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EXPOZIȚIA ÎN CIFRE

Participanți

37 companii

Vizitatori

4 308  persoane

Suprafața expoziției

809 m.p.

Țări 
participante

Bulgaria

Franța

Italia

Moldova

Romania

Ucraina



FOOD TECHNOLOGY
10 – 13 mai 2018

8,1%

13,6%

5,4%

5,4%

10,8%
5,4%5,4%

8,1%

10,8%

8,1%

8,1%

5,4%
5,4%

Tehnologii şi echipamente pentru prelucrarea cărnii şi laptelui

Echipamente pentru fabricarea produselor de panificație și a pastelor

Echipamente pentru prepararea produselor de patiserie

Echipamente pentru industria de conserve din fructe și legume

Utilaj frigorific, compresoare, pompe

Utilaje comerciale şi accesorii pentru supermarketuri, magazine

Sisteme de ventilare şi condiţionare a aerului

Standardizarea proceselor tehnologice

Utilaje şi ustensile de bucătărie pentru restaurante, cafenele, baruri, fast food

Servicii de consultanță pentru întreprinderi

Servicii de mentenanță 

Echipamente pentru producția și îmbutelierea apei și a băuturilor

Alte

“Participarea la o expoziție specializată este întotdeauna o provocare, pentru că aici expozanții așteptată doar publicul
profesionist. Suntem mulțumiți de calitatea organizării și de numărul de specialiști care au vizitat standul firmei noastre.
Evenimentele noastre au adunat multă lume, inclusiv și grație participării bucătarilor celebri Alexei Poliacov și Victor Mitin».

Irina Medvețchii, specialist marketing, Dina Cociug SRL

DOMENIUL DE ACTIVITATE AL PARTICIPANȚILOR
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SCOPUL PARTICIPĂRII LA EXPOZIȚIE

96,6%

73,3%

63,3%

Întâlniri cu partenerii de afaceri56,6%

Vânzări la stand16,6%

Căutarea de clienți și parteneri noi

Consolidarea imaginii companiei

Promovarea unui produs/serviciu nou

“A fost una dintre cele mai remarcabile expoziții - o mulțime de prezentări interesante susținute de bucătari, mulți
consumatori. În plus, aici sunt create condiții optime pentru testarea și lansare de produse noi. Vom participa cu siguranță
la Food & Drinks 2019. Aș dori în viitor o mediatizare mai largă a expoziției la TV și radio».

Denis Dmitrov, Specialist Marketing, Global Bar SRL 
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EFICIENȚA PARTICIPĂRII LA EXPOZIȚIE

73,4% Au stabilit între 1-50 contacte la expziție

70,0%Au rămas satisfăcuți de calitatea vizitatorilor

63,3% Au rămas satisfăcuți de rezultatele participării la expoziție

“Pentru experții din industrie și companiile specializate, expoziția este cel mai bun loc pentru familiarizare cu soluțiile în
domeniul tehnologiilor alimentare. Seminarul, pe care l-am desfășurat împreună cu partenerii noștri din Federația Rusă, a trezit
un interes deosebit pentru tehnologia inovatoare de prelucrare a cărnii. Rămânem participanți fideli ai expoziție FOOD
TECHNOLOGY.»

Veaceslav Guțuleac, director general, compania Rodal-S S.R.L.
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EVENIMENTE SPECIALE

Master-class: Bucate alese. Oaspeți speciali, duetul de
familie: bucătarul-șef Andrei Latul și cofetarul Ludmila Latul.
Master-class: Prezentarea brandului Ambassador Monin în
Moldova. (Eugenia Pleșca și barmenul - Dmitrii Poli).
Organizator: Global Bar SRL

Master-class de preparare a celui mai mare croasant bicolor,
a celei mai mari pâini, a celei mai mari baghete, a celui mai
mare burgher (40 kg)
Organizator: Bongard S.A.

