AGEPI va participa la Expoziția națională „Fabricat în Moldova”
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În perioada 1 - 5 februarie 2017, la CIE „Moldexpo”, va avea loc cea de-a XVI-a ediție a Expoziției
naționale „Fabricat în Moldova”. Evenimentul este organizat de către Camera de Comerț și Industrie
cu scopul de a contribui la crearea condițiilor favorabile pentru susținerea producătorului autohton și
promovării imaginii Republicii Moldova.
Expoziția va aduna antreprenori autohtoni din toate ramurile economiei și 15 standuri comune ale
Consiliilor raionale și Asociația Patronală din Industria Ușoară.
Evenimentul din acest an, va avea un amplu program de afaceri, fiind programate două forumuri
bilaterale și unul trilateral:

Forumul Bilateral Moldova-Federația Rusă;
Forumul Bilateral Moldova –Austria;
Forumul Trilateral Moldova-România-Ucraina.
În cadrul evenimentului, este programată vizita unei delegații de oameni de afaceri din Federația
Rusă și Ungaria.
Pe parcursul anilor expoziția a devenit un instrument de promovare a mărfurilor și serviciilor
autohtone, de testare a acestora la capitolul cerere, consolidare a pozițiilor pe piața, stabilire a
contactelor de colaborare pentru oamenii de afaceri din țară și de peste hotare.
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) va participa și în acest an la Expoziția
națională „Fabricat în Moldova” cu un stand informațional. Specialiștii AGEPI vor oferi consultații
privind aspectele teoretice și practice de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală și vor
distribui materiale promoționale atât expozanților, cât și vizitatorilor.
De asemenea, în cadrul programului de manifestări a expoziției, AGEPI va organiza un seminar de
informare cu genericul ”Elaborarea și promovarea brandului întreprinderii. Istorii de
succes”.
În cadrul seminarului, vor fi puse în discuție subiecte ce țin de extinderea rolului mărcii și a brandului
în economia modernă, crearea și protecția propriului brand, utilizarea bazelor de date și a altor surse
de documentare în domeniul mărcilor, inclusiv recomandări practice privind elaborarea și utilizarea
mărcii și a designului industrial pentru promovarea unei afaceri de succes. La seminar sunt invitați
să participe atât reprezentanții întreprinderilor participante la expoziție, cât și orice alte persoane
interesate de domeniul promovării afacerilor.
Evenimentul se va desfășura pe 2 februarie, ora 11:00, în incinta Sălii de conferințe a Pavilionului
central al CIE Moldexpo S.A.
Participarea la seminar este gratuită, în limita locurilor disponibile.
Mai multe detalii despre Expoziția națională „Fabricat în Moldova” găsiți aici: www.chamber.md [1]
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