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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

TOURISM. LEISURE. HOTELS

TÂRGUL de FLORII

May 16 – 19

www.beauty.moldexpo.md

www.food-drinks.moldexpo.md

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

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

PACKAGING. DEPOT

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

August 15 - September 1

SCHOOL FAIR

www.school.moldexpo.md

February 28 - March 3

BEAUTY
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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

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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AELİNA CONSULTİNG S.R.L. /
MAGAZİNUL ANATOLYA

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

AGRICOM-LUX S.R.L.

KID’S EXPO - 2019

Compania Yo-Yo este reprezentantul oficial al companiilor
turcești: “BAYKAR” “BROSS” “ROLY POLY” și al companiilor
poloneze: “KEY” și “CORNETTE” în Moldova. Avem plăcerea
să vă prezentăm lenjerie de înaltă calitate pentru copii și adolescenți, textilele de uz casnic, precum și șosete și ciorapi ale
producătorilor turci și polonezi. Suntem mereu gata să vă ajutăm în alegerea produselor excelente în magazinele noastre.
ANATOLYA vă oferă o gamă largă de produse orientale la
cele mai accesibile prețuri în Moldova.
Efectuăm vânzări angro şi cu amănuntul.

Yo-Yo company is the official representative of Turkish companies “BAYKAR” “BROSS” “ROLY POLY” and of Polish companies “KEY” and “CORNETTE” in Moldova. We have the
pleasure to present high-quality underwear for children and
teenagers, as well as household textiles and socks and stockings from Turkish and Polish manufacturers. We are always
ready to help you choose excellent products in our shops.

KID’S EXPO - 2019

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/

ANATOLYA offers a wide range of oriental products at the
most affordable prices in Moldova.
Wholesale and retail.
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e-mail : info@antos.md
URL: www.antos.md
fb : Antos cosmetică naturală

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

ANTOS

str. Codrilor 16, buticul 22
(Construct DEPO), Chișinău
Tel: +373 60725529

E-mail: info@baumall.md
Site: www.baumall.md

BAUMALL

KID’S EXPO - 2019

ANTOS este o linie de produse cosmetice organice născută
din pasiunea pentru apicultură și darurile pământului acum
40 de ani în Italia, prezente de 15 ani în Japonia și de 4 ani
în Moldova.
Vă putem oferi cele mai sănătoase produse cosmetic (fără
conservanţi, fără parabeni, fără parfumuri sintetice) pentru
frumuseţe şi îngrijire - produse cosmetice naturale cu extracte din plante și din alte ingrediente precum orezul, mierea,
strugurii, aloe vera, museţelul, trandafirul sălbatic, uleiurile
esenţiale etc., produse de protecţie solară şi pentru bronzat,
parfumuri, inclusiv de ambianţă, produse bio make-up.

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

BAUMALL este producător autohton de paturi pentru copii
marca BabyTime. Paturile sunt executate din lemn natural de
fag, cu somieră ortopedică, finisate şi vopsite ecologic după
standarde înalte de calitate. Pătuţurile BabyTime cu siguranţă
vor fi apreciate şi îndrăgite de copilul dumneavoastră, fiind
perfecte nu numai pentru somn, dar şi pentru joacă.

Compania BAUMALL comercializează şi vase din fontă marca SYTON, produse în Ucraina. Vasele sunt realizate din fontă
(aliaj de fier şi carbon), sunt ecologice şi nu prezintă niciun
pericol pentru sănătate, spre deosebire de vesela cu teflon.
Încă un avantaj al produselor SYTON este durabilitatea - vesela din fontă intreţinută corect este practic veşnică, rezistă la
temperaturi ridicate şi nu este supusă deformării.

BAUMALL is a Moldovan manufacturer of baby beds under
the brand BabyTime. Beds are made of natural beech wood,
with orthopedic sleepers, finished and painted ecologically
according to high quality standards. A BabyTime cot will certainly be appreciated and loved by your baby, being perfect
not only for sleeping, but also for playing.

BAUMALL also markets SYTON-made cast iron products,
manufactured in Ukraine. The products are made of cast iron
(iron and carbon alloy), are ecological and do not pose any
health hazards, as opposed to teflon ware. Another advantage of SYTON products is durability - well-maintained cast
iron is practically eternal, resists high temperatures and is not
subject to deformation.
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I.C.S. BETTY ICE S.R.L.

KID’S EXPO - 2019

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.

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

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

BIESSEN PHARMA S.R.L.

