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«Compania noastră participă pentru prima dată la MOLDENERGY și pot spune că expoziția a fost un succes. 

Pentru noi, ca producători de echipamente electrice, a fost important să găsim parteneri aici. Și putem spune că am 

făcut-o - am găsit parteneri și vom colabora.»

ООО ЛК Энергия (Ucraina)



Scopurile participării la expoziție

32%
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51%

60%

62%

64%

83%

Vânzarea de bunuri / servicii

Identificarea preferinţele clienţilor

Menţinerea contactelor de afaceri…

Analiza pieţei şi a activităţii concurenţilor

Lansarea de produse / servicii noi  pe piaţă

Consolidarea imaginii companiei pe piață

Identificarea partenerilor noi

Căutarea de noi clienţi

«Pentru compania noastră participarea la expoziție înseamnă consolidarea

imaginii pe piață. I-am anunțat pe toți cei interesați unde ne pot găsi și oferta

noastră pentru această ediție a expoziției. În plus, am găsit clienți noi, am 

stabilit și contacte noi. În general, expoziția a demonstrat că lucrurile merg

bine pe piața echipamentelor autonome.».

Termocomfort S.R.L. 



❑ Networking Event ,,Business Sauna”
Organizator: C.I.E. Moldexpo

Seminare :
❑ Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 128/2014 privind performanța energetică a clădirilor; 
❑ Noile prevederi ale Regulamentului ce țin de atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu 

activităţi în construcţii; 
❑ Prevederile Legii cu privire la condominiu
Organizator: Ministerului Economiei și Infrastructurii

❑ Acustica arhitecturală
Organizator: Dezvolt-Activ S.R.L.

❑ Echipamente de ventilare Systemair
Organizator : DI&TRADE Engineering

❑ Companiile din Moldova pot implementa măsuri de eficiență energetică cu împrumuturi de la 
BERD și granturi UE.

Organizator: Linia de Creditare EU4Business-BERD în Moldova.

❑ Construirea de sisteme de cablu, bazate pe soluții complexe ДКС
Organizator: Complex Total



9 492 de vizitatori 92,8% - specialişti în domeniu

«Apreciez foarte mult expoziția, deoarece aici poți întâlni mulți profesioniști din industrie, reprezentanți ai industriilor conexe, precum și experți

din industria construcțiilor. Compania noastră, de exemplu, activează în domeniul lucrărilor de finisare, dar la MOLDENERGY avem

oportunitatea de a vedea noi mostre de instrumente electrice necesare în activitatea noastră. Am găsit soluții inetersante în domeniul

sistemelor inteligente de automatizare a locuințelor.»

Valeriu, șef secție vânzări tehnică de construcții (Tiraspol)
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 Sisteme şi utilaje de alimentare cu gaze
naturale
Sisteme de securitate

Tehnică de iluminare

Sisteme de ventilare, condiționare şi climatizare

Materiale de izolare

Surse regenerabile de energie

«Очень приятная и рабочая атмосфера сложилась на выставке. 
Отсюда и появление клиентов и отличная возможность 

посмотреть что представляют другие компании. Организовано 
мероприятие самым лучшим образом, все здесь заточено под 

профессиональное общение. Мы обязательно будем 
участвовать в выставке будущего года».

Complex-Total S.R.L. (Straal)
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participarea la programul conex
întâlniri de afaceri
cumpărături angro
cumpărături cu amănuntul
consultații ale specialiștilor
căutarea de parteneri noi
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Mi-a plăcut expoziția - standuri atractive, publicul specialist și mediul de 

afaceri. Rezultatele expoziției au demonstrat că ocupăm o poziție 

puternică pe piața sistemelor inteligente de automatizare. La expoziție 

sunt prezenți mulți specialiști și ar fi bine să atragem mai mulți vizitatori 

profesioniști din toată republica.».

Ital Automation Systems SRL



CBC on Expo – program de stabilire a contactelor de afaceri:

Instrumentele programului:

▪ Promovarea on-line a ofertei companiei participante;

▪ Catalogul noutăților;

▪ Programul Vizitatorul Profesionist.

Business Networking Event - eveniment organizat cu 

scopul de a stabili relații de afaceri primare dintre 

participanții expoziției.

Instrumente de promovare



Direct Mail

Au fost expediate 

scrisori 

informative pe 

9538 de adrese, 

conform bazei de 

date a

specialiștilor



Campania publicitară pe portalurile informative

și de specialitate

Portaluri de specialitate: 

Bcm.md, Bildinginfo.eu\ru, Construct.md, Evroremont.md,

Elec.ru, Master.md, Remont24.md, Stroika.md.

Portaluri informative: Aif.md, Afisa.md, 

AllMoldova.com, Allfun.md, Biznes.md,

Forum.md, Kp.md, Mama.md, Moldova-

today.com, Mybusiness.md, Makler.md, 

Neogen.md, Noi,md, Point.md, Play.md, 

Rabota.md, Semia.md, Vedomosti.md, 

YellowPages of Moldova, 



Campania publicitară offline

Campania publicitară pe 

canale TV și posturi de radio

Difuzări

Новое радио 81 

EuropaPlus 135

Radio 21 135

Авторадио 135 

Jurnal FM 135

Radio Plai 135 

TV Prim – Edinet 196

TV Prim – Balti              196

TV Prim – Orhei            196 

ATV – Comrat 196 

Cort TV – Soroca           196 

TCV -Tiraspol 196

Prime TV 103 

Publica TV                        95

Canal 2 95 

Canal 3 95

Campania publicitară pe canale 

TV:

Reportaje:

PRO TV 3.04

NTV  Moldova 3.04

CTC 3.04

TV 8 3.04

JURNAL TV 3.04

RTR Moldova 3.04

TVC 21 3.04



Vă mulțumim pentru 

participare și colaborare!

Vă așteptăm la 

ediția a XXIV-a a 

expoziției internaționale 
specializate 

MOLDENERGY 2020!

Conducator proiect

Natalia Șalaru

e-mail: nata@moldexpo.md

Tel:(+373 22 ) 810 404/ 450 

Manager proiectului

Covas Alina

e-mail: covas@moldexpo.md

Tel: (+373 022) 810 405

Specialist marketing

Alina Ceabei

E-mail: marketing3@moldexpo.md

Тел: (+ 373 22) 81-04-31


