RAPORT POST EVENIMENT

KID’S EXPO 2018
Organizator: Centrul Internațional de Expoziții MOLDEXPO S.A.
Suport oficial: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Sponsor general: Сentrul sportiv-distractiv PANDA KIDS
Parteneri: Pretura sectorului Buiucani; Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO;
Direcția pentru protecția drepturilor copiilor a sectorului Centru; i.Lady.md; Academia copiilor
Smart Start; ATMA Training Centre

Expoziția în cifre
Participanți
(companii)

83

Vizitatori
(persoane)

11 721

Spațiu expozițional
(m²)

1034

Profilul expozanților
Produse alimentare

29 %

Haine, încălțăminte,
accesorii pentru copii

Jucării, inclusiv
educative

Produse și servicii
pentru nou-născuți

17 %

13 %

12 %

83

Cosmetice și produse
de igienă

11 %

11 721
Școli și centre de
dezvoltare pentru copii

6%

Mobilă, lenjerie de pat,
decorațiuni pentru
camera copiilor

Cărți, reviste.
Librării

Centre și servicii
medicale, produse
farmaceutice

5%

4 %

6%

Scopurile participării la expoziție
Promovarea unui produs/serviciu nou

Stabilirea de contacte de afaceri noi

7%
10%

Menținerea contactelor de afaceri

21%

83

Poziționarea companiei în calitate de lider pe
piață

10%

15%

Studierea pieței și a activității concurenților

12%
Consolidarea imaginii companiei

12%

13%
Creșterea vânzărilor
Altul

11 721

“A fost distractiv, interesant și eficient. Nu am participat până acum la expoziții,
am decis să încercăm în acest an și nu am rămas dezamăgiți. Pe parcursul
expoziției la stand au fost foarte mulți vizitatori - părinți cu copii, și nimeni nu a
plecat cu mâinile goale. La KIDS EXPO am fost mai aproape de clienții noștri și am
găsit mulți clienți noi”.

Oleg Sevostianov, Shop-Shop.md

Eficiența participării la expoziție
86 %
din participanți sunt mulțumiți
de calitatea vizitatorilor
expoziției

79 %
din expozanți sunt mulțumiți de
rezultatele participării la
expoziție

70 %
din participanți au stabilit până la
60 de contacte de afaceri la
expoziție

83

“Compania noastră a participat pentru prima dată la
KID'S EXPO, am fost foarte mulțumiți de modul în care
au trecut aceste 4 zile. Evenimentul în ansamblu a fost
foarte frumos. Am remarcat că expoziția este cu
adevărat specializată - atrage mulți vizitatori, astfel,
calitatea expoziției este la un nivel înalt. Rezultatele
obținute ne permit să spunem că firma noastră va
continua să participe la KID’S EXPO.”

Virgiliu Galaju, Baumall Moldova

11 721

Evenimentele expoziției
• Lecții interactive și ateliere pentru
copii

• Evoluarea ansamblurilor vocale și
coregrafice de copii

36

• Prezentări, seminare,
consultanță pentru părinți și
viitoarele mame

9

83

16

• Parada cărucioarelor,
• Concursul bebelușilor
• ce merg de-a bușilea

11 721

2

Vizitarea expoziției pe zile

31 mai –
1752
persoane

1 iunie –
6417
persoane

83
2 iunie –
2048
persoane

11 721
57% din vizitatori au aflat
despre expoziție de pe
Facebook/Instagram
37% - au vizitat expoziția
prima dată

3 iunie –
1504
persoane

Scopurile vizitării expoziției (în baza rezultatelor chestionării)
60%
54%

«Mi-a
plăcut
varietatea
ofertelor pentru părinții tineri jucării, accesorii, cărți, inclusiv
de colorat. Am vizitat standurile
companiilor noi. Am avut emoții
pozitive, atât noi, cât și copiii».

50%

83

40%
33%
30%

30%
21%

20%
14%

Cristina Cojocari,
34 ani

Întâlniri cu partenerii de afaceri

Făsirea noilor furnizori

Participare la seminare

Familiarizare cu noutățile pieței

Sărbătorirea Zilei Internațioanle a
Copiilor

Cumpărături cu amănuntul

0%

2%

1%

Altul

4%

Cumpărături cu ridicata

10%

11 721

Interesele vizitatorilor (conform rezultatelor anchetării)
Hrană pentru copii, produse dietetice, băuturi, dulciuri (înghețată, produse de cofetărie)
Haine, încălțăminte și accesorii pentru copii și gravide
Cosmetice și produse de igienă pentru copii
Jucării, jocuri, transport pentru copii
Cărți, produse audio și video pentru copii
Produse și servicii de îngrijire a nou-născuților
Cluburi și centre de distracție pentru copii
Mobilă și decorațiuni pentru camera copiilor
Totul pentru carnavaluri, sărbători, cumetrii
Clinici și centre medicale pentru mame și copii

83

11 721

«Am venit aici cu întreaga familie și ne-am
distrat de minune. Copiii zburdau pe spațiile de
joacă Panda Kids, am văzut câteva magazine
noi, unde aș putea comanda jucării și haine
pentru copii. Venim aici în weekenduri, este
bine că există un loc unde poți să te odihnești și
să de distrezi în aer liber».
Valeria, 31 ani

45%
34%
27%
24%
23%
22%
17%
16%
11%
9%

Instrumentele de promovare a expoziției
Promovare online
o Campanie publicitară pe Facebook și Instagram;
o Campanie publicitară pe Google Adwords;
o Campanie PR pe site-ul Moldexpo și pe site-uri informative;
o Direct-mail.

83

Promovare offline
o Campanie publicitară la TV și radio;
o Distribuirea invitațiilor.

11 721

Campania publicitară offline
Campania publicitară pe canale TV și radio
Jurnal FM
Новое Радио
63 difuzări
Euro Plus
Авторадио
Gurinel TV
PRO TV
Jurnal TV
RTR Moldova

50 difuzări
50 difuzări
60 difuzări
72 difuzări

Presa tipărită:
Аргументы и факты в Молдове, Молдавские
ведомости

83

Site-uri și portaluri informative:
Afisa.md,
AllMoldova.com,
Allfun.com,
BeautyClub.md,
Familia.md,
Forum.md,
FormulaKrasoti.md, Ilady.md, Kp.md, MirNevest.md,
Moldova-today.com,
Mybusiness.md,
Noi.md,
Neogen.md, Numbers.md, Point.md, Play.md,
Rabota.md,
Sanatate.md,
Splendid.md,
Vedomosti.md, Yellow Pages of Moldova, 999.md

11 721

Campania publicitară online

83

11 721

Ne revedem la expoziția
KID’S EXPO – 2019!
83
Conducătorul proiectului:
Alina Covaș
covas@moldexpo.md

Marketologii proiectului:
Irina Vântu
marketing4@moldexpo.md
Natalia Carlova
marketing2@moldexpo.md

Managerii proiectului:
Olesea Nicorean
olesea@moldexpo.md
Anastasia Pârău
nastea@moldexpo.md

11 721
C.I.E. MOLDEXPO AO, MD-2008
Chișinău, str. Ghioceilor 1,
Republica Moldova