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

For over 15 years, the group of companies BIESSEN Pharma is active on the increasingly dynamic pharmaceutical
markets with high potential in Central and Eastern Europe,
using acquired knowhow and skills to ensure the success of
administered products for the benefit of partners. Long-term
partnership agreements with pharmaceutical manufacturers
in Western Europe represent the basis for a steady and sustainable development of products in our portfolio – brands
recognized by the medical community. Our professional
team has gained experience and valuable knowledge on
pharmaceutical markets where we operate, which allows us
to develop and implement the best strategies for the successful development of products we manage.
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Tel. : +373 22/ 85-98-59
Fax : +373 22/ 85-98-51
GSM : +373-68/ 89-90-02
E-mail : office@bettyice.md
URL : www.betty.ro
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MD-2004, or. Chisinau, str. Columna, 162
Anticamera:
Tel: +373 (22) 895600
Fax: +373 (22) 295700
e-mail: office@bucuria.md

Linia de telefon non-stop în legătură cu siguranţa producţiei:
Tel./Fax: +373 (22) 895587

Str. Uzinelor 90, of. 206
Mob.: 079676091,
Mob.: 062111259

KID’S EXPO - 2019

Legendă dulce, anume aşa este supranumită adeseori fabrica ”Bucuria” care pe parcurs şi-a câștigat faima de întreprindere fruntașă, de promotoare a tot ce este nou şi progresist.
S.A. „Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei, mereu a fost
cea mai mare întreprindere producătoare de produse de
cofetărie şi patiserie din Republica Moldova.
Despre amploarea, avântul şi entuziasmul celor care au stat
la originea creării „legendei dulci” ne vorbesc faptele. Timp
de șaptezeci de ani la conducere s-au aflat adevărați profesioniști şi patrioți ai întreprinderii, acești oameni au creat
numele brandului „Bucuria”, au adus bucurie tuturor consumatorilor, îndeosebi copiilor, corespunzând întru totul sloganului „Cu noi viața e mai dulce…”.
Fabrica „Bucuria” privește cu siguranță în viitor, ea are cu cine
şi cu ce se mândri! Devotamentul față de tradiții, calitate şi
cele mai noi tehnologii au fost şi rămân a fi misiunea principală a întreprinderii.

DARKIDS

BUCURIA factory is often referred to as “the sweet legend”,
having won, across the years, the position of a leader of the
market, a promoter of everything new and progressive.
Bucuria is the business card of Moldova, as the most important confectionery and pastry maker in the country.
The efforts and the enthusiasm of those who were at the origin of the “sweet legend” are reflected in its past and present. For seventy years, the factory has been conducted by
true professionals and patriots of the enterprise: these people have created the brand Bucuria, bringing joy and satisfaction to all consumers, especially children, always faithful
to the slogan “With us the life is sweeter ...”.
The Bucuria factory is looking confidently into the future,
proud of its team and its achievements! Respect for traditions, quality and cutting-edge technology have been and
will remain the primary standards of the enterprise.

Produse selecte pentru mămici și pici
„Exista locuri în inimă, despre care nici măcar nu știi că există,
până când nu iubești un copil.”
DarKids este o afacere de familie menită să aducă la distanța
unui click confortul mămicilor și bucuria picilor. Produse selecte, toate alese cu grijă și livrate cu drag.
Pentru a face comandă, ne lăsați un mesaj privat pe pagină
sau ne puteți contacta la: 079676091
Livrare gratuită în Chișinău.
La expoziție vizitatorii vor putea achiziționa rucsacul la cel
mai mic preț posibil
La fel vom veni cu un produs nou – GHEAȚĂ INSTANT!

Select products for mothers and children
“There are places in your heart you do not know even exist
until you love a child.”
DarKids is a family business whose aim is to bring a click
away, moms’ comfort and kids’ joy. Select products, all carefully chosen and delivered with care.
To place an order, leave a private message on our web page
or contact us at: 079676091.
Free delivery in Chisinau.
At the exhibition visitors will be able to purchase backpacks
at the lowest possible price.
We will also bring you a new product - INSTANT ICE!
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Chisinau, str.Columna 153,
b.maxim@dmlink.md

str. Burebista 78,
MD2032 Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373 22 520107; 521671

KID’S EXPO - 2019

DMLink este o companie ce a evoluat rapid în domeniul IT
și a distribuției în ultimii 10 ani, aducând pe piață peste 1
750 000 produse de la branduri precum: Funko, Razor, Marvo, Razer, Helmet, Sony, Wonlex, FischerTechnik, Smart Baby
Watch. Din 2005, suntem veriga de legătură între companiile
internaționale și consumatorii locali și avem misiunea să satisfacem cererea continuă pe piața Moldovei în lumea tehnologiilor, jucăriilor, electronicelor, accesoriilor și transportului
ecologic.
În 2010 am devenit primul distribuitor național de produse
de divertisment din țară, iar în 2012 am deschis primul magazin pentru iubitorii de video-jocuri. Evoluând continuu, în
2015, am creat propriul brand de accesorii, iar în 2017 - de
transport ecologic, pentru că ne pasă de mediul înconjurător.
Scopul nostru este să oferim satisfacție maximă consumatorilor prin produse unice, inovative și actuale.

F.P.C. DRANCOR S.R.L.