Master-class: Altfel cu participarea bucătarilor celor mai 
bune restaurante din țară precum: Andrei Latul, Stanislav 
Baiarinov, Alexei Poleacov, Pavel Draganiuc, Nicolai Cîrbov, 
Victor Mitin)
Organizator: DINA COCIUG SRL

Master-class: Implementarea alimentației sănătoase în școli 
și grădinițe. 
Organizator: MGM SRL
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PROGRAMUL DE AFACERI

Conferință: Principalele tendințe în dezvoltarea industriei de 
panificație și cofetărie
Seminar: Linii de standardizare a cărnii tocate. Soluții 
complete și know-how. 
Organizator: RODALS SRL

RETAIL mini-forum: Soluții tehnice eficiente privind 
asigurarea cu agent frigorific a magazinelor cu suprafața de 
până la 200m2
HORECA seminar: Cum să deschizi un restaurant de succes. 
Cu prolog și epilog. Istorii triste din care să înveți, dar și 
istorii cu final fericit. 
Organizator: DINA COCIUG SRLConcursul NOUTATEA ANULUI - 2018
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PROGRAM DE STABILIRE A RELAȚIILOR DE AFACERI LA EXPOZIȚIE

Instrumentele programului:
- Catalogul noutăților;
- Poziționarea și promovarea companiilor participante on-

line și off-line;
- Programul «Vizitatorul profesionist», în cadrul căruia

s-au desfășurat 167 întâlniri de afaceri;
- Reportaje video de la standuri și plasarea acestora pe

rețelele de socializare.
- Shuttle Bus – a fost organizat transport pentru specialiștii

care activează în domeniul industriei alimentare din
raioanele Ungheni, Florești și Cahul
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DISTRIBUIREA VIZITATORILOR DUPĂ INTERESE

10,53

12,95

14,97

17,4

17,81

17,81

18,21

19,43

19,43

19,83

23,07

25,1

32,79

Sisteme de ventilare şi climatizare

Sisteme computerizate pentru întreprinderile din industria alimentară

Standardizarea proceselor tehnologice

Mijloace profesionale pentru curăţenie, detergenţi şi dezinfectanţi

Utilaje pentru producerea şi îmbutelierea  apei şi băuturilor

Utilaje comerciale şi accesorii pentru supermarketuri, magazine

Materiale şi utilaje de laborator pentru evaluarea calităţii produselor alimentare

Utilaje pentru procesarea cerealelor, a plantelor oleaginoase şi culturilor tehnice, fructelor şi legumelor

Echipamente pentru curăţenie

Tehnică de bucatarie şi echipamente pentru restaurante, cafenele, baruri, Fast Food

Utilaje frigorifice, compresoare, pompe

Întreţinere şi servicii

Tehnologii, maşini şi utilaje pentru producerea produselor alimentare

“Mă bucur mult că am reușit să vin la expozițiile de la Moldexpo. M-a impresionat foarte mult pavilionul care a găzduit
expoziția de echipamente - mixere, mixere uriașe, cuptoare și multe altele. Multe din echipamente le-am văzut pentru prima
dată”.

Aliona Cichirca, cofetar Aliona Cakes
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SCOPUL VIZITEI

54,25%
Cumpărături cu amănuntul

53,44%

37,24%

Întâlniri cu partenerii de afaceri28,74%

Participarea la seminare și conferințe4,08%

Identificarea produselorserviciilor noi

Căutarea de noi dealeri

Vânzări la stand4,08%

«Cu produsele companiilor care participă la Food Technology sunt familiarizat deja. Privind eșantioanele de echipamente din
industria de prelucrare a cărnii prezentate la expoziție, pot spune că, pe de o parte, sunt echipamente performante, cu
consum de redus de energie. Pe de altă parte, sunt modele scumpe, și cei care vor să cumpere aceste mașini ar trebui să mai
negocieze cu companile distribuitoare. Ăsta e unul din sopurile expozițiilor.».

Eugen Goncearov, inginer tehnolog alimentar (producție salamuri)
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FLUCTUAȚIA VIZITATOTILOR PE ZILE/ORIGINEA GEOGRAFICĂ 

Republica Moldova – 95,2%

Vizitatori străini – 4,8% (Bulgaria, Cehia, 
Italia, România, Rusia, Ucraina)

Profilul vizitatorului: directori, șefi de producție, ingineri 
tehnologi alimentari, reprezentanți HoReCa 

684

1628

1264

732

10 mai 11 mai 12 mai 13 mai
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CONTACTE

Conducătorul proiectului: 
Svetlana Ghelan 
Tel.: (+373) 810-403 
GSM: (+373) 693 28 257 
ghelan@moldexpo.md

Specialist marketing: 
Irina Osoianu 
Tel.: (+373) 810-431 
GSM: (+ 373) 683 53 734 
marketing1@moldexpo.md

Manager proiect: 
Natalia Mîrzenco 
Tel.: (+373) 810-412
GSM: (+ 373) 69 096 547
natalia@moldexpo.md

Ne revedem la Food Technology 2019!


