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SECURITY
Organizator:
C.I.E. MOLDEXPO S.A.
Suport oficial:
Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova

SECURITY
Expoziția în cifre
Participanți – 17 companii
Țări participante – Republica Moldova și România
Spațiu expozițional - 527 m²
Vizitatori/specialiști – total 3249 persoane, specialiști
1903 persoane

SECURITY
Profilul participanților
Echipamente și
sisteme de
supraveghere
video

Pază fizică și
protecția
obiectelor de
la distanţă

36%

34%

Mijloace tehnice
de securitate

Apărare
împotriva
incendiilor și
securitate
tehnogenă

Sisteme și
mijloace de
securitate a
informațiilor

12%

12%

6%

SECURITY
Scopul participării
75%
67%

• Consolidarea imaginii pe piaţă
• Căutarea de noi clienţi

• Menţinerea contactelor de afacere
existente
42%
33%

• Căutare de noi parteneri

• Lansarea de noi produse / servicii
pe piaţă
67%

• Analiza pieţei şi a activităţii
concurenţilor
25%

• Identificarea preferinţelor
clienţilor
50%

17%

• Vânzarea de bunuri / servicii

“ În fiecare an, participarea la expoziția SECURITY ne oferă posibilitatea atingerii obiectivelor planificate. Anul acesta nu a fost o excepție. În afară de
vânzările tradiționale și prezentările de produse, comunicarea cu potențialii clienți, SECURITY oferă o oportunitate de feedback excelentă. Participarea la
SECURITY este un instrument de marketing de neînlocuit pentru o companie de succes. „
Plescenco Elena, marketolog,
Exterior Security Systems

SECURITY
Programul expoziției
Seminar cu tema: Sisteme
antiincendiare europene de
la compania «Tiras».

Оrganizator:
“Lisnic-Grup” S.R.L.

Proiect:
Orașul meu protejat

Оrganizator:
S.A.“Videosecurity”

Mini-expoziție:
Galeria Securității
Naționale

Оrganizator:
“Muzeul Național de
Istorie”

Activitate: Campania de
consolidare a
parteneriatului cu
comunitatea
“Împreună pentru
siguranța ta”

Eveniment-Show:
Protection Force Show

Оrganizator:
D.G.S.P. și I.G.P.F. al
M.A.I.

Оrganizator:
Ministerul Afacerilor
Interne

SECURITY
Recenziile participanților
"Suntem un participant fidel al expoziției SECURITY și
de fiecare dată ieșim cu ceva nou. Anul acesta am
prezentat un nou serviciu "Securitatea video", care a
interesat publicul țintă, iar aceștia sunt proprietari ai
unor imobile mari. Am avut contacte interesante la
standul nostru, probabil viitorii noștri clienți. Cred că
expoziția este importantă pentru segmentul de securitate
și siguranță. "
Alexei Petuhov, șeful departamentului vânzări și
servicii clienți
AS Justar

"Compania noastra a devenit pentru prima dată participant la
expoziția SECURITY, cu intenția de a găsi noi parteneri și
clienți. Cel mai important, așteptările noastre au fost îndeplinite
- am făcut schimb de contacte cu reprezentanții companiilor de
interes pentru noi. De asemenea, aș dori să menționez buna
organizare a evenimentului, ca eveniment exclusiv specializat.
Dan Pendeș, director tehnic
Fire Security System (România)

SECURITY
Fluxul vizitatorilor pe zile

21
septembrie

530
per.

16, 31%

22
septembrie

952
per.

29,30 %

23
septembrie

1238
per.

38,10 %

24
septembrie
38,35 %

529
per.

16,29 %

Au vizitat expoziția pentru prima dată

SECURITY
Domeniile de activitate

Specialiști în domeniile :
(conform datelor din anchete)
 securitate
 construcții
 antreprenoriat
 imobil
 tehnologii informaționale
 telecomunicații
 design
Public general

45,25%
16,9%
9,53%
8,40%
6%
5,52%
3%
6,3%

6.30%

3%
6%
6%
45%
8%

10%

16%

47,94

SECURITY
54.10%

Procurarea produselor necesare

Căutarea de noi furnizori

46.57%

Familiarizarea cu echipamente și tehnologii noi

45.89%

15.06%

Întîlniri cu partenerii de afaceri

Achiziții angro

Altul

Scopul vizitării
Vizitez expoziția pentru a mă
întîlni cu partenerii vechi de
afaceri, dar și pentru a-i cunoaște
pe alții noi. Domeniul securității
în Republica Moldova necesită
dezvoltare, iar expoziția Security
este o oportunitate unică de a
face cunoștință cu noutățile
pieții.

10.95%

6.16%

Gheorghe Burduja,
director general,
Teletrom-Prim

SECURITY
62,46% - mijloace tehnice de asigurare a securității
40,57% - echipamente și sisteme de supraveghere video
28,35% - sisteme și mijloace de protecție a informației
20,46% - camere IP de supraveghere
19,78% - securitate, sisteme de alarmă la incendiu
15,5% - securitate tehnogenă și antiincendiară
10,72% - sisteme de semnalizare pază și alarmă
7,5% - protecția și securitatea muncii
5,76% - servicii de pază la distanță (pupitru de comandă)
3,95% - altele

Interesele vizitatorilor

SECURITY
94,8% – Republica Moldova
Inclusiv: 84,65% – mun. Chişinău
15,35% – raioanele republicii (Bălți, Briceni,
Călărași, Cimișlia, Criuleni, Drochia, Dubăsari, Edineț,
Fălești, Hîncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnița,
Orhei, Soroca, Șoldănești, Ștefan-Vodă, Strășeni, Rezina,
Transnistria, Ungheni, UTA Găgăuzia)

Proveniența geografică a vizitatorilor
5,2%

5,2% – străini
Expoziția a fost vizitată de specialiști din 6 țări
Belarus, Federația Rusă, Macedonia, Polonia, România,
Ucraina

94,8%

SECURITY
Contacte
Covaș Alina,
Conducător proiect
Tel: (+373 022) 810 405
GSM. (+373) 69 144 907
E-mail: covas@moldexpo.md

Raţeeva Nadejda,
Șef Serviciu marketing și reclamă
Теl: (+ 373 22) 810 454
GSM:(+ 373) 69 600 649
E-mail:marketing@moldexpo.md

Nicorean Olesea,
Manager proiect
Tel: (+373 022) 810 430
GSM. (+373) 62 101 600
E-mail: olesea@moldexpo.md

Pîrău Anastasia,
Specialist marketing
Tel:(+ 373 22) 810 440,
GSM:(+ 373) 68 59 57 80
E-mail:nastea@moldexpo.md

SECURITY
Mulțumim pentru participare!
Vă așteptăm la expoziția

SECURITY – 2018