DMLink is the company which has evolved impressively in
the IT and distribution fields during the last 10 years, bringing on the national market over 1 750 000 products from the
most worldwide known brands: Funko, Razor, Marvo, Razer,
Helmet, Sony, Wonlex. We are a distribution company that,
since 2005, connects the local retailers/consumers from Moldova with the best manufactures in the world and our mission is to continuously satisfy Moldovan consumers’ demand
for technology, toys, accessories and eco-transport.
In 2010, we became the first entertainment products distributor in Moldova and in 2012 we opened the first Gaming Store. In 2015, we created our accessories brand, and in
2017- our eco-transport brand, because we are eco-friendly.
Our goal is to offer maximum satisfaction to our clients and
meet their needs with unique, innovative and world-class
products.

Compania DRANCOR este o societate de producție din Republica Moldova înființată în 1996. Principalul gen de activitate al înttreprinderii este fabricarea și comercializarea înghețatei. De asemenea FPC „Drancor” SRL mai fabrică produse
de patiserie și cofetărie.
Utilajul și tehnologiile din dotarea fabricii sunt ajustate cerințelor internaționale, iar fabricarea înghețatei are loc datorită
ultimelor modernizări ale utilajului italian, danez și german,
fapt care ne permite automatizarea majoră a procesului tehnologic.
Una din realizările companiei DRANCOR este participarea la
concursul „Cel mai bun producător naţional”, desfăşurat în
decembrie 1998, la Paris, unde fabrica DRANCOR a primit
medalia de aur şi diploma de onoare pentru nivelul înalt al
managementului.
În 2014, “Drancor” SRL a câştigat “Premiul internaţional pentru calitatea produselor alimentare”, care a avut loc în Madrid, Spania.

Drancor is a Moldovan company established in 1996. The
main activity of the enterprise is the manufacture and trade
of ice cream. FPC Drancor SRL also specializes in pastry and
confectionery production.
The equipment and technologies used at the factory are adjusted to international requirements, and ice cream production is based on the latest modernization of Italian, Danish
and German equipment, which allows us to automate the
technological process.

KID’S EXPO - 2019

DM LINK S.R.L.

Fax: +373 22 556060
E-mail: info@drancor.com
http:\\www.drancor.com

One of Drancor’s achievements was the participation in the
“Best National Manufacturer” contest held in Paris in December 1998, where Drancor has been awarded the gold medal and honorary diploma for the high level of management.
In 2014, Drancor SRL won the “International Food Quality
Award” at the contest that was held in Madrid, Spain.
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str. Alba Iulia, nr.23, bloc 1 A
MD-2051, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 74 93 18
GSM: +373 69 114 700
www.edituraprut.md
www.bookstore.md

EDITURA PRUT INTERNATIONAL S.R.L.

str. Arhitect D. Hârjeu nr. 59G,
sector 2, 021992 București, România
Tel: +40 21-326.28.53 / +40 21-539.02.46 /
+40 21- 539.02.47

Fax: +40 375 394 900
Mob.: +40 749 152 893
e-mail: office@fet.ro
Web-site: www.primiipasi.ro

FAR EAST TRADING S.R.L.

Marca „Primii Pași” a fost lansată în anul 2000 pe piața
românească, fiind unica marcă națională de puericultură. Dorința de a oferi produse pentru copii de înaltă
calitate și la prețuri cât mai accesibile, ne-a transformat în lideri de piață pe segmentul nostru. Dacă la
început gama număra numai 35 de articole, astăzi
sortimentația a crescut la peste 1000 de produse,
acoperind următoarele categorii: puericultură mică,
puericultură mare, jucării, îmbrăcăminte și încălțăminte nou-născuți și copii.
Misiunea noastră este de a diversifica gama și de a
oferi copiilor tot ce este mai bun pentru o creștere
sănătoasă și armonioasă.

KID’S EXPO - 2019

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

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

The brand “Primii Pași “ (First Steps) was launched
in 2000 on the Romanian market, being the only national brand in puericulture. The desire to offer high
quality products at affordable prices has transformed
us into market leaders in our segment. If at the beginning the range was only 35 items, today the assortment has grown to more than 1,000 products, covering the following categories: small puericulture, big
puericulture, toys, newborns’ clothing and footwear
for newborns and children.
Our mission is to diversify the range of products and
give children the best for a healthy and harmonious
growth.
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BookStore este o librărie pentru întreaga familie, o platformă
unde se adună cărțile bune: cele mai noi proiecte editoriale,
titluri încadrate în topuri internaționale și naționale, cele mai
bune traduceri, apărute la importante edituri din România și
Republica Moldova.
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Or.Chişinău, str. Burebista 23
Tel. 405- 401; Fax: 405-405 GSM: 060300400
Site : https://ff.md/

FARMACIA FAMILIEI S.R.L.

bd. Moscova 3/6, of. 304
GSM: +373 76 709 774
e-mail: minitinimd@gmail.com

FORSTAFF GROUP S.R.L.
SHOWROOM MINI TINI

Founded in 2005, Farmacia Familiei is the largest network of
pharmacies under the same brand in the Republic of Moldova.
The network has 173 pharmacies and 53 optic salons, with
over 900 employees.
A wide range of high-quality dermatological and cosmetic products are available at the Farmacia Familiei network,
including “Avene”, “Vichy”, “Bioderma”, “Klorane”, “La Roche
Posay”, “Elancyl”, “Chicco”, “Equilibra” - emphasizing the promotion of treating qualities, collaborating intensively with
the most prestigious clinics and hospitals in the country.

