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Totalurile expoziţiei

Packaging. Depot este unica expozitie în Moldova de ambalaje, materiale şi echipamente pentru
producerea acestora. Acesta este locul perfect de întâlnire cu potenţiali parteneri şi organizarea
negocierilor de afaceri dintre producători şi furnizori de tehnologii, echipamente, ambalaje şi
producători de produse alimentare.

Participanţi
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Evenimente speciale

• Seminar: Oportunităţi oferite de noile
certificări solicitate în industria alimentară;
• Întâlniri de afaceri: rețea de colaborare
moldo – germană;
• Prezentări de utilaje şi echipamente;
• Activităţi de consultanţă în domeniul
proprietăţii intelectuale;

La programul de afacere din cadrul expoziţiei au participat 163 de specialişti.

Participanţi
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Structura participanţilor la expoziţie
Ambalaje din hârtie, carton, plastic, polimeri, metal
Materiale de ambalare
Etichete şi echipamente pentru producerea
etichetelor
Maşini de ambalare. Maşini şi echipamente pentru
producerea de ambalaje
Aparate de casă şi aparate de cântărit
Utilaje de ridicare-transportare

38.09%
28.57%
19.05%
9.53%
4.76%
2.21%

Participanţi
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Scopul participării la expoziţie

16.6%

5.5%

• Lansarea de produse / servicii noi

• Altele

Participanţi
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Eficacitatea participării
Numărul de contacte stabilite la expoziţie:

30.7%

> 1 – 50

61.7%

> 51 - 100

7.6%

> 101 - 300

92 % din expozanți şi-au realizat sarcinile propuse
76% din participanți au rămas mulţumiţi de numărul şi calitatea vizitatorilor
77% din expozanți au rămas satisfăcuţi de ediţia 2015 a expoziţiei

Participanţi
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Opinia participanţilor

“Am participat la expoziţie cu un produs nou un complex de etichetare automată. Am
demonstrat complexul în funcțiune, am avut
discuții cu potențiali clienţi, atât din Moldova,
cât și de peste hotare”.
Iurii Storoşenco, Şeful secţiei vânzări,
compania Imprimsistem, Мoldova

“Pentru noi expoziţia este un instrument de
extindere a pieţei. Am participat cu scopul de a
crea un nou canal de distribuţie în Moldova şi de
ieşire pe piaţa europeană. Am avut întâlniri
importante, avem oferte interesante”.
Dmitrii Lubeanicenko, director vânzări,
compania Техимпорт Капитал Групп,
Ucraina

“Am participat la expoziție cu scopul de a găsi
parteneri în Republica Moldova. Ne-am realizat
obiectivele, interesul colegilor moldoveni este
încurajator pentru dezvoltarea relațiilor viitoare.
Mulțumim organizatorilor pentru munca
competentă și atenția acordată fiecărui client”.
Antoni Matlosz, director comercial, compania
Yanko, Polonia

Vizitatori
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Fluctuaţia vizitatorilor pe zile
16.96 % – 20 mai – 721 persoane
29.35 % – 21 mai – 1247 persoane
27.55 % – 22 mai – 1171 persoane
26.14 % – 23 mai – 1111 persoane

Frecvenţa vizitării
65.6% – vizitatori fideli
34.4% – vizitatori noi

“Publicul nostru țintă sunt patiserii și reprezentanții firmelor de catering. Am avut întâlniri cu
producători de produse alimentare din Moldova, România și Turcia. Interesul pentru produsele
noastre este suficient de mare, încât să aşteptăm rezultate bune”.
Rostislav Lazarenco, şef Secţie vânzări, compania Ilvi-Pac, Moldova

