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ediția a XXXV-a
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ORGANIZATORII EXPOZIȚIEI

Organizator:

Suport oficial:

Sponsor general:

Partener media general:

Partener media:

EXPOZIȚIA ÎN CIFRE

21 341
VIZITATORI
86% specialiști

137
PARTICIPANȚI
Austria, Bulgaria, Cehia, Germania, Italia,
Moldova, Polonia, România, Rusia, Saint Kitts
and Nevis, Spania, Turcia, Ucraina

6 418 m.p.
SUPRAFAȚA
expozițională
interioară și exterioară

DOMENIILE DE ACTIVITATE
ALE PARTICIPANȚILOR
3,6% 5,1%
8,1%
34,3%

2,2%
7,4%
3,6%
2,9%
2,9%
10,9%

8,8%
10,2%

Mașini și utilaje agricole
Tehnologia creșterii culturilor agricole în spațiu protejat
Sisteme de irigare și alimentare cu apă
Fertilizanți și produse de protecție a plantelor
Echipamente pentru industria alimentară și de prelucrare
Tehnologii de conservare a resurselor energetice
Utilaje pentru zootehnie
Utilaje pentru servicii de mentenanță, uleiuri, lubrifianți, anvelope
Utilaje de pregătire a nutreţurilor combinate
Servicii de consultanță și finanțare
Mass-media de specialitate
Altele

“Compania noastră a prezentat la expoziție o gamă largă de echipamente agricole, inclusiv combine de brandul belorus Palesse, tractoare
Kirovets și alte utilaje. Avem mulți clienți pe piața moldovenească, mulți dintre ei au vizitat standul companiei noastre, unde partenerii noștri
din străinătate le-au prezentat o nouă generație de echipamente. Un astfel de contact direct este foarte important pentru noi. Interesul crescut al
vizitatorilor pentru unitățile agricole a dovedit eficacitatea muncii companiei, precum și relevanța expoziției ca o platformă pentru promovarea
de noi produse și comunicarea directă cu clienții”.
Valeriu Chișcă, director comercial Emteh-Agro SRL

SCOPUL PARTICIPĂRII
LA EXPOZIȚIE
Identificarea noilor clienți și parteneri de afaceri

90,50%

Menținerea imaginii companiei

54,10%

Întâlniri cu parteneriii existenți

50,00%

Vânzari

41,90%

Lansarea noilor produse/servicii
Altele

37,80%
10,80%

“Pentru noi participarea la expoziție nu este doar o oportunitate de a prezenta serviciile noastre, ci și posibilitatea de a contacta direct cu
vizitatorii. Oferim fermierilor cele mai eficiente soluții în domeniul utilizării combustibililor. Acum clienții noștri pot face comandă de
combustibili online sau telefonic. Expoziția este un eveniment de nivel național, aici vin agricultori, specialiști din toată țara. Compania
noastră a deschis puncte de livrare în trei municipii din țară și este foarte important să comunicăm direct cu reprezentanții companiilor din
raioane».

Dorel Plotnic, director comercial Vitoil-Trading (Arnaut-Petrol S.A.)

OPINIILE PARTICIPANȚILOR
«Un așa eveniment ca MOLDAGROTECH este important pentru dezvoltarea companiei noastre. În această toamnă la expoziție ne-am
întâlnit cu partenerii noștri, precum și cu potențialii clienți. Am discutat rezultatele pe care le-am obținut și suntem foarte bucuroși că sunt
niște rezultate frumoase, obținute prin eforturi comune. Printre partenerii noștri se numără producătorii de porumb care au adunat o recoltă
foarte bună. Sperăm că anul viitor agricultorii vor repeta realizările din acest an. Expoziția ne-a ajutat să găsim noi parteneri cu care vom
coopera în viitor. Aici sunt programate prezentările produselor și serviciilor noastre pentru companiile agricole interesate»
Vitalie Țiganu, director Vadalex Agro SRL
«Suntem încântați - expoziția a crescut. A crescut cantitativ - vin mulți reprezentanți ai agrobusinessului, a crescut calitativ – poți găsi tot
mai multe oferte de echipamente, utilaje, mașini dintre cele mai performante. Participanții prezintă produse noi necesare celor care lucrează
glia. Printre noile noastre produse se numără semănătoarele Väderstad de clasa premium pentru semănatul culturilor prășitoare și cerealiere,
un compresor pentru mărunțirea resturilor vegetale după cultivarea florii soarelui și a rapiței, tractorul Case IH de model Maxxum 140
asamblat în Austria. Trebuie remarcat și o bună vizitare a standului nostru cu piese de schimb și servicii de mentenanță. Datorită bunei
organizări, MOLDAGROTECH își confirmă statutul de reper pentru sectorul agricol».
Vladimir Burduja, director marketing AgroProfi S.R.L.

CBC ON EXPO
program de stabilire a contactelor de afaceri
Programul Vizitatorul Profesionist - serviciu special de atragere a auditoriului țintă la standurile expozaților. În cadrul
programului au fost organizate circa 191 de întâlniri de afaceri prestabilite la standurile companiilor: Diaztech(15), Zucami
Poultry Equipment (12), Tavsan Tavukuluk (12), Agroforța M (8), Agrocenter Eurochem (7), ОХК Уралхим (7), Vivai Piante
Batisitini (6), Advice & Consulting (6), Enko Plastiks (5), Pro Business International (4) Tornum (4), Metancor (4) etc.
Catalogul produselor și serviciilor noi – catalogul a inclus produsele/serviciile prezentate în premieră la expoziție. Catalogul a
fost distribuit vizitatorilor specialiști.
Promovarea participanților оnline până la expoziție – campanie publicitară individuală pentru expozanți a sporit
recunoașterea participanților, a informat vizitatorii despre mărcile, produsele și serviciile prezentate la expoziție.
Direct-mail - au fost expediate 7 scrisori informative, conform bazei de date, pe 7 035 adrese de e-mail.

