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In perioada 5-8 februarie 2008 la Chisinau, pe teritoriul CIE „MOLDEXPO” (str. Ghioceilor, 1) se va
desfasura editia a VII-a a Expozitiei nationale universale „FABRICAT IN MOLDOVA”, sub patronajul
Guvernului Republicii Moldova. Organizatorii expozitiei sunt Ministerul Economiei si Comertului,
Camera de Comert si Industrie si Asociatia Nationala a Producatorilor.
La editia din anul 2008 a expozitiei si-au anuntat participarea peste 400 de agenti economici, spatiul
expozitional propus fiind majorat pana la 3 mii de metri patrati.
Potrivit conceptiei aprobate, programul editiei a VII-a a expozitiei include un spectru larg de
activitati, inclusiv seminare si mese rotunde cu participarea oamenilor de afaceri, axate pe teme
actuale pentru antreprenoriat. Pentru prima data in cadrul expozitiei va fi organizat Forumul de
afaceri moldo-rus si Forumul economic cu participarea activa a tineretului.
Expozitia va culmina cu desemnarea laureatilor concursurilor „Cel mai bun contribuabil al anului”,
„Marca comerciala a anului 2007” si „Premiul de stat in domeniul calitatii”.
Expozitia „FABRICAT IN MOLDOVA” constituie un bun prilej pentru antreprenori de a beneficia intr-un
mod optimal de toate mijloacele publicitar-informationale moderne privind dezvoltarea infrastructurii
de marketing, de a-si gasi noi parteneri de afaceri, de a obtine informatii cu privire la programele de
stat de dezvoltare a economiei si de sustinere a producatorului national.
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) va participa si la lucrarile editiei a VII-a a
expozitiei cu un stand informational, acordand participantilor consultanta calificata privind
modalitatile de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala in tara si peste hotare. De
asemenea, AGEPI va organiza doua mese rotunde, in cadrul carora agentii economici vor fi
familiarizati cu aspectele juridice de depunere a cererilor si de inregistrare a obiectelor de
proprietate intelectuala.
Detalii privind programul expozitiei puteti gasi pe pagina www.chamber.md [1].

URL sursă: http://agepi.gov.md/ro/news/expozitia-nationala-%E2%80%9Efabricatmoldova%E2%80%9D-editia-vii
Legături
[1] http://www.chamber.md

Pagina 1 din 1

