……………………………………………………………………….... 31.10.19 – 03.11.19
STIMAŢI DOMNI!
Vă invităm să participaţi la Expoziţia Internaţională Specializată FASHION EXPO, ediția a XX-a, care se va
desfăşura în cadrul FASHION WEEK MOLDOVA, în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2019, în
pavilioanele C.I.E. "Moldexpo" S.A. – liderul necontestat în organizarea tîrgurilor şi expoziţiilor din republică.
Organizator: Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.
Suport oficial: Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
Co-organizatori: Asociaţia Patronală din Industria Uşoară, APIUS; Proiectul “Din inima”
TEMATICA:
● Salon stofe
stofe pentru confecţionarea hainelor, stofe de interior,
● Salon articole de uz casnic
textile de uz casnic, stofe tehnice, ţesături decorative
textile de bucătărie, articole de pat, covoare, preşuri şi
● Salon vestimentaţie
mochete; storuri; accesorii
haine pentru femei, bărbaţi şi copii, haine din denim,
● Salon încălţăminte
haine pentru viitoarele mămici, haine de casă; uniforme
încălţăminte pentru bărbaţi, femei şi copii
şi echipamente corporative, haine speciale
● Salon pielărie
● Salon de tricotaje şi lenjerie de corp
piele artificială şi naturală. Articole din piele: mănuşi,
haine tricotate, lenjerie de pat, tricot, articole de
genţi, rucsacuri, serviete, valize etc.
ciorăpărie, lenjerie de corp
● Salon accesorii, furnituri şi materii prime pentru
● Salon blănuri şi articole de acoperit capul
confecţionarea hainelor şi a încălţămintei
blănuri naturale şi artificiale, articole din blană, căciuli,
● Salon utilaje şi dotări tehnologice, mijloace de
şaluri, fulare etc.
mecanizare, piese de rezervă, ambalaje
● Salon de bijuterii
PROGRAMUL ADIŢIONAL al FASHION WEEK MOLDOVA:
● Gale ale colecţiilor vestimentare de autor
● Tendinţele actuale ale modei (prezentări)
● Prezentări de colecții vestimentare industriale
● Seminare tematice şi întruniri
COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv 20% TVA):
Taxa de înregistrare

130 euro

include plasarea în Catalogul noutăților și al ofertelor speciale logoului și a informației despre activitatea companiei, imagine
color și descrierea noutății/ofertei în 2 limbi (română, engleză), organizarea programului "Vizitatorul profesionist", cu atragerea
publicului țintă la standul participantului; campania de promovare online și offline a expoziției, promovarea online a noutăților și
ofertelor participantului în cadrul expoziției.

Spaţiu interior amenajat, 1 m2

70 euro

Standul standard de 9 m2 include: chiria spaţiului expoziţional, montarea şi demontarea standului (tip OCTANORM), inscripţie
pazie, 1 masă, 2 scaune, 1 lampă spot pe 4 m2, 1 priză, 1 cuier, 1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea
generală a pavilionului.

Spaţiu interior neamenajat, 1 m2

50 euro

include: chiria spaţiului expoziţional, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea generală a pavilionului.

TERMENE LIMITĂ:
Prezentarea adeziunii-contract
pînă la 25 octombrie 2019
Prezentarea informaţiei şi reclamei pentru catalog
pînă la 20 octombrie 2019
Achitarea plăţii pentru participare
pînă la 15 octombrie 2019
Înregistrarea participanţilor, amenajarea standului
pînă la 30 octombrie 2019
Desfăşurarea expoziţiei
31.10 – 03.11.2019
Retragerea exponatelor
3 – 4 octombrie 2019
Pentru informaţii:
Tel.: +373 22/ 81-04-09; 81-04-50; 81-04-40
Fax: +373 22/ 81-04-04; 74-74-20.
Managerul proiectului expoziţional: Cristina Patraș. E-mail: cris@moldexpo.md
Șef echipă expoziții și târguri: Alina Covaş +373 22/810-405+373 69144907,E-mail:alina@moldexpo.md

