeting the requirements of
the clients, the Balcanic group has become one of the main
players on this specialized Romanian market.
Manufacturer of co-extruded LDPE polyethylene, shrink film
for the food industry, co-extruded special foils for various applications, rolled household bags, etc.
BALCANIC STRETCH
- Sole manufacturer of stretch film in 5 layers on two lines Dolci
Bielloni, installed in Focsani, with a capacity of 1200 to / month;
- Stretch foil Standard for manual and automatic use with a
width of 500 mm, elongations up to 150% of different thickness for different applications;
- Stretch Power foil, elongation 250%, thickness from 12 my,
this direction of our activity is in continuous development.
BALCANIC CPP
Manufacturing three-layer BOPP film on a Bruckner line, installed in the Tulcea plant, with a production capacity of 20
to / day, various assortments of film for multiple applications,
dedicated mostly to the food industry: BXC, BXS, BXL.

str. Avram Iancu, 38
MD 2001 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 407-364, +373 22 500-522
Fax.: +373 22 422-185, +373 22 549-532
GSM.: +373 69 991 909, +373 69 166 161
E-mail: comecoteh@gmail.com
Web: www.comecoteh.md

COMECOTEH S.R.L.

Compania noastră este cel mai mare producător de ambalaje pe piața din Moldova.
Producem: pungi din hârtie kraft; pungi din hârtie kraft cu
imprimare cu/ fără ferestruică; pungi din polietilenă, biodegradabile; pungi vacuum cu imprimare; sacoșe din polietilenă de densitate înaltă și joasă tip banană, maieu, cu/fără
imprimare flexografică; pungi din polipropilenă (BOPP,CPP),
cu/fără imprimare flexografică, cu perforare pentru ambalarea produselor de panificație; folii de polipropilenă (BOPP,
CPP, BOPP+BOPP, BOPP+CPP, BOPP/CPP+PET, PET+LDPE)
cu/fără laminare pentru ambalarea produselor în vrac, cu imprimare felxografică; folie din hârtie/polipropilenă laminată
cu folie metalizată; sacoșe tip maieu în rolă, mănuși de unică folosință, șorțuri polietilenă, mânecare, bonete; peliculă
termocontractabilă de polietilenă cu/fără imprimare pentru
ambalarea produselor alimentare și industriale pentru transportare; folie din polipropilena (BOPP) metalizată și perlată
pentru ambalarea produselor congelate; folie imprimată cu
efect twist-off; peliculă pentru sere rezistentă la razele ultraviolete.
Pungi, sacoșe din bioplastic cu/fără imprimare flexografică.

Our company is the largest packaging manufacturer in Moldova.
We produce: kraft paper bags; kraft paper bags with / without
window printing; bags in polyethylene, biodegradable; vacuum bags with printing; bags in high and low density polyethylene, with or without flexographic printing; polypropylene
bags (BOPP, CPP), with / without flexographic printing, with
perforation for bakery products; polypropylene sheets (BOPP,
CPP, BOPP + BOPP, BOPP + CPP, BOPP / CPP + PET, PET +
LDPE) with / without lamination for bulk packaging with flexographic printing; sheets of paper / polypropylene laminated
with metallized foil; bucket rolls, disposable gloves, polyethylene aprons, sleeves, skirts; heat-shrinkable polyethylene film
with / without printing for food and industrial packaging for
transportation; metallic and pearled polypropylene (BOPP)
foil for packing frozen products; printed film with twist-off effect; film for green houses resistant to ultraviolet rays.
Bags, bioplastic bags with / without flexographic printing.
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șoseaua Galați km 5 Focșani Vrancea
Site: www.balcanicprod.ro
Tel : +40 237 236 398
Tel.: +40 76 22 492 10
E-mail: liviu.coltea@balcanicprod.ro
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ERENSOY LTD

98

Înființată la Istanbul în 1926, compania s-a manifestat ca reprezentant comercial al furnizorilor de nivel mondial în Turcia,
Bulgaria, România, Moldova, Azerbaidjan, Georgia, Turkmenistan, oferind în același timp servicii de vânzări și inginerie
pentru sectoarele de prelucrare a sticlelor de plastic, de îmbuteliere a băuturilor, de prelucrare a uleiurilor comestibile.
Compania NISSEI- ASB (Japonia), compania KAI-MEI (Taiwan)
și compania spaniolă AND & OR (Spania) sunt trei dintre principalii noștri furnizori.
Furnizam mașini și matrițe de turnare prin suflare pentru
producția de sticle și borcane PET, PP, PC, fabricate conform
tehnologiilor japoneze, precum și mașini de extrudare și de
suflat pentru PE, PP, PETG din Taiwan și echipamente auxiliare (compresoare, răcitoare, turnuri de răcire, regulatoare de
temperatură, dezumidificatoare a matrițelor, unități de dozare) necesare procesului de producție. Oferim soluții pentru
industria de producere a plasticului, alimentară (inclusiv îmbutelierea la cald), cosmetică, farmaceutică și igienă.

