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EXPOZIȚIA ÎN CIFRE

2238 m.p.

SUPRAFAȚA 

expozițională

9

ȚĂRI

participante

88

PARTICIPANȚI,

companii

6187

VIZITATORI,

inclusiv 5 % străini

7

EVENIMENTE

congrese, conferințe



DOMENIUL DE ACTIVITATE AL EXPOZANȚILOR

19,30%

18,20%

14,80%
13,60%

13,60%

9%

5,70%
3,40%

2,30%

Instituții medico-sanitare, centre medicale, clinici private

Asociații medicale de profil

Preparate farmaceutice și parafarmaceutice

Stomatologie

Tehnică și instrumente medicale 

Medicină estetică

Produse sanitare și îmbrăcăminte 

Medicină de recuperare

Sisteme informaționale și tehnologii medicale



EFICIENȚA PARTICIPĂRII LA EXPOZIȚIE

NUMĂRUL DE CONTACTE STABILITE LA EXPOZIȚIE

1-5065,8%

51-10018,4%

101-20010,5%

5,3% >200



PROGRAMUL CONEX

o Conferința Internațională în Biotehnologii și Medicină Personalizată;

o Conferința științifico-practică și ședința Consiliului Republican al 

AFRM cu genericul „Principii și direcții de dezvoltare a farmaciei 

moderne”;

o Congres Internațional de Medicină Reconstructivă și Estetică

o Conferinţa ştiinţifico-practică “Probleme actuale şi realizări în sănătatea

publică”;

o Conferinţa ştiinţifico-practică „Farmacologia clinică a medicamentelor 

utilizate în afecţiunile sistemului endocrin şi dereglărilor metabolice”;

o Congresul Naţional de Pediatrie, ediţia a VII-a: Urgențele Pediatrice și 

Managementul Actului Medical;

o Conferința științifică în domeniul neurologiei și neurochirurgiei:

Actualități în patologia vasculară medulară și cerebrală. Managementul 

terapeutic și chirurgical. Actualități în patologia neuromusculară și 

vertebrală, neurodegenerativă

o



Opiniile participanților

«Grupul nostru de companii este un participant fidel al expoziției MOLDMEDIZIN & MOLDDENT. Pentru noi participarea

la acest eveniment este o oportunitate de a comunica personal cu partenerii noștri din Moldova. Am fost foarte multumiți de

numărul mare de medici, inclusiv tineri, din diferite regiuni ale republicii. I-am familiarizat cu nomenclatorul nostru de

produse, care include peste 200 de denumiri de medicamente, le-am explicat avantajele lor. Ca eveniment specializat,

expoziția MOLDMEDIZIN & MOLDDENT aduce, fără îndoială, beneficii atât medicilor practicieni, cât și companiilor de

pe piața de profil».

Ruslan Rudi, director comercial grupul de companii Lekhim (Ukraina)

“Expoziția din acest an a fost foarte bine organizată, un plus a fost organizarea acțiunii dedicate bolilor de inimă care a atras

mai mulți vizitatori. Printre noile produse ale companiei noastre se numără un dispozitiv unic pentru Moldova, indicat pentru

examinarea femeilor însărcinate, care permite, printre altele, determinarea precoce a tulburărilor de dezvoltare ale fătului.

Expoziția a confirmat statutul său de eveniment specializat - au fost mulți medici practicieni, șefi de instituții medicale și

medici tineri din întreaga țară».

Tudor Ciaicovschi, director GBG – Moldova



Proiecte NOI
Proiect «Grija este…»

❖ Un proiect social prin care toți vizitatorii expoziției au avut posibilitatea să expedieze gratuit persoanei dragi o carte 

poștală despre importanța modului sănătos de viață, factorii de risc și posibilitățile de prevenire a unor maladii 

❖ Au fost expediate circa 800 de cărți poștale în toate raioanele Republicii Moldova.



Proiecte NOI
Evenimentul «Femeile Moldovei spun DA inimii sănătoase»

❖ Evenimentul special “Femile Moldovei spun DA inimii sănătoase“ reprezintă o parte a proiectului mondial de amploare

“Go Red for Women”, lansat în anul 2004 la inițiativa Asociaţiei Americane a Inimii, având ca scop creşterea gradului de 

conştientizare în rândul femeilor şi a personalului medical a pericolului bolilor cardiovasculare.