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

We offer to mothers and their babies oval cribs-transformers, changing beds, bedding, baby clothes, silicone toys
for growing teeth, decor for the children’s room and much
more. We offeryou quality products, affordable prices and
delivery throughout Moldova.
In the period 31.05-15.06, our goods are at a discount of up
to 30%.
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Farmacia Familiei, fondată în 2005, este cea mai mare rețea
de farmacii sub același brand din Republica Moldova.
Rețeaua numără 173 de farmacii și 53 de saloane de optică,
cu peste 900 de angajați.
În reţeaua Farmacia Familiei este pus la dispoziția consumatorilor un asortiment variat de medicamente şi produse
dermato-cosmetice de cea mai înaltă calitate, printre care:
„Avene”, „Vichy”, „Bioderma”, „Klorane”, „La Roche Posay”,
„Elancyl”, „Chicco”, “Equilibra” - fiind pus accentul şi pe promovarea medical. Farmacia Familiei colaborează cu cele mai
prestigioase clinici şi spitale din ţară.
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GSM: +373-68-59-33-34,
GSM: +373-69-77-99-99
Fax: +373-22-55-00-11
e-mail: blitviniuc@fundatia-prod.md
e-mail: manager@fundatia-prod.md

Mob.: 0 79 50 34 21
e-mail: fux@fx-textil.md
Site: http://fx-textil.md/

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, C.C. UNIC, etaj 3
Piața Calea Basarabiei, rând 35,loc 26
Piața Basarabiei, rând 26, loc23
Tel.: +373 22 27 27 07

FUNDAȚIA – PROD S.R.L.

KID’S EXPO - 2019

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

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

FX-TEXTIL S.R.L.

FX-Textil este o fabrică specializată în confecționarea uniformelor școlare și a costumelor bărbătești de calitate, prezentându-se ca un partener de încredere.
• Confort maxim - nu stânjenesc mișcările.
• Practicitate - produsele noastre sunt realizate din pânze
care nu se șifonează, nu alunecă, nu-și pierd aspectul în timp,
• Calitate - (fabrica deține certificatul de calitate). Toate produsele noastre sunt certificate.
• Accesibilitate - prețul este întotdeauna important - oferim
calitate bună la un preț rezonabil. Datorită prețului avantajos
și perioadei lungi de purtare consumatori sunt mulțumiți de
produsele noastre.

FX-Textil is a factory specialized in manufacturing school uniforms and quality men’s suits, reputed as a trusted partner.
• Maximum comfort - easy movements in our clothes.
• Practicality - our products are made in wrinkle-resistant,
non-slip fabrics and keep their lines in time,
• Quality - our factory holds the quality certificate. All of our
products are certified.
• Accessibility - the price is always important - we offer good
quality at a reasonable price.
Due to affordable prices and long-term wear, our products
are popular with our customers.
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șos. Muncești, 173
MD-2002 Chișinău,
Republica Moldova
www: www.fundatia-prod.md
e-mail: info@fundatia-prod.md
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GEEK TOYS S.R.L.

KID’S EXPO - 2019

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.

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.

mun. Chisinau, str. Industrială 40/2
069217575
laska.moldova@gmail.com
https://www.facebook.com/belaya.byroza/posts/

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

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

The trademark TM “Белая Бяроза” is clearly indicating that
we are from Belarus, although we found the perfect ground
for developing the brand in hospitable Ukraine! And not by
chance! The desire to revive the good production tradition, to
bring back the product from our childhood, its well-deserved
reputation and the confidence of the consumers, the desire to
fill people’s lives with the true taste of ice cream, these were
the reasons to re-create the Belaja Biaroza brand! With original
recipes and established ice cream technologies, as well as the
ability to import the main raw materials from Belarus, we have
turned to the most important ice cream makers in Ukraine and
we are now successfully producing this delightful cold product!
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+373 60583794
info@iq-puzzle.com
www.iq-puzzle.com
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str. Academiei 15/1
MD-2028 Chișinău,Republica Moldova
GSM: +373 78/ 22-22-11
GSM: +373 22/ 79-74-68
E-mail: maicom@maicom.md
URL: www.maicom.md

Strada Trandafirilor, 4
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373-22/533333.
GSM: +373-78/983333.
E-mail: office@mipiace.md
Site: mipiace.md
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De 9 ani, MAICOM, producător autohton de articole din tricot, oferă haine în trei categorii:
lenjerie, haine de sport și accesorii de calitate pentru întreaga familie.
Coasem haine comode pentru fiecare zi. Croiala este gândită până la cel mai mic detaliu, alegem cu grijă fiecare stofă în
dependență de model pentru ca tu să te simți minunat.
Produsele noastre sunt de calitate superioară, de cele mai
frumoase culori, de cele mai moderne croieli.

