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Organizator: C.I.E.Moldexpo S.A.
Suport oficial:
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Asociaţiile medicale profesionale din Moldova

Partener general: Asociația Obștească Initițiativa Pozitivă
Partener program conferințe științifico-practice:
Balkan Pharmaceuticals

Partener Healthy Life: Adler
Cleany Partener: Amta Tis/ Be Cleany
Partener zona înregistrare vizitatori: Adles

Suport media: Sănătate, BeautyClub.md, Medforum.md, Mednews.md

EXPOZIȚIA ÎN CIFRE

2267 m.p.
SUPRAFAȚA
expozițională

88
PARTICIPANȚI,
companii

7
ȚĂRI
participante

7376
VIZITATORI,
inclusiv 5 % străini

11
EVENIMENTE
conferințe, forume,
campionat

DOMENIUL DE ACTIVITATE AL EXPOZANȚILOR
Tehnică și instrumente medicale

4%

Instituții medico-sanitare, centre medicale, clinici
5%
private
Stomatologie
6%

4%
27%

Asociații medicale de profil
Sisteme informaționale și tehnologii medicale

6%

17%

24%

SCOPUL PARTICIPĂRII LA EXPOZIȚIE
Identificarea preferinței clienților
Vânzarea de bunuri
Consolidarea imaginii pe piață
Lansarea de noi produse
Menținerea contactelor de afaceri existente
Căutarea de parteneri noi
Căutarea de noi clienți
Analiza pieței și activității concurenților

35%
37%
31%
47%
41%
59%
76%
71%

PROGRAMUL CONEX
✓ Conferinta Asociatiei Farmacistilor din Moldova; Organizator: Asociația Farmacistilor din Republica Moldova
✓ Conferința științifică națională cu participare internațională "Semnele clinice ale tumorilor în regiunea cap și gât„;
Organizator: Asociația Stomatologilor din Republica Moldova
✓ Conferința științifico-practică internațională: Aspecte moderne de diagnostic, prognostic și tratament în oncologie;
Organizator: Institutul Oncologic
✓ Program de promovare a Unui mod sănătos de viață în cadrul campaniei “Un doctor pentru tine”,
Organizator: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
✓ Întâlnirile Mensana dedicate sănătății mintale; Organizator: Proiectul moldo-elvețian Mensana
✓ Campionatul Eurasiatic de Masaj; Organizator: Asociația Masorilor și Reabilitologilor din Moldova
✓ Un sir de activități cu genericul “100 % viata pentru fiecare membru al societății”, Organizator: “Inițiativa Pozitivă”
✓ Forumul “Viața poate fi cumpărată”; Organizator: “Inițiativa Pozitivă”

Opiniile participanților
“Pentru noi, participarea la MOLDMEDIZIN & MOLDDENT este o
oportunitate de a comunica direct cu partenerii. Stabilirea de noi relații și
parteneriate este unul dintre cele mai importante avantaje ale participării la
expoziție. Le mulțumesc mult organizatorilor și aș dori să recomand extinderea
secțiunii farmaceutice a expoziției. Ca eveniment de specialitate, expoziția
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT aduce, fără îndoială, mari avantaje atât
medicilor practicieni, cât și companiilor de pe piața specializată.”

Georgel Bacinschi, Balkan Pharmaceuticals

“Suntem mulțumiți de rezultatele participării noastre la expoziție. Inventarul
nostru pentru clinici a fost apreciat de toți profesioniștii care au vizitat standul
Be Cleany. Poate pentru a crește prezența specialiștilor la expoziție, inclusiv
din raioane, ar fi necesară organizarea expoziției în zilele de odihnă.”
Alexandr Cazmalî, șef secție vânzări Be Cleany

PROIECTUL SPECIAL
100% VIAȚĂ PENTRU FIECARE
Apelul „100% viață pentru fiecare!” are ca scop îmbinarea eforturilor tuturor părților responsabile și interesate din sectoarele de stat,
comerciale și civile pentru a crea un mediu în care fiecare persoană, indiferent de vulnerabilitatea sa, să se bucure de toate drepturile și
oportunitățile necesare pentru 100% viață. Datorită tehnologiilor medicale moderne, mecanismelor de achiziție eficiente și transparente
a acestora, sănătatea poate fi cumpărată - prețul este prevăzut în buget.
Ambasadorul proiectului “100% viață pentru fiecare!” - Oleg Crețul - judocan, campion al Jocurilor Paralimpice de Vară din 2008 la
judo (printre slabvăzători), medalait cu argint la Jocurile Paralimpice din 2004, cvadruplu campion mondial, triplu campion al Europei la
judo, multiplu campion al Rusiei, Maestru Emerit al Sportului.

