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Expoziţie internaţională specializată de mobilă,
utilaje, scule, materiale și accesorii pentru

fabricarea mobilei, ediția a XVIII-a
4 – 7 octombrie 2017

Organizator: C.I.E Moldexpo
Coorganizator: Uniunea Producătorilor de Mobilă din Moldova
Suport oficial: Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Organizația
pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Organizația de
Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova (MIEPO)
Partenerul programului: Centrul Internațional al Profesioniștilor din Industria Mobilei,
Rusia



Participanți, companii 36

4813

1463

2

• Moldova

• UcrainaVizitatori, persoane,   

inclusiv 3% din străinătate 

(Italia, România, Turcia)

Spațiu expozițional
(m.p.)

Țări participante

Expoziția în cifreEXPO MOBILA
4 – 7 octombrie 2017



50%

14%

12%

8%

6%
5% 5%

Domeniile de activitate
Mobilă (sisteme modulare, dormitoare, 
mese, mobilă tapițată, mobilă pentru 
bucătării)
Proiectare și design

Saltele

Altele

Accesorii pentru casă

Furnituri și accesorii pentru producerea 
mobilei

Portaluri media
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Profilul participanților



71 %
• Lansarea de noi produse / servicii

71%
• Consolidarea imaginii pe piață

68%
• Căutarea de parteneri / clienți

68%
• Identificarea preferințelor clienților

61%
• Vânzări la stand
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Scopurile participării la 
expoziție

• Întâlniri cu partenerii
25%



90% - din participanți și-au atins obiectivele
propuse la expoziție 

57% - din participanți au comfirmat 
participarea la ediția viitoare
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Eficiența participării la expoziție

«Suntem multumiti de participarea la EXPO MOBILA. Datorită
bunei organizări a evenimentului, am avut mulți vizitatori la
stand, majoritatea fiind publicul nostru țintă. Am prezentat cu
succes modele noi de mobilier, am avut promoții și reduceri.
Participarea la EXPO MOBILA pentru noi a fost ca o sărbătoare,
care ne-a adus beneficii».

Doina Moraru, administrator, compania
Mobvaro–M SRL

«Vreau să mulțumesc echipa Moldexpo pentru organizarea
excelentă a expoziției. Întâlnirile noastre cu clienții au avut un
mare succes - am primit multe feedback-uri, care vor fi luate în
considerare. Ne-am întâlnit cu parteneri, la expoziție a domnit
o atmosferă cu adevărat de afaceri. Cred că EXPO MOBILA este
un instrument excelent de marketing pentru companiile de
mobilă».

Svetlana Nicolaeva, administrator,
ICS Hîra Com SRL



• Seminar susținut de Serghei Alexandrov, director general al Centrului Internațional al
Profesioniștilor din Industria Mobilei:

- «Magazinul de mobilă este vizitat de un nou tip de cumpărător. Cine este, cum să vă comportați ca
să vindeți mai mult»

- «16 + 1 metode de sporire imediată a vânzărilor de mobilă cu 48%»

• Business Lunch cu participarea conducătorilor companiilor expozante

• Prezentații la standurile participanților

• Concursuri pe rețelele sociale în parteneriat cu companiile participante: Mobvaro-M, ICAM, Donaro
Mob, Stejaur, Tiara-Prim
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Evenimentele expoziției
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CBC on EXPO. Program de stabilire a 
contactelor de afaceri

Instrumentele programului:

➢ Programul «Vizitatorul profesionist» - un instrument de atragere a
publicului țintă la standul participantului. În cadrul programului au avut
loc 56 de întâlniri de afaceri prestabilite;

➢ Catalogul produselor și serviciilor noi - catalogul a inclus
produsele/serviciile prezentate în premieră la expoziție, care ghida
vizitatorii spre standurile cu noutăți;

➢ Promovarea participanților până la expoziție – campanie publicitară
individuală online pentru expozanți.

➢ Atragerea vizitatorilor online în timpul expoziției pe rețelele sociale –
reportaje de la standuri și promovarea acestora. Vizitatorii online aflau
despre ofertele speciale și produsele/serviicle noi de la expozanți.
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Promovarea proiectului 
online și offline

Promovare online

▪ 5 concursuri pe Facebook în colaborare cu expozanții și

sponsorii expoziției

▪ Acțiunea «Nu cumpăra mobilă acum, așteaptă Expo Mobila»

▪ Direct-mail

▪ Campania publicitară pe site-ul Moldexpo

▪ Postări cu ofertele și produsele noi ale participanților la

expoziție pe Facebook

▪ Google Adwords

Promovare offline
▪ Expedierea invitațiilor prin poștă specialiștilor din branșă

▪ Campania publicitară pe canale TV, posturi de radio, site-uri

specializate și grupuri de interese
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Campania publicitară. 
Instrumente: Direct-mail

