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STIMAŢI DOMNI!
Vă invităm să participaţi la Expoziţia Internaţională Specializată "MoldMEDIZIN & MoldDENT”, ediţia a XXVI-a, 

care se va desfăşura în perioada 9 – 11 septembrie 2020 la Moldexpo. 
Organizator:     Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.
Susţinere oficială:  Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova

    Asociaţiile profesionale medicale din Moldova

COMPARTIMENTELE TEMATICE ALE EXPOZIŢIEI:
MoldMEDIZIN: 
Produse farmaceutice; Laboratoare, centre şi instituţii medicale; Utilaj medical și accesorii; Tehnologii informaționale în
medicină;  Produse  igienice  şi  sanitare;  Produse  și  servicii  în:  pediatrie,  ginecologie,  ortopedie,  oftalmologie  etc.;
Transport medical. 
MoldDENT: 
Echipamente,  instrumentar,  produse  chimico-farmaceutice  şi  materiale  pentru  medicina  dentară;  Utilaj  şi  materiale
pentru implantologie și restaurarea danturii; Clinici stomatologice; Produse igienice pentru cavitatea bucală. 
MedBEAUTY:
Echipamente  și  instrumente  pentru  chirurgia  plastică,  cosmetologie,  fizioterapie;  Tehnici  de  injectare;  Produse
cosmetice;  AntiAging;  Aparate și  produse de modelare corporală;  Servicii  ale  saloanelor  de  frumusețe,  centrelor  și
clinicilor de medicină estetică; Centre de cosmetologie medicală; Saloane SPA; Sanatorii și centre de reabilitare. 
HEALTHY LIFE: 
Produse, servicii, tehnologii pentru un mod sănătos de viață (mișcare, relaxare și odihnă, antistres și gândire pozitivă);
Medicină alternativă; Medicină preventivă; Preparate homeopatice; Servicii de nutriție; Centre de fitness și sport.

COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv 20% TVA):

 TAXA DE ÎNREGISTRARE - 130€
Include plasarea în Catalogul Oficial al Expoziției, logo-ului 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, promovarea online a noutăților și ofertelor participantului în cadrul expoziției

FORME DE PARTICIPARE

1. Stand < 12m2
Spatiul expozitional, montarea și demontarea standului, inscripție pazie, 1
priză, 1 cuier, 1 masă, 3 scaune, 1 lampă spot la fiecare 4m2, mochetă, 
iluminarea, dereticarea și paza generală a pavilionului.

90€/m2

2. Stand ≥12m2
Spațiul expozițional, montarea și demontarea standului, inscripție pazie, 1
priză, 1 cuier, 1 masă, 4 scaune, 1 lampă spot la fiecare 4m2,  mochetă, 
iluminarea, dereticarea și paza generală a pavilionului.

70€/m2

3.
Spațiu interior 
neutilat

Spațiul expozițional, mochetă, iluminarea, dereticarea și paza 
pavilionului.

50€/m2

4. Organizare 
seminar/workshop

Sală de conferință cu 300 Locuri, sistem de sonorizare, ecran LED, 
podium și zona de înregistrare.

200€/ora

5.
Stand “MedBeauty”

include: taxa de înregistrare, spațiul expozițional, montarea și 
demontarea standului, inscripție pazie, mochetă, iluminarea, dereticarea 
și paza generală a pavilionului, 1 priză, 1 cuier, 1 masă, 4 scaune, 1 
vitrină (2,5m*1m*0,5m), 1 spot la fiecare 4m2 .

9 mp. - 650 euro 

12 mp. - 800 euro

6. Stand “HEALTHY 
LIFE”

include: taxa de înregistrare, spațiul expozițional, montarea și 
demontarea standului, inscripție pazie, mochetă, iluminarea, dereticarea 
și paza generală a pavilionului, 1 priză, 1 cuier, 1 masă, 4 scaune, 1 
masă-vitrină (0,5m*1m*1m), 1 spot la fiecare 4m2 .

6 mp. - 430 euro 
8 mp. - 530 euro

TERMENE LIMITĂ:
Înregistrarea participării                                                                             pînă la 13 august 2020
Prezentarea informaţiei şi reclamei pentru catalog                                                              pînă la 13 august 2020
Achitarea plăţii pentru participare                                                                             pînă la 13 august 2020
Amenajarea standurilor                                                                                                        07 - 08 septembrie 2020
Program expoziţie                         09- 11 septembrie 2020
Retragerea exponatelor                                                           12-13 septembrie 2020

Pentru informaţii:

Project manager: Angela Snegur. E-mail:  snegur@moldexpo.md  
Tel. : +373 22/ 810-418; 810-403; 810-410.  
Coordonatorul proiectului: Svetlana Ghelan. E-mail: ghelan@moldexpo.md 

                                  