MI PIACE

For 9 years, MAICOM, a local manufacturer of knitwear, offers clothing in three categories: lingerie, sports clothes and
quality accessories for the whole family.
We make comfortable clothes for everyday wear. The patterns are thought up to the smallest detail, we carefully
choose each fabric, depending on the model, so that you
may feel great.
Our products are of superior quality, in the most beautiful
colors, of the most modern cuts.

Deserturile create în bucătăria restaurantului nostru aprind și
întrețin dragostea pentru arta culinară, îmbinând armonios
ingredientele naturale. Fondat în anul 2012, Mi Piace Ristorante & Pizzeria este inima cinelor calde în familie și a evenimentelor pentru copii. Bucătarul-șef Alexandru Comerzan,
având studii la Carpigiani Gelato University (universitate din
Italia specializată în crearea înghețatei artizanale), și-a propus
să creeze un produs cu gust autentic italian, ținând cont în
primul rând de calitatea materiei prime. Același concept stă
la baza fermei noastre de lapte de la care primim un produs bio prospăt pentru a crea deserturile unice din meniul
propus. Pentru noi, arta gastronomică este o platformă prin
care comunicăm orașului despre valorile proprii, încercând
să creăm o comunitate cât mai sănătoasă.

Desserts, created by the chef of our restaurant, light up and
sustain the passion for culinary art, represent harmoniously
blended natural ingredients. Founded in 2012, Mi Piace Ristorante & Pizzeria is the heart of warm family reunions and events
for children. The chef Alexandru Comerzan, having studied
at Carpigiani Gelato University (Italian university specializing
in the creation of artisan ice cream), has set out to create a
genuine Italian flavor, primarily considering the quality of raw
materials. The same concept is at the base of our dairy farm,
from where we receive fresh organic products to create our
unique desserts. For us, gourmet art is a platform by which we
communicate our own values, trying to boost and maintain a
healthy community.
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MAICOM
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str. Ştefan Vodă, 3
MD-2008 or. Durleşti, mun. Chişinău,
Republica Moldova
Tel. : +373-22/ 51-23-77
Tel. : +373-22/ 58-07-00

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

MOLDPRESA GRUP S.R.L.

str. Calea Orheiului 103/3
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 406 406
fax: +373 22 406 406

GSM: +373 68 33 66 89
e-mail: info@tetis.md
URL: www.hippocrates.md

S.C. PRODIAFARM S.R.L.
REȚEAUA DE FARMACII HIPPOCRATES

Moldpresa holds a leading position on the market of printed periodicals in Moldova. A vast network of press distribution outlets is completed by 38 Librarius bookshops with a
wide assortment of books from the biggest publishers in the
country and abroad. The priority activity of Moldpresa is the
development of the network of Librarius bookshops.

Actualmente, rețeaua naţională HIPPOCRATES, înființată
în anul 2003, numără 141 de farmacii. Suntem o echipă de
profesioniști care îndeplinește jurământul lui Hippocrate,
activând în folosul și pentru sănătatea oamenilor. Propunem
peste 13 mii de articole, cum ar fi: medicamente, produse
cosmetice, produse de igienă, hrană și accesorii pentru copii, toate cu reduceri sezoniere. HIPPOCRATES - mereu alături, mereu cu grijă!

The national network of pharmacies HIPPOCRATES, founded in 2003, encompasses 141 pharmacies. We are a team of
professionals who keep the Hippocratic oath inviolate and
we are always concerned about the well-being of people.
We offer more than 13 thousand products, such as: medicines, cosmetics, hygiene products, foodstuffs and accessories for children - all with seasonal discounts. HIPPOCRATES
- we care for you!
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Moldpresa se bucură astăzi de o poziţie de lider pe piaţa
difuzării de ediţii periodice și poligrafice din Republica Moldova. La vasta sa reţea de chioșcuri de presă se alătură 38
librării cu un asortiment bogat de cărţi de la cele mai mari
edituri din ţară și străinătate. Prioritatea activităţii de distribuţie a companiei „Moldpresa” în domeniul cărţii este crearea
reţelei de librării la standarde europene, fapt care se și remarcă prin magazinele de carte ce poartă numele Librarius.
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fax: +373-22-60-42-55
URL: http://prosanitasfarm.com/
e-mail: office@prosanitasfarm.com

Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 69/ 23-97-29
E-mail : turcanlena@yahoo.com

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

ProSanitas Farm is a pharmaceutical company founded in
2013. We are the exclusive representative in the Republic
of Moldova of internationally recognized companies, such
as Sun Wave Pharma and Epsilon Health Solepharma. At
KIDS EXPO, our team will be delighted to present 2 products
unique for our country:
- IMUNICE 10 DAYS Unique formula in Moldova with Wellmune and
- DIOLIN LIQUID GEL designed especially for the oral treatment of diarrhea in children and adults.
ProSanitas Farm - Strengthen the health of the whole family!

ȘAPA ELENA

Comercializarea hainelor pentru copii, produse în Europa.