Pentru atragerea specialiștilor la expoziție au fost expediate scisori informative 

conform bazei de date a profesioniștilor din domeniu.
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SMM-marketing

5,7 mii vizualizări, 

acoperire – 11716 

persoane

2,3 mii vizualizări, 

acoperire – 5810 persoane

2,3 mii vizualizări, 

acoperire – 5367 persoane

Pentru a atrage publicul țintă la standurile participanților la expoziție au fost pregătite clipuri
video individuale pentru promovarea noutăților și ofertelor expozanților.
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Numărul de vizitatori pe perioada
campaniei publicitare 

pe pagina expoziției
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Campania publicitară

Campania publicitară pe canale TV și posturi de radio

Новое радио

Kiss FM

Megapolis FM câte 81 difuzări

HIT FM

PRO TV       44 difuzări 

RTR Moldova 73 difuzări 

TVM 1 33 difuzări 

Jurnal TV 77 difuzări

TV Prim - Edinet

TV Prime - Balti

ATV – Comrat câte 182 difuzări 

Cort Soroca

TCV Tiraspol

Site-uri și portaluri specializate și de știri:

Adme.md, Aif.md, Afisa.md, Allfun.md,

AllMoldova.com, Biznes.md, Construct.md, 

Forum.md, Kompass.md, Kp.md, Mama.md, 

Madein.md, Mebeliportal.md, Moldova-today.com, 

Mybusiness.md, Noi.md, Numbers.md, Point.md,

Rabota.md, Splendid.md, Stroyka.md,

Vedomosti.md, Yellow Pages of Moldova, 999.md, 

Mass-media

Аргументы и факты, Молдавские ведомости, 

Труд в Молдове
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Scopurile vizitării expoziției

«Din Facebook am aflat despre
reducerile aplicate la expoziția de
mobilă EXPO MOBILA. Așteptările au
fost pe măsură — au fost multe oferte
interesante. Am cumpărat o canapea
cu reducere la standul fabricii ICAM».

Elena, 32 ani, casnică

«Pentru mine vizitarea expoziției este o oportunitate de a mă familiariza
cu mobilierul diferitor producători, de a compara prețurile, de a discuta
cu consultanții companiilor. Mi-a plăcut un dormitor de la Mobvaro-M și
scaunul balansoar de la ICAM. Mă voi gândi la achiziție. În general, mi-a
plăcut designul evenimentului».

Valeria, stilist

49,32%

Familiarizarea cu noutățile în 
domeniu

49,32%
Achiziții de mobilă

37,16%

Studierea tendințelor în 
designul de interior

Studierea ofertelor de pe piață

Altul

35,30%

0,84%
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Interesele vizitatorilor
(în baza anchetării)

«Reprezint o fabrica de mobilă din orașul Harkov, am fost interesat să studiez piața de

profil din Moldova, să văd ce materiale folosesc designerii, ce îi interesează pe

consumatorii locali. Concluzie - EXPO MOBILA este cel mai bun loc pentru analiza

pieței de mobilă. Prezența la expoziție arată că producătorii de mobilă moldoveni se

preocupă de imaginea lor. Am văzut multe lucruri interesante, acum știu la ce capitol

suntem restanți și la ce capitol suntem cu un pas înainte. Observ că există multe modele de

mobilă executată cu mult talent, deși majoritatea aparțin clasei "premium". Comunicarea

cu specialiștii moldoveni mi-a oferit o înțelegere completă a problemelor cu care se

confruntă industria, în special lipsa meșterilor calificați și vânzările, deși produsele sunt de

o calitate excelentă și de un design excepțional.»

Dmitrii Vomișescul, manager, fabrica de mobilă Bis-M 
(Ucraina)

57,60%
Mobilă pentru casă

40,70%
Dormitoare

23,81%
Mobilă de bucătărie

16,04%
Mese și scaune

14,86%

Mobilă pentru 
camera copiilor

13,85%
Mobilă tapițată

11,14%
Dulapuri și rafturi

8,95%
Zona de luat masa

8,10%

Mobilier pentru 
camera de baie
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Conducător de proiect
Natalia Șalaru

tel.: (+373) 696 006 46

E-mail: nata@moldexpo.md

Meneger de proiect
Oxana Candu

tel.: (+373) 683 537 38

E-mail: 

oxana@moldexpo.md

Marketolog
Irina Vîntu

tel.:(+37) 604 551 24

marketing4@moldexpo.md

Contacte

Ne revedem la 
EXPO MOBILA 2018!