❖ La acest eveniment au participat peste 500 de femei de diferite profesii: medici, politicieni, prezentatoare TV, bloggeri, 

cântărețe, femei de afaceri etc.



DISTRIBUIREA VIZITATORILOR PE ZILE

12 SEPTEMBRIE 2377 38%

13 SEPTEMBRIE 2498 40%

14 SEPTEMBRIE 1312 22%

«Am sprijinit acțiunea Femeile din Moldova spun "DA!" inimii sănătoase, deoarece cele mai multe boli

cardiovasculare pot fi prevenite. Este necesar să atragem atenția oamenilor asupra măsurilor care permit evitarea

problemele cardiace: renunțarea la fumat, optarea pentru o dietă sănătoasă, adoptarea unui stil de viață activ etc.

Astfel de acțiuni sunt binevenite, deoarece este necesar să se atragă atenția populației și a personalului medical

asupra pericolului legat de bolile cardiovasculare».

Irina Batâr, doctor dermatolog, triholog și cosmetolog (Medpark International Hospital). 



SCOPURILE VIZITĂRII

4,42%

9,26%

14,95%

28,00%

69,68%

Altceva

Participarea la programul de afaceri

Întâlniri cu partenerii de afaceri

Procurarea produselor

Identificarea noilor produse și echipamente 

medicale

“La expoziție au fost prezentate multe produse noi. De exemplu, la standul GBG a fost expus aparatul în

5d de la Samsung. În acest sens, pentru doctori există multe de văzut. Aș dori să fie mai multe oferte pentru

terapeuții din domeniul de reabilitare și pentru kinetoterapeuți.”

Andrei Vilijinschi, doctor-rezident, SCR “T. Moșneaga”



DISTRIBUIREA VIZITATORILOR PE INTERESE

Medicamente 56,21% 

Echipamente și utilaje medicale 28,15% 

Utilaje stomatologice, instrumente, materiale 26,68% 

Articole medicinale 12,37%

Echipamente de laborator, reactivi 10,10% 

Fitopreparate, suplimente alimentare, vitamine 8,00% 

Centre și instituții medicale. Medicina estetică 7,79% 

Produse pentru medicina de urgență 7,36%

Articole sanitare și de igienă 7,16%

Medicina recuperatorie 6,52% 

Oftalmologie 5,05% 

Altele 1,21% 

«Mi-au atras atenția dispozitivele cu ultrasunete - acesta este cu adevărat ultimul cuvânt al tehnologiei. Unele dintre

funcțiile lor pot ușura mult munca doctorilor. Wallitrade LTD a prezentat o ofertă interesantă - un dispozitiv în care 

se păstrează istoria medicală a pacientului, medicamentele prescrise și există posibilitatea schimbării tratamentului

în funcție de starea pacientului. Ce-i drept sunt foarte scumpe aceste aparate».

Iurie Osoianu, director, Spitalul Raional Fălești



PROVENIENȚA GEOGRAFICĂ A VIZITATORILOR

65% mun. Chișinău 

30% raioanele republicii 

5% din străinătate (Elveția, România, Rusia, Ucraina) 
65%

30%

5%

“Am venit la consultațiile gratuite ale medicilor. Este foarte convenabil, nu stai la coadă. Mi-au explicat totul, mi-au

dat trimitere la medicii-specialiști și analize. Nu prea am timp liber sa merg la policlinică, iar aici am ajuns foarte

repede la medic.».

Valentina Mihalachi, pensionară



Echipa proiectului:

Natalia Ivanov,

Conducător proiect

Tel./Fax: (+373 022) 810 407

GSM: (+373 692) 100 40

email: ivanov@moldexpo.md

Sârbu Natalia,

Manager Proiect

Tel:(+373 022) 810 418

Mob. (+373 684) 71 841

email: sirbu@moldexpo.md

Irina Osoianu,

Specialist marketing

Tel./Fax: (+ 373 22) 810-453

GSM:(+ 373) 68 353 734

еmail: marketing1@moldexpo.md

Alina Ceabei,

Specialist marketing  

Теl./Fax: (+ 373 22) 81-04-31

GSM: (+ 373) 68 344 435

e-mail: marketing3@moldexpo.md

Nadejda Raţeeva, 

Șef Serviciu marketing și reclamă

Теl: (+ 373 22) 81-04-54

GSM: (+ 373) 69 600 649

e-mail: marketing@moldexpo.md

Vă mulțumim pentru participare!



Ne revedem la

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT 

2019!


