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STIMAŢI DOMNI! 

Vă invităm să participaţi la Expoziţia internaţională specializată de tehnologii, mijloace de protecţie şi securitate, ediţia a XVII-a  PROTECTION LIFE
EXPO, care se va desfăşura în perioada  9 – 11 noiembrie 2018, în pavilionul central al C.I.E. „Moldexpo” S.A., liderul necontestat în organizarea

târgurilor şi expoziţiilor din ţară. 

Organizator:  Centrul Internaţional de Expoziţii MOLDEXPO S.A. 
Coorganizator: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova  

TEMATICA EXPOZIŢIEI: 
PROGRAM CONEX: Seminare, conferinţe, proiecte interactive și prezentări, Protection Force Show, Orașul meu protejat

COSTUL PARTICIPĂRII (INCLUSIV 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;
participare la Networking Event, campania de promovare online și offline a expoziției, promovarea online a noutăților și ofertelor participantului în
cadrul expoziției.
Spaţiu interior utilat (stand standard), 1 m2  50 euro
  Standul standard de 9 m2 include: spaţiul expoziţional, montarea şi demontarea standului (tip OCTANORM), inscripţie pazie, 
1 cuier, 1 priză, 1 masă, 2 scaune, 1 lampă spot la fiecare 4 m2, 1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea generală a pavilionului.
Spaţiu interior  neutilat, 1m2  30 euro
Include: spaţiul expoziţional, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea generală a pavilionului.
Spaţiu exterior (în afara pavilionului), 1m2  20 euro
  Include: spaţiul expoziţional, inscripţie pazie, curăţenie, pază de noapte. 

TERMENE LIMITĂ:
Înregistrarea participării                                                                                                                          pînă la 29 octombrie 2018  
Prezentarea informaţiei pentru catalog                                                                                                   pînă la 29 octombrie 2018 
Achitarea plăţii pentru participare                                                                                                           pînă la 9 noiembrie 2018 
Amenajarea standului                                                                                                                             7 - 8 noiembrie 2018 
Desfăşurarea expoziţiei                                                                                                                          9 – 11 noiembrie 2018 
Retragerea exponatelor                                                                                                                         11 – 12 noiembrie 2018 

PENTRU INFORMAȚII:

Șef echipă expoziții și târguri: Alina Covaş, +373 22/ 810-405; +373 691 44907,E-mail: alina@moldexpo.md
Manager: Olesea Nicorean, +373 22/ 810-430; +373 621 01600,  E-mail: olesea  @moldexpo.md

Director general                                                                          Arcadie Androniс

Securitatea personală
Soluții pentru o viață mai sigură

Securitatea casei/familiei:
• sisteme smart house; 
• sisteme de supraveghere video;
• sisteme de alarmă; 
• safeuri;
• sisteme contra incendiare;
• uși blindate;
• materiale de construcție eco.

Securitatea copiilor:
• primul ajutor medical 

(vaccinuri, ambulanțe și clinici private);
• gadget-uri de supraveghere 

(ceasuri cu GPS, radio bonă);
• scaune auto;
• protecție și articole pentru 

siguranță copiilor.         
 Securitatea auto:

• sisteme de alarmă;
• recordere video;

• asigurări auto.

Securitatea  businessului
Inovații, servicii, securitate

Securitatea bancară:
• securitatea fizică (pază);
• securitatea informațională

(soft-uri speciale);
• sisteme de supraveghere

Securitatea bunurilor materiale: 
• safeuri; 
• uși de înaltă siguranță; 

• asigurarea bunurilor materiale.
Optimizarea proceselor operaționale:

• sisteme antivirus; 
• securitatea datelor cu caracter 

personal; 
• sisteme de operare.

Securitatea orașului tău
Siguranța în stradă a fiecăruia dintre noi

Securitatea personală:
• terenuri de joacă sigure;
• articole de autoapărare 

(spray iritant, bastoane electroșoc, arme de 
autoapărare);

• supraveghere video stradală.
Securitatea ecologică:

• managementul deșeurilor industriale; 
• managementul deșeurilor menagere 
• sortarea și reciclarea deșeurilor .
• tratarea apelor pluviale
•

Securitatea energetică: 
• sisteme de management a energiei; 
• protecție contra incendiilor.
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