Established in Istanbul in 1926, we have been trading and
representing worldwide suppliers in Turkey, Bulgaria, Romania, Moldova, Azerbaijan, Georgia, Turkmenistan, while also
providing sales and engineering services to plastic bottle
converters, beverage filling, edible oil processing companies.
Japanese company “NISSEI- ASB”, a Taiwanese company “KAIMEI” and Spanish company “AND&OR” are three of our main
suppliers.
We supply blow moulding machines and moulds for PET, PP,
PC bottle and jar production, manufactured along Japanese
technology, as well as extrusion blowing machines for PE, PP,
PETG from Taiwan and all auxiliary equipment (compressors,
chillers, cooling towers, mould temperature controllers, mould
dehumidifiers, dosing units) required for such production. We
provide solutions to plastic, food (including hot filling), cosmetic, pharma and hygiene sectors.

www.packaging-depot.moldexpo.md

strada Uzinelor, Nr. 4, Oradea, Bihor
+40 259 316 444 (Telefon)
+0744 602 315 (Mobil)
office@euronet.com.ro
euronet.com.ro

EURONET INDUSTRIE S.A.

Euronet Industrie S.A. este un producător de ambalaje IML
pentru industria alimentară și non-alimentară. Are experiență
de peste 10 ani în producția de mase plastice pentru industria de menaj și uz casnic. Portofoliul său include producția
de mărci proprii pentru Metro, Cora și Selgros, și producția
propriului brand pentru Kaufland și Carrefour.
Noua gamă de ambalaje include găleți rotunde (0.5L, 1L, 4L,
10L, 17L) și ovale (2.5L, 5L, 8.5L, 17L), gata stivuite și disponibile într-o gamă largă de culori, inclusiv pe transparent. Acestea sunt confecționate integral din polipropilenă, fiind reciclabile 100% și respectă cele mai înalte standarde de calitate,
inclusiv pentru industria alimentară (ISO 9001, ISO 22000 și
FSSC 22000).
Producția ambalajelor este complet automatizată, Euronet
garantând astfel calitate înaltă și condiții sanitare excelente
de producție.

Euronet Industrie S.A. is a manufacturer of IML packaging for
the food and non-food industry. We have more than 10 years
of experience in the production of plastics for the household
use. Our portfolio includes the production of our own trademarks for Metro, Cora and Selgros, and our own brand for
Kaufland and Carrefour.
The new packaging range includes round (0.5L, 1L, 4L, 10L,
17L) and oval buckets (2.5L, 5L, 8.5L, 17L), ready stacked and
available in a wide range of colors, including transparent. They
are made entirely of polypropylene, are 100% recyclable and
meet the highest quality standards, including for the food industry (ISO 9001, ISO 22000 and FSSC 22000).
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Cemil Topuzlu Cad, TIBAS C-4, Fenerbahce, 34726,
Kadikoy, Istanbul, Turkey. www.erensoy.com,
info@erensoy.com,
tel: +90 216 373 67 69
fax: +90 216 302 99 98

Packaging production is fully automated, thus guaranteeing
high quality and excellent production sanitary conditions.
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șos. Muncești 801
MD-2029, or. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 (22) 414151, 414152
E-mail: sales@firstline.md ; marketing@firstline.md
Website: http://www.firstline.md/

I.M. FIRSTLINE S.R.L.
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Procesul de producție FIRSTLINE este dotat cu cele mai noi
echipamente, astfel încât să putem oferi cele mai avansate
soluții de ambalare.

I.M. FLEXLABEL S.R.L.

Firstline is a leading exporter and manufacturer of packaging
products, which has been offering, for over 20 years, specialized solutions for the food industry and household chemicals
to customers from 44 countries of the world.
Our range includes:
• Doypack packages
• Three-seam packages
• Four-seam packages
• Flexible roll packaging
• Packaging in retort materials for canned food and wet animal feed
• Sleeve and wrap-around labels
• Heat shrink capsules
• Champagne capsules
• Polylaminate capsules.
Firstline’s production is manufactured on the latest equipment,
so we can find the most advanced solutions on the market for
packaging and sealing products.

www.packaging-depot.moldexpo.md

Întreprinderea moldo-germană FLEXLABEL oferă servicii de
producere a:
- etichetelor autoadezive în rulouri, în cantități mici și mari;
- etichetelor și ștecherelor pentru promoții (numerotate și cu
scratch strat);
- etichetelor personalizate;
- termobiletelor cu perforare;
- ambalajelor flexibile în cantități mici.
Pentru fabricare sunt folosite materiale de la producători europeni și cel mai performant utilaj.

Moldo-German company Flexlabel provides services for the
production of:
– self-adhezive roll labels in large and small print runs;
– promotional labels and stickers with numbering and scratch;
– custom labels;
– thermo tickets
– flexible packaging in small runs.
For the printing of products materials of European manufacturers and modern equipment are used .
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Firstline este producător și exportator de produse de ambalare. De mai bine de 20 de ani oferă partenerilor din 44 de
țări soluții specializate pentru industria alimentară și de produse chimice de uz casnic.
Sortimentul nostru include următoarele articole de producție
proprie:
• pachete doypack
• pachete cu trei cusături
• pachete cu patru cusături
• ambalaje flexibile
• ambalaje de tip retort pentru conserve și hrană umedă
pentru animale
• etichete sleeve și wrap-around
• capsule termocontractabile
• capsule de șampanie
• capsule din polilaminat.

str. Columna 170,
MD-2004 mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +(373 22) 780 415,
fax: +(373 22) 780 417
mob.: + 373 69 143 531
info@flexlabel.md
www.flexlabel.md
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+373 60583794
info@iq-puzzle.com
www.iq-puzzle.com

GEEK TOYS S.R.L.