DISTRIBUIREA VIZITATORILOR PE ZILE

11 SEPTEMBRIE

2535

34%

12 SEPTEMBRIE

2900

40%

13 SEPTEMBRIE

1944

26%

“Este pentru prima dată când vizitez expoziția MOLDMEDIZIN și vreau să menționez că
sunt impresionată de nivelul de organizare și de cantitatea mare de oferte pentru
stomatologi. În opinia mea, o atenție specială a fost acordată stomatologiei la expoziție,
au fost prezentate multe tehnologii unice. Aceste echipamente sunt foarte scumpe,
desigur, dar pentru nivelul de precizie și siguranță merită toți banii. În Ucraina nu prea
poți găsi multe din cele expuse. Per total, expoziția mi-a plăcut foarte mult.”

Ecaterina Butenco, stomatolog (Odesa, Ucraina)

SCOPURILE VIZITĂRII
Consultațiile specialiștilor

21,60%

Familiarizarea cu un mod sănătos de viața

31,60%

Identificarea noilor produse și echipamente
medicale

60,20%

40,80%

Procurarea produselor
Întâlniri cu partenerii de afaceri

20,20%
18,20%

Participarea la programul de afaceri
Altceva

3,80%

“Am venit să particip la conferințele științifico-practice pe diverse probleme de
stomatologie. Am discutat și am făcut schimb de experiență cu colegii moldoveni.
Expoziția dedicată stomatologiei și echipamentelor dentare cuprinde multe tehnologii
interesante.”
Ioana Cupar, stomatolog (România)

DISTRIBUIREA VIZITATORILOR PE INTERESE
Medicamente

53%

Aparatură medicală

52%

Mijloace igienice şi sanitare

32%

Stomatologie: materiale şi echipamente

30%

Articole medicale jetabile

22%

Fitopreparate, suplimemente alimentare,
vitamine

21%

Aparatură de laborator, reagenți

20%

Servicii medicale

19%

Medicina de recuperare

16%

Produse pentru serviciul de urgenţă

16%

Centre şi instituţii medicale.
Medicina estetică

12%

Oftalmologie

10%

Altceva

10%

“Totul a fost interesant, am văzut multe lucruri noi și utile. Vreau să
menționez în special consumabilele calitative ale companiei Be Cleany nu vă puteți imagina ce durere de cap lipsa acestora le dă clinicilor și
spitalelor. Există oferte interesante în domeniul echipamentelor de
laborator, reagenților. În general, expoziția este foarte utilă în special
pentru stomatologi, mamologi și imagiști.”
Veronica Badea, medic de familie (Călăraș)

PROVENIENȚA GEOGRAFICĂ A VIZITATORILOR
5%

30%

65%

65% mun. Chișinău
30% raioanele republicii
5% din străinătate (România, Rusia, Ucraina, Polonia, Turcia,
SUA, Republica Belarus, China)

DIRECT - MAIL

Au fost expediate 6 scrisori informaționale pe 11522 adrese de
email, conform bazei de date.

IMAPCTUL AUDITORIULUI ÎN
REZULTATUL PLASĂRII
PUBLICITĂȚII PE PAGINA DE
FACEBOOK

OPINIILE VIZITATORILOR

Echipa proiectului:

Svetlana Ghelan,
Сonducător 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

Angela Snegur,
Manager Proiect
Tel:(+373 022) 810 418
Mob. (+373) 0696 00 637
email: snegur@moldexpo.md

Alina Ceabei,
Specialist marketing
Тел: (+ 373 22) 81-04-31
GSM: (+ 373) 68 344 435
E-mail:marketing3@moldexpo.md

Natalia Carlova,
Specialist marketing
Tel./fax: (+ 373 22) 81-04-45
GSM: (+ 373) 69 993 444
E-mail :marketing2@moldexpo.md

Ne revedem la
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
2020!