KID’S EXPO - 2019

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

Supplying children’ s clothes, manufactured in Europe.
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www.miedor.md
miedorinfo@gmail.com
str. A. Hâjdeu 68
+37369999928
+37378888444

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

SWEETPRINT

Primul Sens – îmbrăcăminte pentru nou-născuți: haine confortabile, fabricate din stofă organică, hipoalergenică. Un
produs dezvoltat în colaborare cu neonatologi și pediatri.
Primul Sens are hăinuțe și pentru copilașii mai mari! Anul
acesta venim cu frumoase tricouri din țesături organice!

Primul Sens - clothes for newborns: comfortable clothes,
made of natural, organic, hypoallergenic fabrics. Products
developed in collaboration with neonatologists and pediatricians. Now Primul Sens also includes clothes for older kids!
This year we’ll present nice t-shirts in organic fabrics!

Mi-e Dor este un brand local de hăinuțe pentru copiii de
până la 8 ani. Este hăinuța fashion, colorată, cu imprimeuri
digitale, de care te îndrăgostești instantaneu, stofe de ultimă
generație, silicon-coton, lucrăm cu stofe italiene.

Mi-e Dor is a local brand of clothes for children up to 8 years
old. Mi-e Dor offers fashionable, colorful, digitally printed
clothes you will instantly fall in love with, fabrics of last generation, silicone-cotton. We are working with Italian fabrics.

Echipa SweetPrint este implicată în realizarea de turte dulci în
formă de cărți poștale cu imprimare alimentară.
De asemenea, imprimarea se face pe torturi după poza pe
care o aduceti, fotografii, logo-uri ale companiei etc. pe hârtie de zahăr și de napolitană, exclusiv cu coloranți alimentari,
aprobați în Europa.
Turtele dulci - cărți poștale sunt foarte populare și sunt solicitate la toate tipurile de sărbători, evenimente corporate,
prezentări și chiar în scopuri promoționale.
Aceasta este o oportunitate de a face un cadou dulce și aromat sau de a dărui un suvenir pentru cei dragi.
Credeți-mă, nimeni nu poate refuza un cadou dulce ...
Combinația excelentă de condimente aromate va crea un
gust plăcut și o dispoziție excelentă!

The SweetPrint team is engaged in making gingerbread-postcards with edible prints.
We also make prints for cakes out of any of your drawings, pictures, company logos, etc., on sugar sheet and wafer paper,
using only food coloring approved by EU standards.
Gingerbread-postcards are successfully in demand for all
kinds of celebrations, corporate events, presentations and
even for promotional purposes.This is a great opportunity to
make a sweet and fragrant gift or a souvenir for your family
and friends. Believe me, no one can refuse such a sweet gift ...
A wonderful combination of fragrant ingredients will create a
pleasant aftertaste and a great mood !!!
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SOFDAR S.R.L.

Str. Alecu Russo 63/1
069970995
s.v.valik80@gmail.ru
https://www.facebook.com/sweetprintpreanik/
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TEST KIDS (TOP ENGLISH SCHOOL OF TODAY)
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Cursuri intensive pentru copii de la 4 la 14 ani
Cursul de vară va permite petrecerea vacanței cu beneficii
și eliminarea barierelor lingvistice în comunicare. După testare, îl vom înscrie pe copilul dvs. în grup în care mediul de
invăţare este interesant și confortabil. Toate lectiile sunt organizate intr-un mod distractiv, astfel incât copiii sunt bucuroşi
să participe laore şi să-şi imbunătăţească cunoştinţele limbii
engleze.
• un subiect nou la fiecare 2 săptămâni
• profesori cu o experiență extensivă de predare pentru copii
• activități incitante (zile tematice, sarcini creative și jocuri)
Puteți să achitati cursul intensiv integral sau în rate. Te așteptăm pe tine și pe copiii tăi!

Intensive courses for children from 4 to 14 years
The summer course will allow to spend the holidays with
benefit and to remove language barriers in communication.
After testing, we will enroll your child in a suitable group
where the learning environment is interesting and comfortable. All lessons are held in an interactive way, so the children
are happy to attend classes and improve their knowledge of
English most effectively.
• New topic every 2 weeks
• Teachers with extensive teaching experience for children
• Exciting activities (thematic days, creative tasks and games)
You can pay for the courses in a lump sum or in installments.
We are waiting for you and your children!