GRANPAC S.R.L.

GEEK TOYS SRL is the local manufacturer of smart board
games IQ PUZZLE • BRAIN FITNESS, created for people with
an alert rhythm of life, but full of enthusiasm!
IQ PUZZLE is not just a puzzle, it’s a real “Fitness for the Brain”!
Puzzles in the form of flat figures, with well-thought-out lines,
will overturn your vision of simple things! The task is to assemble the image represented on the package from a set of components, using logic and imagination. It looks simple only at
the first glance, in reality it’s a real brain workout! Searching for
the right solution unites people of different generations. The
resolution time is from 40 minutes to a few hours! Developers
make sure that IQ PUZZLE not only brings positive emotions,
but also helps training the brain and acquire solving skills in
seemingly unsolvable situations.
IQ PUZZLE will be a great gift for board games fans, but also a
corporate gift with the logo or the company name for effective
brand promotion! In addition to the logos and the IQ PUZZLE
series already created, we offer:
• branding the packaging in the corporate style of the company;
• developing a set of puzzles with the company’s key elements;
• creating a set of puzzles made up of the company name.

În sortimentul companiei GRANPAC găsiți ambalaje pentru
diverse produse, cum ar fi: prăjituri și rulouri, înghețată, biscuiți și dulciuri, produse semifinite, alimente congelate, produse din carne, precum și pește și fructe de mare și lactate,
salate, bucate, ouă și produse lactate.
Realizăm dezvoltarea, proiectarea și fabricarea ambalajelor
individuale în funcție de dorințele și cerințele clienților.
Vă vom ajuta să vă transpuneți ideile în realitate și să prezentăm compania dvs. într-o formă inedită.

In the range of products of the company Granpac you can
find packaging for various foodstuffs, such as cakes and rolls,
ice cream, cookies and sweets, semi-finished products, frozen
foods, meat products, as well as sea and dairy products, salads, ready-made meals, eggs and more.
We carry out the development, design and manufacture of individual packaging according to the wishes and requirements
of customers.
We will help to turn your ideas into reality, and to make your
image unique on the market.
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GEEK TOYS SRL - producător local de jocuri inteligente de
masă IQ PUZZLE • BRAIN FITNESS, create pentru oamenii cu
un ritm alert de viață, dar reuniți de entuziasm!
IQ PUZZLE nu este doar un puzzle, este un adevărat „Fitness
pentru creier”! Puzzle-urile sub forma unor figuri plate, cu linii bine gândite vă vor răsturna viziunea asupra unor lucruri
simple! Sarcina este de a asambla imaginea reprezentată pe
pachet dintr-un set de componente, folosind logica și imaginația. Doar la prima vedere pare simplu, în realitate este
un adevărat antrenament pentru creier! Căutarea soluției potrivite îi unește pe oameni din generații diferite. Timpul de
soluționare este de la 40 de minute până la câteva ore! Dezvoltatorii au grijă ca IQ PUZZLE să vă aducă nu numai emoții
pozitive, ci și să fie util pentru antrenarea creierului și dobândirea unor abilități de găsire a rezolvării în situații aparent fără
soluții.
IQ PUZZLE va fi un cadou minunat pentru fanii jocurilor de
masă și un cadou corporativ cu logo sau numele companiei
pentru promovarea eficientă a mărcii! Pe lângă logo-uril și seria IQ PUZZLE deja creată, oferim:
• brănduirea ambalajul în stilul corporativ al companiei;
• elaborarea unui set de puzzle-uri cu elementele cheie ale
companiei;
• crearea unui set de puzzle-uri format din numele companiei.

str. Cicicalo 10, Bălți, Republica Moldova,
tel: +373 23131144, mob: +373 79438192
e-mail: granpac@mail.ru
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GTS AUTOMATION

GTS Automation are experiență în dezvoltarea, furnizarea și
implementarea de soluții și tehnologii în domeniul automatizărilor industriale, cu aplicabilitate în industriile: alimentară,
băuturilor, tutunului, retail, cosmetică, transporturi și logistică,
auto, cabluri și alte domenii. Avem multe proiecte realizate
la standarde înalte de calitate, oferim servicii și produse create pentru necesități specifice. Echipa noastră, formată din
profesioniști cu experiență și cu certificări recunoscute, asistă
clienții la toate etapele de activitate.

GTS Automation has experience in the development, supply
and implementation of industrial automation solutions and
technologies, applicable in industries such as food, beverages, tobacco, retail, cosmetics, transportation and logistics, automotive, cables and other fields. We have many projects built
to high quality standards and we offer services and products
designed for specific needs; our team is made up of experienced professionals with recognized certifications, which constantly ensure the fulfillment of the clients’ demands.

Integrăm soluții viabile, inteligente și aplicabile în mediile
de producție: Marcare și etichetare; Ambalare și transport;
Cântărire, inspecție și detecție; AUTO ID și RFID; Soluții personalizate de automatizare și robotizare; Integrare software
și trasabilitate; Servicii de consultanță, proiectare, execuție și
integrare, training operatori, service și mentenanță; Consumabile și piese de schimb.

