
…………………………………………………………..…………………….…..30 mai – 2 iunie 2019 

STIMAŢI DOMNI!

            Vă invităm să participaţi la Expoziţia-festival internaţională de mărfuri şi servicii pentru copii şi viitoarele mame KID’S
EXPO, ediţia a IX-a. Expoziţia se va desfășura în perioada 30 mai - 2 iunie 2019,  la C.I.E. MOLDEXPO.
 

Organizator: C.I.E. MOLDEXPO S.A.
Suport oficial: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova
                     

TEMATICA EXPOZIŢIEI:

 Alimente  pentru  copii,  produse  curative,  băuturi,
dulciuri, îngheţată şi produse de patiserie. 

 Haine,  încălţăminte  şi  accesorii  pentru  copii  şi
gravide.

 Mărfuri şi servicii pentru nou-născuţi 
 Cosmetice şi produse de igienă pentru copii
 Jocuri şi jucării, transport pentru copii
 Mobilă,  lenjerie  şi  accesorii  de  pat,  amenajarea  şi

designul camerei pentru copii

 Şcoli şi centre de dezvoltare timpurie a copiilor
 Cluburi şi centre de agreement pentru copii
 Literatură pentru copii, produse audio şi video 
 Totul  pentru  organizarea  carnavalurilor,  sărbătorilor,

cumetriilor
 Clinici  şi  centre  de  sănătate  a  Mamei  şi  Copilului,

clinici  de  medicină  reproductivă,  centre  de
planificare  a  familiei,  consiliere  psihologică  pre  şi
postnatală, Centre de sănătate pentru gravide

ÎN PROGRAM:

Concursuri,  victorine,  tombole,  show-uri,  distrcții.  Concerte  cu  participarea  colectivelor  artistice  de  copii.  Prezentări,
seminare şi servicii de consultanţă pentru părinţi şi viitoarele mămici. Prezentări de modă pentru copii şi gravide. 

COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv TVA):

Taxa de înregistrare include:campania publicitară de mediatizare a expoziţiei și a companiei, plasarea informației 
despre  activitatea companiei și descrierea noutății în catalogul online                                                                                       60 EUR
Spaţiu interior utilat (stand standard), 1 m2                                                                                                                           40 EUR
Costul standului standard de 9 m2 include: chiria spaţiului, montarea/demontarea ,inscripţie pazie, 1 masă, 2 scaune, 
1 lampă spot la fiecare 4 m2,1 priză, 1 cuier, 1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea pavilionului.
Spaţiu interior neutilat,1m2
(include:chiria spaţiului expoziţional, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea pavilionului)                                           30 EUR
Spaţiu exterior (în afara pavilionului), 1m2                                                                                                                             20 EUR

TERMENE LIMITĂ:
Înregistrarea participării până la 23 mai 2019
Prezentarea informaţiei pentru catalog până la 27 mai 2019
Achitarea plăţii pentru participare             până la 29 mai 2019
Amenajarea standului                                               28 mai – 29 mai 2019
Desfăşurarea expoziţiei 30 mai  – 2 iunie 2019
Retragerea exponatelor  3 - 4 iunie 2019

La cererea dvs. suntem disponibili spre colaborare:

Șef echipă expoziții și târguri:Alina Covaş, +373 22/810-405+373 69144907,E-mail:covas@moldexpo.md
Manager: Olesea Nicorean, +373 22/ 810-430; +373 621 01600,  E-mail: olesea@moldexpo.md

Vom fi bucuroşi de prezenţa dumneavoastră la „KID’S EXPO”!

Director general  Arcadie ANDRONIC
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