Chisinau, str. Ismail 59
Tel 078 888 121
Fax 022 26 10 84
Email: support@telemarket.md
Site: telemarket.md

TELEMARKET

Compania Telemarket este importator oficial al brandurilor
derWaschkonig, Wokali, Clea, Herr Klee, Waschemeister,
High Genic în Republica Moldova.
Nu mai este un secret că fosfații din detergenți au o mulțime
de efecte nocive asupra organismului. Nu o spunem doar
noi, ci și numeroasele studii realizate în toată lumea.
Compania Telemarket.md propune detergent fără fosfați
derWaschkonig Sensitive Aloe Vera.
Detergentul pudră, detergentul lichid și balsamul de rufe –
toate sunt hipoalergenice, create special pentru pielea fină
a copiilor.
Beneficii:
- Formulă eficientă - curăță în profunzime
- Prietenos cu pielea - reduce riscul apariției iritațiilor
- Delicat cu țesăturile - acestea rămân moi după spălare
- Nu șterg culorile - rufele rămân viu colorate după multe
spălări
- Parfumul fin nu irită
- Produs în Germania

Telemarket is an official importer in the Republic of Moldova of the brands derWaschkonig, Wokali, Clea, Herr Klee,
Waschemeister, and High Genic.
It is no longer a secret that phosphates in detergents have a
lot of harmful effects on the body. It is not just our opinion,
the fact is proved by numerous studies that have been done
around the world.
Telemarket.md offers phosphates-free detergents deWaschkonig Sensitive Aloe Vera.
Powder detergent, liquid detergent and softener - all are
hypoallergenic, specifically designed for children’s delicate
skin.
Benefits:
- Effective formula - cleanses thoroughly
- Skin friendly - reduces the risk of irritations
- Delicate with fabrics - they remain soft
- Protects the colors - the laundry remains brightly colored
after many washings
- Fine delicate fragrance
- Made in Germany
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Cursuri pentru adulţi: 0(22)815-156; 0(22)815-156; 079994481
Cursuri pentru copii: 0(22)260-350; 0(22)843-199; 079306007

39
www.kids.moldexpo.md

www.kids.moldexpo.md

mob: +373 695 35 222
e-mail: info@smartbaby.md

S.C. TOPSERVICEGRUP S.R.L.

KID’S EXPO - 2019

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

Smart Baby is a store of quality products that helps your baby’s physical and intellectual development. Smart Baby is the
exclusive distributor on the territory of the Republic of Moldova of products branded GB, COCCOLLE, MamaLove, Lionelo: car seats, prams, high chairs, tricycles, bicycles, swings
for children

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

TOYS MARKET S.R.L., MAGAZINUL CAROUSEL

Carousel este o lume a jocurilor, jucăriilor și cărților pentru
copii. Anul acesta la KIDS EXPO am pregătit 4 zile de descoperiri! Vom surprinde vizitatorii cu prezentarea noilor
producători pentru piața din Republica Moldova. Totodată,
am selectat cele mai faine jucării din colecțiile 2019, a producătorilor deja cunoscuți: Djeco, Janod, Lilliputiens etc. La
expoziție vă așteaptă prețuri și oferte speciale.

Carousel is a world of games, toys and books for children.
This year at KIDS EXPO we have prepared 4 days of discoveries! We will surprise the visitors with the presentation of the
new manufacturers for the Moldovan market. At the same
time, we selected the finest toys from the 2019 collections of
the already known manufacturers: Djeco, Janod, Lilliputiens,
etc. Special prices and special offers are waiting for you at
the exhibition.
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URL: www.smartbaby.md
tel: 022 00 95 22
fax: 022 00 96 22
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GSM +373 79 455 308
e-mail: info@art-triumf.md
Sait: www.art-triumf.md

mun. Chisinau
str. București 23A
Tel: (022) 856916 (ro)
Tel.: (022) 856915 (ru)

tel/fax: (022) 270397
+(373) 69163376
www.facebook.com/megatoysmoldova/

S.C. VARTIC&CO S.R.L.
ART-STUDIO TRIUMF

Actorie, Artă vorbirii + arta oratorică, Teatru de copii, lecții
individuale,
traininguri corporative (în limbile română și rusă).
Pentru copii (de la 5 ani), elevi, studenți și adulți.

Art of acting, Art of speech + Oratory, Children theater, private lessons, corporate trainings (in state and Russian languages).
For children (from 5 years old), schoolchildren, students and
adults.

În prezent, SIMBA DICKIE GROUP este unul dintre liderii pieței de jucării pentru copii din lume. Sediul companiei este
situat în Fürth, Bavaria. Filialele holdingului sunt situate în 30
de țări ale lumii, cum ar fi: Austria, Ungaria, Belgia, Italia, Spania, Franța și altele.
SIMBA DICKIE GROUP produce produse sub mărci renumite: DICKIE, SIMBA, SMOBY, EICHHORN, BIG, MAJORETTE, SCHIPPER, ECOIFFIER, ABC, DISNEY, SCHUCO, STEFFI
LOVE, PEPPA PIG, МАША И МЕДВЕДЬ.
Gama completă SIMBA DICKIE GROUP însumează peste
5000 de articole. Uzinele sunt situate în Germania, Italia, Republica Cehă, Franța, Spania și China. Jucăriile sunt ambalate în depozite moderne cu stații automate de ambalare.
Jucăriile SIMBA DICKIE GROUP au câștigat popularitate în
întreaga lume, fiind calitative și sigure. Toate produsele companiei respectă standardele internaționale de calitate, cu un
raport echilibrat preț - funcționalitate - calitate.