We integrate viable, intelligent, and applicable solutions in
production environments: marking and labeling; packaging
and transport; weighing, inspection and detection; AUTO ID
and RFID; customized automation and robotic solutions; software integration and traceability; consultancy, design, execution and integration services, operators’ training, service and
maintenance; consumables and spare parts.
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str. București 19 a
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: 022 27 01 05
e-mail: office@ilvi-pac.com
Website: www.ilvi-pac.com; www.folia.md

ILVI-PAC S.R.L.

Compania ILVI-PAC, fondată în 2001, este producător de
frunte de ambalaje din plastic de unică folosință pentru produse alimentare, veselă de unică folosință, saci de vacuum
și singurul producător din Moldova de șorțuri și mănuși de
unică folosință, fiind și cel mai mare furnizor de pelicule pentru ambalarea produselor alimentare, precum și materiale
conexe pentru prestarea serviciilor integrate magazinelor din
republică. Unul dintre domeniile noi în activitatea companiei
este producerea și comercializarea pungilor de polietilenă și
a peliculei contractabile.
Toate produsele dispun de certificate de igienă și de calitate
Produsele companiei sunt exportate în România, Rusia, Belarus. Producem ambalaje la comandă.

ILVI-PAC, founded in 2001, is the leading manufacturer of disposable plastic packaging for foodstuffs, tableware and vacuum bags. The only Moldovan manufacturer of disposable
aprons and gloves, the largest supplier of films for food packaging, as well as related materials for the provision of integrated services to the shops of the republic.
One of the new areas in the company’s business is the production and marketing of polyethylene bags and contractible
films.
All products have hygiene and quality certificates.The company’s products are exported to Romania, Russia, Belarus.
We manufacture custom-made packaging.

www.packaging-depot.moldexpo.md
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str. Uzinelor, nr. 7, of.1
Municipiul Chișinău, Republica Moldova
Mobil: 00373.600.93.145
E-mail: office@gts.md
Site: www.gts.md

105

E-mail: barletai@mail.ru;
barletacsn@gmail.com
URL: www.barleta.md; www.facebook.com/barleta.moldova
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I.I. IMPEX-ȘTEPA

Pungi, saci și sacoșe din hârtie. Pungi din hârtie înnobilată cu
polietilenă. Hârtie în role și coli pentru ambalarea cadourilor.
Hârtie înnobilată cu polietilenă (coli) pentru ambalarea produselor alimentare. Servicii de tipărire flexo pe hârtie, hârtie
cu polietilenă. Servicii de personalizare a sacoșelor din hârtie
(tiraje mici, tipar flexografic).

Paper bags and sacks. Bags in paper ennobled with polyethylene. Paper in rolls and sheets for gifts wrapping. Paper ennobled with polyethylene (sheets) for foodstuffs packing.
Services in flexo printing on paper, paper with polyethylene.
Services in customizing paper bags (small quantities, flexo
printing).

ул. Красноткацка, 44 г. Киев, Украина, 02094
Tel. + 38 044 574-04-09; 451-88-40
Fax: + 38 044 574-04-07
itak@itak.ua
http:// www.itak.ua

ИТАК, ООО

Compania ITAK – producător de materiale polimerice combinate flexibile - oferă:
- elaborare design;
- imprimare flexografică până la 10 culori;
- ambalaje pentru produse alimentare și nealimentare;
- fabricarea pachetelor pentru pâine;
- lipici rece;
- lăcuire selectivă;
- perforații mari și mici, laminare;
- peliculă multistrat cu imprimare;
- pachete Doy-Pack;
- folii pentru maioneză, ketchup și alte sosuri;
- metalizare selectivă.

ITAK is a manufacturer of various packaging made on imported equipment and materials.
We offer:
- design;
- flexoprinting - up to 10 colors;
- packaging for food and non-food products;
- bread bags ;
- different perforation; lamination;
- cold glue;
- selective lacquering;
- multilayered film with printing;
- Doy-Pack bags;
- film for mayonnaise, ketchup and other sauces;
- selective metalizing.

106

PACKAGING. DEPOT

str. Alba Iulia nr. 75/10
MD-2071 Chișinău,
Republica Moldova
Tel./fax: +373 22 51 67 81
GSM: +373 69 13 84 18
GSM: +373 68 99 90 53
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KAM SYSTEMS S.R.L.
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Kam Systems S.R.L. este reprezentant oficial în Republica
Moldova al companiei italiene Esseoquattro – lider european
în producerea ambalajului alimentar.
Ambalajul reflectă personalitatea, valorile și avantajele mărcii
dvs., este un mijloc strategic important în crearea imaginii pozitive a produsului dvs.
Oferim o gamă largă de ambalaj de înaltă calitate, eco-friendly, cu tehnologii inovatoare patentate, destinată contactului direct cu produsele alimentare. Certificat în Europa și
Moldova.
Biodegradabil și reciclabil.
Ambalajul poate fi utilizat pentru diverse produse: carne, salam, pește, fructe de mare, verdețuri, fructe, legume, alimente congelate, biscuiți, dulciuri, produse de panificație și multe
altele.
Suntem primii care au introdus pe piața Republicii Moldova
ambalaj inteligent de înaltă calitate.