Vizitatori
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Provenienţa geografică
62.48% – or. Chişinău
32.57% – Raioanele republicii (Anenii Noi, Bălţi, Bender,
Cantemir, Călăraşi, Cauşeni, Criuleni, Donduşeni, Edineţ,
Hînceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina, Rîşcani,
Sîngerei, Soroca, Străşeni, Ştefan Vodă, Teleneşti, Tiraspol,
Ungheni, UTA Găgăuzia)
4.95 % – Din străinătate (Belarus, Franţa, Germania, Italia,
Lituania, Marea Britanie, Polonia, Rusia, România, Serbia,
SUA, Turcia, Ucraina)

75 % de vizitatori sunt specialişti din domeniu

Vizitatori
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Serviciile interesate
37.73% – Materiale de ambalare
36.82% – Maşini şi utilaje pentru fabricarea ambalajelor
35.74% – Producţia de etichete
17.06% – Utilaje şi linii tehnologice pentru ambalare
14.7% – Aparate de casă şi aparate de cântărit
10.47% – Utilaje de ridicare-transportare

* Datele au fost procesate în baza anchetării unui eşantion de 300 de vizitatori profesionişti

Participant

“Expoziția este o oportunitate unică de a ne prezenta și a penetra piaţa din Moldova. În ciuda
mediului economic dificil, am decis să participăm, și nu regretăm. Am avut o serie de întâlniri
importante și așteptăm cu nerăbdare rezultate bune”.
Maxim Gorbac, compania Группа Марком (Ucraina)

Vizitatori
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Postul ocupat

31.86% – Directori şi conducători de departamente
41.15% – Manageri (ingineri, administratori,
contabili, distribuitori etc.)
26.99% – Specialişti în domeniu (merceologi,
tehnologi, consultanţi etc.)

"Packaging.Depot" este unica expoziție din Moldova, care prezintă în complexitate procesul de
producție a ambalajelor pentru produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora.

Vizitatori
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Scopul vizitei
51.47% – Găsirea de noi furnizori
41.75% – Procurarea produselor necesare
35.66% – Întâlniri de afaceri cu partenerii
19.48% – Participarea la programul de afaceri
3.67% – Altul

Vizitator
* Datele au fost procesate în baza anchetării unui eşantion de 300 de vizitatori profesionişti;

“Avem o mică brutărie. Vizităm expoziţia în fiecare an pentru a afla despre echipamente şi
tehnologii noi. În acest an am avut scopul să găsim ambalajul potrivit pentru produsele noastre. Am
purtat negocieri cu reprezentanţi ai firmelor de ambalaje, unele din oferte ne-au interesat. Mulţumim
organizatorilor pentru un eveniment calitativ”.
Ecaterina Adăscaliţă, director Adăscaliţă II, Cantemir, Moldova

Vizitatori
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Programul vizitatorului profesionist
Pentru prima dată a fost lansat programul
vizitatorului profesionist “Professional
Visitors”.
În cadrul acestuia au participat 15
companii şi organizate 35 întâlniri de
afacere.

Vizitator

“Mi-a plăcut expoziţia, în special Programul vizitatorului profesionist, care m-a ajutat să stabilesc
contacte cu companii internaţionale, îndeosebi, cu o companie din Polonia. Ducem tratative pentru
o colaborare fructuoasă pe viitor”.
Verdeş Eugen, director, compania SRL “Verdes-Invest PMI”, Moldova
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Contacte
Conducătorul Proiectului:
Tel: +373 22 810 410, 810 403

Svetlana Ghelan
ghelan@moldexpo.md

Manageri :
Tel: +373 22 810 412
+373 22 810 439

Natalia Mîrzenco
natalia@moldexpo.md
Aliona Maloghin
aliona@moldexpo.md

Marketolog:
Tel: +373 22 810 431

Inna Borşci
marketing3@moldexpo.md

C.I.E. “MOLDEXPO” S.A., str. Ghioceilor 1,
MD-2008 Chișinău, Republica Moldova
www.packaging-depot.moldexpo.md/

PACKAGING. DEPOT 2015

Echipa Packaging. Depot

Ne revedem la Packaging. Depot 2016!