Currently, SIMBA DICKIE GROUP is one of the leaders of the
world’s market of children’s toy. The company headquarters
are located in Fürth, Bavaria. The holding’s subsidiaries are
located in 30 countries of the world, such as Austria, Hungary, Belgium, Italy, Spain, France and others.
SIMBA DICKIE GROUP manufactures products under famous brands: DICKIE, SIMBA, SMOBY, EICHHORN, BIG,
MAJORETTE, SCHIPPER, ECOIFFIER, ABC, DISNEY, SCHUCO, STEFFI LOVE, PEPPA PIG, МАША И МЕДВЕДЬ (MASHA
AND THE BEAR).
The full range of SIMBA DICKIE GROUP sums up over 5,000
items. The factories of the company are located in Germany, Italy, Czech Republic, France, Spain and China. Toys are
packed in modern warehouses with automatic packing stations.
SIMBA DICKIE GROUP toys have gained popularity around
the world, being safe and of high quality. All products of the
company meet international quality standards with a balanced price - functionality - quality ratio.
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Blog-ul nostru pe site-ul mama.md
https://mama.md/topic/111352-art-studio-triumf-razvitie-cherez-igru/
Pagina noastră de Facebook
https://www.facebook.com/groups/178927215618941/
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VIONISERVICE S.R.L.

KID’S EXPO - 2019

Compania VIONISERVICE activează pe piața produselor alimentare din anul 1997, având ca activitate de bază uscarea și
prelucrarea prunelor. Începând cu anul 2012 VIONISERVICE
a lansat mai multe produse handmade, bomboane originale de o combinație surprinzătoare sub marca RIFERO. Iubitorii de dulciuri, dar și cei ce prețuiesc produsele naturale,
pot savura cele mai delicioase prune cu nuci și cele mai fine
caise prelucrate și învelite cu grijă în ciocolată, fiind păstrată integral calitatea fructelor. Motivați de succesul obținut,
compania a scos recent pe piață o nouă linie de bomboane,
realizate din produse obținute în mare parte pe teritoriul Republicii Moldova, cum ar fi: semințe de floarea soarelui, miez
de nucă, miere de albini ș.a.

VIONISERVICE has been active on the food market since
1997, having as main activity the drying and processing of
plums. Since 2012, VIONISERVICE has launched several
kinds of handmade, original candies with surprising fillings,
under the brand RIFERO. Those with a sweet tooth, as well as
those who value natural products, can enjoy the most delicious plums with nuts and the finest apricots, processed and
carefully wrapped in chocolate, keeping intact the quality
of the fruit. Motivated by the success of these products, the
company has recently launched a new line of candy on the
market, made from products grown largely on the territory of
the Republic of Moldova, such as sunflower seeds, walnuts,
honey, etc.

Or Ungheni str Nationala 24,
tel 078772455,
mail - ugrow.moldova@gmail.com,
site - www.u-grow.md

BABY BOUTIQUE, VISUL COPIILOR S.R.L.

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

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

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

U-Grow is the perfect combination of comfort, utility, ergonomics and functionality to give you everything you need for
the proper upbringing of your baby.
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MD-6830 s. Văsieni, r-ul. Ialoveni,
Republica Moldova
GSM: 068 711 900; 069 300 687
E-mail: vioniservice@mail.ru
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GSM: 068 28 20 93

WOW CORN

e-mail: maxikidsmoldova@yahoo.com
Site: http://www.maxikids.md

ZIVAX MAXI S.R.L., BRAND MAXIKIDS

Our company offers you the product that adds a special value
to a celebration. Popcorn has the taste of our childhood.

KID’S EXPO - 2019

Maxikids este denumirea comercială și proprietate a companiei Zivax Maxi SRL, înființată în 2012, în Moldova. Confecționăm articole vestimentare în ediție limitată, al cărei scop este
să îmbrace copiii în haine unice la prețul potrivit.
Coasem hăinuțe pentru copii, începând de la nou-născuți
până la 12 ani.
Selectăm cu atenție materialele din care coasem body-uri,
salopete, pantalonaşi, tricouri, rochiţe şi câte şi mai câte – alegem doar cel mai fin bumbac.
De ce să alegi hăinuțele Maxikids:
- Facem hăinuțe pentru fiecare zi și pentru diverse ocazii.
- Garantăm calitate și confort.

Maxikids is the commercial mark and property of Zivax Maxi
SRL, established in 2012, in Moldova. We make garments in
limited editions, aiming to dress children in unique clothes
at the right price.
We manufacture clothes for children, starting with newborn
babies and kids up to 12 years old.
We carefully select the fabrics for bodies, bibs, trousers, jerseys, dresses and more, choosing only the finest cotton.
Why choose Maxikids clothing:
- We do clothes for every day wear and for various occasions.
- We guarantee quality and comfort.
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Compania noastra vă propune produsul fără de care nu există sărbătoare. Popcorn – floricelele cu gustul copilariei.

str. Meșterul Manole 4
Chișinău
Mob.: 069 62 999 8

47
www.kids.moldexpo.md

www.kids.moldexpo.md