Kam Systems is the official representative in the Republic of
Moldova of the Italian company Esseoquattro - European
leader in food packaging production.
Packaging reflects the personality, values and advantages of
your brand. It is an important strategic asset in creating a positive image of your product.
We offer a wide range of high-quality, eco-friendly packaging
with patented innovative technologies for direct food contact.
Certified in Europe and Moldova.
Biodegradable and recyclable.
Our packaging can be used for various products: meat, salami,
fish, seafood, vegetables, fruits, greens, frozen foods, biscuits,
sweets, bakery products and many more.
We are the first to introduce intelligent packaging of high
quality on the Moldovan market.

www.packaging-depot.moldexpo.md

RO 525400 – Tg. Secuiesc,
str. Gării, Nr. 49/A, Sit industrial IFET,
Jud. Covasna, România
T / F: +40-(0)267-360.052
M:
+40-(0)745-069.173
E:
office@laserdt.ro
W:
www.laserdt.ro

LASER DT

Activitatea firmei LASER DT este cea de producție de forme
de ștanțare pentru industria de ambalaje și pentru alte domenii speciale:
- complete de ștanțare BOBST pentru carton ondulat și carton compact, inclusiv pentru cutii de medicamente,
- diferite tipuri de forme de ștanțare speciale și produse complementare pentru diverse domenii de utilizare ca de expl.:
industria de ambalaje, industria auto, industria farmaceutică,
de cosmetice, prelucrare prin ștanțare a pielii și a materialelor
plastice, etc.
- alte produse și servicii speciale.
LASER DT implementează o nouă investiție în valoare de
un milion de euro constând din mașini automate de ultimă
generație pentru fabricarea ștanțelor rotative, a formelor de
ștanțare și a altor produselor pentru alte domenii speciale.

LASER DT is specializing in the production of stamping molds
for the packaging industry and other special fields:
- sets of BOBST stamping for corrugated cardboard and compact cardboard, including medicine boxes;
- various types of special stamping forms and complementary
products for various fields, such as: packaging industry, automotive industry, pharmaceutical industry, cosmetics; embossing and plastics processing, etc.
- other specialized products and services.
LASER DT is implementing a new one-million-euro investment
consisting of state-of-the-art automated machines for rotary
stamping, stamping forms and other products for specialized
fields.

PACKAGING. DEPOT

MD 2008, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Ioana Radu, 21
mob. +373 69 43 98 27, +373 69 49 88 84
info.kamsystems@gmail.com
www.ecopacking.md
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S.C. LEIPA PACK S.R.L.
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Leipa Pack România este o filială a Concernului Leipa Group,
fondat în 1847, în Germania, specializat în domeniul producerii hârtiei și cartonului, al înnobilării cu materiale plastice,
cât și al tipăririi lor.
Cu o capacitate de producție de 800.000 de tone/an, Leipa
Group joaca un rol activ pe piața de profil din Germania și din
Europa. În România, obiectul nostru principal de activitate îl
reprezintă producția ambalajelor pentru industria alimentară,
farmaceutică, chimică, medicală, cosmetică și de construcții.
Leipa Pack produce materialele multistrat ce pot avea ca suport de aplicare următoarele: hârtii, cartoane, folii de aluminiu, materiale țesute.
Leipa Pack oferă servicii de imprimare flexografică (tipar din
rolă în rolă), pe materiale de înaltă calitate produse de noi
sau pe materialul clientului, atât pentru lucrări simple, cât și
pentru lucrări complexe de policromie în maxim 6 culori.

Leipa Pack Romania is a Leipa Group subsidiary, founded in
1847 in Germany, specializing in the production of paper and
cardboard, plastic publishing and printing.
With a production capacity of 800,000 tons / year, Leipa Group
plays an active role in the German and European markets. In
Romania, our core business is the production of packaging for
food, pharmaceutical, chemical, medical, cosmetic and construction industries.
Leipa Pack produces multilayer materials that can content the
following: paper, cardboard, aluminum foil, woven materials.
Leipa Pack offers flexographic printing services (roll-to-roll
rolls), high-quality materials produced by us or on customer’s
material, for both simple and complex polychromic jobs in up
to 6 colors.
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Тел.: +373 694 61 336
E-mail: office.biopacket@gmail.com
www.facebook.com/biopak

MAC-DEL PRIM S.R.L.

Compania BioPak este distribuitor de pungi biodegradabile
și compostabile din amidon de porumb.
Biopachetele BioPak sunt fabricate în Europa și au certificatul
de siguranță OK kompost , emis de TUV-Austria, și respectă,
de asemenea, standardele europene EN 13432 (recuperare
organică).
Biopachetele BioPak sunt ambalaje flexibile, durabile și inofensive, care au toți indicatorii de confort ai pungilor de plastic cu care ne-am obișnuit, dar spre deosebire de acestea nu
dăunează naturii.
Biopachetele se descompun în 90 de zile în condiții industriale de compostare.
Sprijiniți mișcarea # Moldovafaraplastic – renunțați la pungile
de plastic!
Împreună vom curăța Moldova de gunoiul de plastic!
... pentru că ne pasă!

BioPak is a distributor of biodegradable and compostable
bags in corn starch.
BioPak biopackets are manufactured in Europe and have the
OK kompost safety certificate issued by TUV-Austria, and also
comply with European standards EN 13432 (organic recovery).
BioPak biopackets are flexible, durable and safe packaging,
which has all the comfort indicators of plastic bags that are
familiar to us, but unlike them does not harm nature.
Biopacks decompose within 90 days under industrial composting conditions.
Support the movement # Moldovafaraplastic - refuse plastic
bags! Together we will clean Moldova of plastic garbage!

