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“Vara începe la Moldexpo” 

Singurul eveniment profesional pe piața 

turistică din Moldova

Loc tradiţional de întalnire al operatorilor 

turistici, reprezentanţilor agențiilor de 

turism, companiilor aeriene, birourilor de 

turism naționale, companiilor de 

asigurări, complexelor hoteliere şi

stațiunilor

Dă startul sezonului turistic

Răspunde intereselor tuturor 

participanţilor pieţei turistice

Auditoriul ţintă sunt profesioniştii şi 

călătorii experimentaţi

Întâlniri garantate cu consumatori 

profesionali

Program de afaceri consistent, care 

relevă problemele actuale ale industriei 

turistice

Tourism.Leisure.Hotels este:
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Organizaţii turistice

Organizaţii turistice

internaţionale

Oficii naţionale de turism

Operatori şi agenţii de turism

Turism de litoral

 Croaziere

Turism alpin

Turism de afaceri

Turism educaţional

Excursii

Pelerinaje

Turism ecologic

Vînătoare şi pescuit

Turism medical

Cazare

Hoteluri şi reţele hoteliere

Apartamente şi vile

Pensiuni şi baze de 

odihnă

Servicii turistice conexe

Asigurări

Servicii bancare şi 

financiare

Vînzarea biletelor

Bunuri imobile în străinătate

Transportatori şi mijloace de 

transport

Linii aeriene

Chirie de maşini

Companii de autobuz

Transportator feroviar

Atracţii turistice şi divertisment

Muzee şi monumente 

istorice

Rezervaţii naturale

Tehnologii informaţionale

Mijloace de informare

Publicaţii pentru 

specialiştii industriei turistice

Site-uri (Internet

Resources)

 Ghiduri

Compartimentele tematice ale expoziţiei
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Furnizarea informațiilor ample 

specialiştilor despre tendinţele de dezvoltare 

a pieţei turistice

De a facilita comunicarea directă dintre

expozanţi şi publicul țintă - specialiști –

operatori şi agenții de turism și cumpărătorii 

potențiali

Prezentarea calitativă a produsului turistic 

al ţării

Oferirea posibilităţii de a influenţa decizia 

clientului

Acordarea de aistenţă companiilor în 

lansarea eficientă pe piaţă a unor noi oferte

Acordare de asistenţă expozanţilor în 

fortificarea imaginii de companie stabilă, în 

dezvoltare dinamică
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Scopurile expoziţiei “Tourism.Leisure.Hotels 2015”:



Evenimentele expoziţiei ”Tourism.Leisure.Hotels

2015”

«Hot Travel Market» – tîrgul biletelor turistice cu 

oferirea reducerilor

«Fstivalul turismului rural»

În programul ”Tourism.Leisure.Hotels 2015”

Seminare, mese rotunde

Prezentări ale expozanţilor

Tururi informative pe direcţiile turistice ale Moldovei 

pentru participanţi străini

Întîlniri de afaceri ale participanţilor cu vizitatorii 

expoziţiei în baza programului «Vizitatorul 

profesionist»

Tombole cu premii (bilete de odihnă)
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Programul specializat de întâlniri de afaceri

«Vizitatorul profesionist»
un serviciu special oferit de Organizator pentru organizarea 

întîlnirilor de afaceri şi a negocierilor la expoziţii.

În cadrul expoziţiilor părţile vor avea posibilitatea 

să-şi programeze întîlniri de afaceri pe parcursul 

desfăşurării evenimentelor.

Scopurile programului:
Oferirea unei game vaste de servicii de îmbunătățire a 

contactelor de afaceri între expozanți și mediul profesional, 

Asigurarea eficienţei maxime pentru participanţi şi 

vizitatori,

Contribuţia la dezvoltarea contactelor directe între

expozanți și vizitatori
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Pentru desfăşurarea cu succes a expoziţiei

“Tourism.Leisure.Hotels 2015” va fi aplicat:



• 1269 m2Suprafaţa

• 107 expozanţiParticipanţi

• Bulgaria, România, Slovacia, Ucraina,Turcia
Moldova6 ţări participante:

• 4600 persoane

• inclusiv - 60% specialişti (Moldova, Ucraina, 
România, Ungaria, Grecia, Turcia, Bulgaria, 
Slovenia, Lituania, Rusia)

Numărul vizitatorilor

Tourism. Leisure. Hotels

Totalurile expoziţiei Tourism.Leisure.Hotels 2014:
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Structura expozanţilor 2014:
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Operatori şi agenţii de turism 69,70%

Cazare 18,30%

Oficii internaţionale de turism 5,60%

Atracţii turistice şi divertisment 4,70%

Servicii turistice conexe 0,90%

Mijloace de informare 0,80%

70%

18%

5%

5%

1% 1%

Operatori şi agenţii de turism 

Cazare 

Oficii internaţionale de turism 

Atracţii turistice şi divertisment 

Servicii turistice conexe 

Mijloace de informare 
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Scopurile participării la expoziţia anului 2014
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Cresterea vinzarilor

Fortificarea imaginei companiei

Promovarea produselor/serviciilor noi

Pozitionarea companiei in topul lideriolor pe piata

Mentinerea contactelor existente

Stabilirea contactelor de afaceri noi

Studiul activitatii concurentilor

53%

53%

45%

17%

40%

53%

25%

79% din chestionati au spus ca expozitia a fost pe masura asteptarilor

97% din chestionati vor participa la expozitia anului viitor
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Moldova, inclusiv: 95%

Chişinău 63%

Raioane 37%

Străini 5%

Geografia vizitatorilor expoziţiei 2014 Numărul vizitatorilor expoziţiei 2014

după zile

I 23,90%

II 22,42%

III 27,60%

IV 26,08%

I II III IV

1099 
persoane

1031
persoane

1270
persoane

1200
persoane

60%

35%

5%

Chisinau

Raionane

Straini
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Temele care au trezit interes la expoziţia anului 2014
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52%

32,70%

7,50%

10%

10,70%

5,70%

12,80%

12,80%

18,50%

Organizatii internationale de turism

Operatori si agentii nationale de turism

Transportari (avia, auto, cale ferata)

Servicii si asigurari

Turism educational, de afaceri, cultural, rural

Muzee, manastiri, rezervatii naturale

Pensiuni, baze de odihna

Tratament balnear

Infrastructura turistica: hoteluri, moteluri, vile, campinguri



Contacte:
C.I.E. "MOLDEXPO" S.A

MD-2008 Chişinău, str. Ghioceilor 1,

Republica Moldova

E-mail: info@moldexpo.md

URL: http://www.moldexpo.md

Conducătorul proiectului

Angela Snegur

Tel./fax: +373 22/ 810-406; 810-409

GSM: +373 69/ 600-637

E-mail: roshka@moldexpo.md

Asistent:

Natalia Carlova

Tel./fax: +373 22/ 810-418

GSM: +373 69/ 993-444

E-mail: marketing@moldexpo.md

Tourism. Leisure. Hotels

2 – 5 aprilie 2015