EVENIMENTE SPECIALE
Briefing Agrogenerația

Concursul Noutatea Anului

FLUXUL DE VIZITATORI
17
octombrie

3944

18%

18
octombrie

7124

33%

19
octombrie

5595

26%

20
octombrie

4676

22%

VIZITATORII AU FOST INTERESAȚI DE
URMĂTOARELE CATEGORII DE PRODUSE
51%

Mașini și utilaje agricole

17%

Echipamente și utilaje pentru sectorul zootehnic

17%

Tehnologia creșterii culturilor agricole în teren protejat

15%

Fertilizanți și produse de protecție a plantelor

15% Utilaje
15%
12%

de pregătire a nutrețurilor combinate

Sisteme de irigare și aliшentare cu apă

Echipamente pentru industria prelucrătoare și alimentară

«În condițiile actuale în gospodărie nu te prea descurci fără utilaje moderne. Da, mașinile sunt scumpe, dar sunt necesare dacă vrei rezultate.
Mai luăm credite, iar la expoziție putem obține condiții bune, pentru că contactăm direct cu distribuitorul. Toată lumea înțelege problemele
din domeniul agricol și ne intră în situație. Prin urmare, expoziția este un eveniment util și foarte necesar».
Vasile Țurcanu, Multix Agro

SCOPURILE VIZITĂRII EXPOZIȚIEI
Identificarea noilor produse și echipamente agricole

61,67%

Întâlniri cu partenerii de afaceri

27,45%

Cumpărături cu amănuntul

23,64%

Identificarea noilor furnizori

16,15%

Participarea la seminare, conferințe, prezentări

14,68%

Cumpărături angro

14,39%

Altceva

1,53%

«Am venit la expoziție cu scopul de a achiziționa mașini și utilaje agricole. Am observat că pe piață au apărut multe mașini noi. Am
cumpărat foarte avantajos o combină și un tractor, m-ar interesa și un încărcătorul telescopic. Cred că pentru noi, agricultorii, expoziția este o
bună oportunitate nu numai pentru a cumpăra echipamente moderne, ci și pentru a comunica cu experții și pentru a face schimb de
experiență.»
Nicolae Rotaru, fermier, s. Funduri Vechi

GEOGRAFIA
VIZITATORILOR

din raioanele republicii – 55%
din Chișinău – 40%
din străinătate – 5% (Bosnia și Herțegovina, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Italia, România, Rusia,
Ucraina, Ungaria)

CAMPANIA PUBLICITARĂ
Campania publicitară la TV și radio:
Canale:
Difuzări:
TV Prim - Edinet
224
TV Prim - Balti
224
ATV - Comrat
224
Cort TV - Soroca
224
Media TV
224
ТСV - Tiraspol
224
TVM 1
28
Jurnal TV
49
PRO TV
42
RTR Moldova
55
NTV Moldova
28
Agro TV Moldova
195
Radio Рrim – Glodeni
224
Radio Media - Cimislia
224
Albena – Taraclia
224
Impuls FM – Soldonesti
224
Радио Молдовы
72
Radio Plai
80
Jurnal FM
80

Portalurile informative și de specialitate:
Agrobusiness.md
Agroexpert.md
Best agri.com
Rabota.md
Agrotvmoldova.md,
Aif.md,
Afisa.md,
Anunt.md,
Biznes.md,
Forum.md,
Kompas.md,
Kp.md,
Moldova-today.com,
Mybusiness.md,
Noi.md, Numbers.md,
Play.md,
Semia.md,
Splendid-magazine.md,
Vedomosti.md,
YellowPages.md

Ziare și reviste de specialitate:
Omnibus
Gazeta satelor
Jurnal de Chisinau
Молдавские ведомости
Panouri publicitare:
Bălți
Comrat
Edineț
Hâncești
Orhei (Ratuș)
Rezina
Soroca

Articole:
1
1
1
1
Cantitatea:
1
1
1
1
1
1
1

ORAGANIZATORII EVENIMENTULUI
Ghelan Svetlana,
Сonducator de proiect
Tel:(+ 373 22) 81-04-10
Tel./fax:(+ 373 22) 81-04-03
GSM:(+ 373) 69 328 257
E-mail:ghelan@moldexpo.md

Raţeeva Nadejda,
Șef Serviciul marketing și reclamă
Теl: (+ 373 22) 81-04-54
GSM:(+ 373) 69 600 649
E-mail:marketing@moldexpo.md

Mîrzenco Natalia,
Manager proiect
Tel./fax:(+ 373 22) 81-04-12
GSM:(+ 373) 69 096 547
E-mail:natalia@moldexpo.md

Osoianu Irina,
Specialist marketing
Теl:(+ 373 22) 81-04-53
GSM:(+ 373) 68353734
E-mail:marketing1@moldexpo.md

Ne revedem la expoziția MOLDAGROTECH (autumn) 2019!