PACKAGING. DEPOT

str. Sinaia nr. 6
Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov
România
tel.: +40 21 3503188
Mob.: +40 723 118 567
e-mail: dan.puiu@leipa.md
Web-site: www.leipa.ro

... because we care!

www.packaging-depot.moldexpo.md
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OLANITA-COM S.R.L.
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OLANITA-COM S.R.L. de peste 10 ani este reprezentantul
oficial al companiei italiene VALERIO BRIGNOLI în țările CSI.
Valerio Brignoli are peste 50 de ani de experiență în producția de mașini pentru fabricarea containerelor din lemn pentru
transportarea fructelor și legumelor.
Mașini: o gamă largă de echipamente: peste 500 de mașini
de mărci precum Valerio Brignoli, Corali, Sodem, Rapidex și
altele.
Piese de schimb: cel mai mare stoc de piese de schimb pe
piață. Dacă nu le avem, atunci ele nu există.
Servicii: de la consultanță în alegerea echipamentului până
la pregătirea personalului și organizarea procesului de producție.
De asemenea, avem propria noastră producție de containere
din lemn și carton pentru transportarea și depozitarea fructelor și legumelor.
Oferim:
• produse de înaltă calitate, conforme standardelor actuale,
cu design individual.
• producția de containere în cel mai scurt timp și în orice cantitate, furnizare neîntreruptă.
Cooperând cu noi, aveți un partener de afaceri de încredere!

OLANITA-COM is for more than 10 years the official representative of the Italian company VALERIO BRIGNOLI in the CIS
countries. Valerio Brignoli has more than 50 years of experience in the production of machinery for manufacturing wooden containers for the transport of fruit and vegetables.
Machines: a wide range of equipment: over 500 brands such
as Valerio Brignoli, Corali, Sodem, Rapidex and others.
Spare parts: the largest stock of spare parts on the market. If
we do not have them, then they do not exist.
Services: from consulting in choosing equipment to staff training and organizing the production process.
We also have our own production of wooden and cardboard
containers for transportation and storage of fruit and vegetables.
We offer:
• high quality products, according to current standards, with
an individual design;
• manufacturing containers in the shortest time and in any
quantity, uninterrupted supply.
Working with us you have a trusted business partner!

str. Tighina 47
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
(373) 79555929
info@pakona.md
http://pakona.md

PAKONA ENGINEERS (I) PVT. LTD.

Compania PAKONA este partenerul dvs. de încredere în lumea ambalajului!
Fondată în 1983, deținătoare a certificatului internațional de
la DET NORSKE VERITES în cadrul sistemului ISO 9001.
Astăzi, mai mult de 4500 de unități ale echipamentelor noastre sunt folosite în 80 de țări din întreaga lume.
În cei peste 30 de ani de experiență în domeniul echipamentelor de ambalare, Pakona a devenit lider în proiectarea, producția și integrarea mașinilor orizontale și verticale.
Filozofia companiei noastre se bazează pe satisfacerea cerințelor clienților și asigurarea unei bune funcționări a echipamentului furnizat.
Oferim servicii în garanție și post-garanție pentru toate echipamentele furnizate.

PAKONA - your reliable partner in the world of packaging!
Founded in 1983, the company was granted international
certification from DET NORSKE VERITES under the ISO 9001
system.
Today, more than 4,500 units of our equipment are operated
in 80 countries around the world. With more than thirty years
of experience in the field of packing equipment, Pakona has
become a leader in the design, production and integration of
horizontal and vertical machines.
Our company’s philosophy is based on meeting customers’
needs and ensuring the smooth operation of the supplied
equipment.
We provide warranty and after-sales service for all supplied
equipment.
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or. Biruința, r-nul Sângerei
Republica Moldova
+373 79 557 432
+373 797 60 320
olanita@list.ru
www.olanita.ru
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PAPERMOON S.R.L.
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În prezent, compania PAPERMOON SRL este unul dintre
distribuitorii de frunte în Republica Moldova în ceea ce priveşte cartonul, ambalajul şi derivatele lor (materie primă). Pe
parcursul activităţii sale, compania noastră s-a dovedit a fi un
partener de încredere datorită unui sistem dezvoltat de marketing, unei infrastructuri şi experiențe de lucru în producție
şi vânzări.
Noi garantăm calitate stabilă, realizarea livrării la timp, precum şi orice suport tehnic, la cel mai înalt nivel de calificare.

At present, PAPERMOON is one of the leading distributors
in the Republic of Moldova in terms of cardboard, packaging
and their derivatives (raw materials). During its activity, our
company proved to be a trusted partner due to a developed
marketing system, infrastructure and work experience in production and sales.

str. Pădurii, 36
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 63-96-66
fax: +373 22/ 63-96-66
GSM: +373 69/ 37-61-56
e-mail: tudor.melnic@petruzalek.md
URL: www.petruzalek.md

I.C.S. PETRUZALEK S.R.L.

Compania este lider pe piaţa moldovenească de utilaje pentru producerea ambalajului şi a materialelor pentru industria
alimentară, dar şi a maşinilor pentru prelucrarea cărnii, fructelor, legumelor şi felierea pâinii. Domeniile de activitate: • comercializarea utilajului: - ambalare în folie stretch; - ambalare
în folie termocontractibilă; - ambalaj flow-pack; - ambalare în
mediu cu gaze (MAP); - ambalare în vacuum; - prelucrarea
şi tranşarea cărnii; - felierea pâinii; - procesarea fructelor şi
legumelor; • comercializarea materialelor de ambalare; • deservire pe întreg teritoriul Moldovei; • livrarea produselor pe
întreg teritoriul ţării.

The company is one of the leaders on the national market of
packing equipment and materials for the food-processing industry, dealing also in equipment for meat, vegetables and
fruit processing and bread cutting. Fields of activity: • Sale of
equipment: - Packing in stretch-film; - Packing in shrink-wrap; Flow-pack packing; - Packing in modified atmosphere (МАР);
- Vacuum packing; - Meat processing and cutting; - Bread cutting; - Vegetables and fruit processing; • Sale of packaging
materials; • Service throughout Moldova; • Free delivery of
goods to any point of the country.

PACKAGING. DEPOT

str. Burebista 112/1, Chișinău, Republica Moldova
Tel: +373 22 780 079, +373 79 771 774
E-mail: info@papermoon.md
Web: www.papermoon.md

We guarantee stable quality, timely delivery and any technical
support at the highest level of qualification.
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PLASTICS-MOL S.R.L.
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Plastics Moldova este furnizor de top de materiale plastice
pentru producţia publicitară, construcţii şi industrie din Republica Moldova, distribuitor autorizat al companiilor: Evonik
Industries AG (Germania) - plăci acrilice Plexiglas; Orafol Europe GmbH (Germania) - folii autocolante şi reflectorizante,
benzi acrilice adezive; Quinn Plastics (Slovacia) - materiale
polimerice; Ongropack KFT (Ungaria) - plăci PVC Ongropack
Foam; Renolit Ondex SAS (Franţa) - plăci profilate din PVC
biorientat pentru acoperiş; Dupont (SUA) - piatră de cuarţ şi
artificială Corian; Roechling (Germania) - polietilenă cu densitate înaltă; WZD SPOLKA ZOO (Polonia) - policarbonat celular şi compact Placarb; WEISS CHEMIE (Germania) - cleiuri
şi dizolvanţi.
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Plastics Moldova, part of Plastics International group, with subsidiaries in Poland, Baltic countries, Ukraine, Russia, Georgia,
became one of the top suppliers of plastic materials for the
advertising and construction industries in Moldova. We are the
authorized distributors of the following important companies:
Evonik Industries AG (Germany) – acrylic sheets of superior
quality Plexiglas; Orafol Europe GmbH (Germany) – self-adhesive and reflective foils, adhesive acrylic bands; Quinn Plastics
(Slovakia) –polymeric materials; Ongropack KFT (Hungary) –
PVC sheets Ongropack Foam (standard and premium, white
and coloured); Renolit Ondex SAS (France) – PVC profiled
sheets bi-oriented for roofs; Dupont (USA) – quartz and artificial stone Corian; Roechling (Germany) - high density polyethylene; WZD SPOLKA ZOO (Poland) – cellular and compact
polycarbonate Placarb; WEISS CHEMIE (Germany) - glues and
solvents.

www.packaging-depot.moldexpo.md

str. Industrială 59
Chișinău, Republica Moldova
+373 22 56-01-04
print@propac.md
www.propac.md

PROPAC S.R.L.

Astăzi compania PROPAC este membră a Uniunii întreprinderilor din industria ambalajelor Est-Vest Moldova. Compania are peste 43 de angajați. Datorită celor mai mari depozite
din industria ambalajelor, oferim clienților noștri consumabile
neîntrerupt. Sistemul modern de livrare ne permite să fim mai
aproape de clienții din Chișinău, Bălți și Comrat. 15 ani de
activitate pe piața ambalajelor ne-au oferit o viziune exactă
asupra viitorului industriei ambalajelor. Echipa PROPAC știe
sigur că identificarea și furnizarea la timp a celor mai bune
soluții de ambalare este o parte integrantă a misiunii noastre.

Today the company Propac SRL is the member of the Union
of enterprises of the packaging industry Est-West Moldova.
The company employs more than 43 persons. Thanks to the
largest warehouses in the field of packaging, we ensure our
customers with uninterrupted supplies. The modern delivery
system allows us to be closer to customers in Chisinau, Balti
and Comrat. 15 years of work in the packaging market gave
us a precise vision of the future of the packaging industry. The
team of Propac knows for sure that the search for and timely
provision of the best packaging solutions is an integral part of
our mission.

PACKAGING. DEPOT

str. Meșterul Manole 12/2,
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 999 515
GSM: +373 76 78 78 73
fax: +373 22 999 516
e-mail: office@plastics.md
URL: www.plastics.md
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SNICK AMBALAJE ȘI CONSUMABILE S.R.L.

SNICK AMBALAJE ȘI CONSUMABILE, una dintre cele mai
mari companii din regiune, are la ora actuală cea mai completă ofertă de produse BIO.
Astăzi compania noastră comercializează ambalaje de unică
folosință din PLA, lemn, trestie de zahăr, frunze palmier, bambus, carton înnobilat cu PLA. La începutul acestui an compania SNICK AMBALAJE a obținut certificatul DIN CERTCO
pentru ambalaje BIO.

SNICK AMBALAJE SI CONSUMABILE, one of the largest companies in the region, currently offers a complete range of BIO
products.
Presently our company sells disposable packaging in PLA,
wood, sugar cane, palm leaves, bamboo, cardboard with PLA.
Earlier this year, SNICK AMBALAJE obtained the DIN CERTCO
certificate for BIO packaging.

Ukraine, Stryi, Lviv region, Promyslova st., 2a
tel. / fax: +38 (03245) 4-25-63
tel./fax: +38 (03245) 4-25-64
ukrpol@ukrpol.ua
www.ukrpol.ua

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФИРМА “УКРПОЛ”

Сompania poligrafică UKRPOL este unul dintre lideri printre cele mai mari și mai moderne companii tipografice din
Ucraina. Principalul domeniu de activitate este fabricarea
ambalajelor din carton. De la înființarea sa în 1997, UKRPOL
s-a concentrat pe tehnologii avansate de la liderii în fabricarea echipamentelor tipografice HEIDELBERG, BOBST,
POLAR. UKRPOL a câștigat încrederea unor așa companii,
precum: McDonald’s, Mondelez, Nestle, Roshen, Ahmad
Tea, Артериум, АВК, Фармак, Дарница, Соломия, ЕКМІ,
Мономах, Киевстар, Vodafone. Colaborarea cu aceste companii ne stimulează să ne perfecționăm, să îmbunătățim serviciile, precum și să actualizăm parcul de producție pentru
a satisface cerințele ridicate ale partenerilor noștri. Garanția
de calitate și siguranță a produselor noastre se realizează
prin funcționarea sistemului de management al calității ISO
9001: 2015, sistemului de siguranță alimentară ISO 22000:
2005 (HACCP), sistemului de certificare voluntară forestieră
conform schemei internaționale FSC și sistemului de management al siguranței alimentare FSSC 22000.

Printing company UKRPOL is one of the leaders among the
most modern and important printing companies in Ukraine.
The main direction of our company activity is the manufacture
of cardboard packaging. Since its founding in 1997, UKRPOL
has focused on advanced technologies from the leaders in the
manufacture of printing equipment - HEIDELBERG, BOBST,
POLAR. The company won the trust of such companies as:
McDonald’s, Mondelez, Nestle, Roshen, Ahmad Tea, Arterium,
AVK, Farmak, Darnitsa, Solomiya, EKMІ, Monomah, Kyivstar,
Vodafone. Cooperation with these companies stimulates us to
continually improve, improve our service, as well as update the
production park in order to meet the high requirements of our
partners. The guarantee of high quality and safety of our products is achieved through the functioning of the quality management system ISO 9001: 2015, the food safety system ISO
22000: 2005 (HACCP), the voluntary forest certification system
according to the international FSC scheme and the food safety
management system FSSC 22000.
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Aleea Industriilor, nr. 5, Buzău, România 120068
Mob.: +40 745 032 698
e-mail: office@snick-ambalaje.com
web-site: www.snick-ambalaje.com
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Iuliu Maniu nr 7, Corp U, Etaj 5, Birou 8-9,
061072, București, Sector 6, România
Tel: 0720.227.255
e-mail: comercial@wittmann-group.ro
service@wittmann-group.ro
www.wittmann-group.com

WITTMANN BATTENFELD
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WITTMANN BATTENFELD, MB CONVEYORS, AUTOMATION SYSTEMS AND SOLUTIONS
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Profesioniștii de care ai nevoie în mediul concurențial din ziua
de astăzi:
- mașini injecție între 5 și 2.000 tone forță
- roboti industriali pentru aplicații simple sau automatizări
complexe
- sisteme centralizate de transport și uscare a materiei prime
- aparate termostatat matrițe
- aspiratoare de granule individuale
- dozatoare de colorant volumetrice sau gravimetrice
- uscătoare de granule individuale
- granulatoare pentru montare lângă mașina de injecție
- răcitoare industriale
- debitmetre clasice sau cu reglare automată a temperaturii
- benzi transportoare
- elemente standard modulare pentru mâini de roboți E.O.A.T.
- aplicații speciale de injecție: injecție cu gaz, injecție cu apă,
Variotherm TM, Cellmold TM, aplicații IML, aplicații IMD
- capacitatea de integrare totala a echipamentelor => trasabilitate, asigurarea calității conform standardelor de calitate
ISO 9001 și pentru industria AUTO ISO TS

The professionals you need in today’s business competition:
- injection molding machines from 5 to 2.000 tons force
- robots for simple applications or complex automations
- centralized systems for conveying and drying plastic resins
- mold thermoregulators
- single loaders
- volumetric and gravimetric dosing units for masterbatch
- stand-alone dryers
- granulators for installing near the injection molding machine
and/or also big granulators
- chillers
- manual and automatic flow meters
- conveyor belts
- modular standard elements for end of arm tooling
- special application: gas injection, water injection, Variotherm
TM, Cellmold TM, In Mold Labeling, In Mold Decoration
- full integration of the equipment’s = > traceability, quality assurance, conformity with quality standards ISO 9001 and for
automotive ISO TS

www.packaging-depot.moldexpo.md
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