A fost lansat catalogul “Fabricat în Moldova ”
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La 22 iulie curent, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a lansat catalogul „Fabricat în
Moldova", ediție ce cuprinde cele mai performante și competitive companii și mărci comerciale
locale, care au învins în cadrul concursurilor „Marca comercială a anului 2014" și „Premiul pentru
pentru realizări în domeniul calității".
Concursul „Marca comercială a anului" se află la ediția a XII-a, fiind organizat de Camera de Comerț
și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI), iar concursul „Premiul pentru pentru realizări în domeniul calității", a fost organizat în
premieră în actuala formulă, în parteneriat cu mai multe instituții din domeniul infrastructurii calității
și a protecției consumatorilor.
Conform dlui Valeriu Lazăr, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova,
catalogul „Fabricat în Moldova" are scopul de a pune în valoare cele mai bune companii și cele mai
puternice mărci comerciale locale. acest catalog va fi distribuit în calitate de material informativ
delegațiilor internationale, oficialilor străini în cadrul vizitelor de afaceri, și de asemenea,
investitorilor interesați de companiile autohtone.
Concursurile menționate au drept scop creșterea competitivității și sporirea capacităților
întreprinderilor moldovenești, dezvoltarea economiei și crearea unei imagini de afaceri favorabilă
țării, și nu în ultimul rând, promovarea producătorilor autohtoni în comunitatea economică
internațională.
Prin intermediul concursului „Marca Comercială a Anului", organizatorii încurajează, în special,
întreprinderile mici și mijlocii să dezvolte mărci proprii. Evenimentul este organizat tradițional în
cadrul expoziției naționale ”Fabricat în Moldova” oferind o posibilitate unică pentru evidențierea
liderilor și stabilirea dinamicii comportamentului consumatorilor pe piața autohtonă.
În acest an companiile sunt invitate să se înscrie în competiția celor mai performante companii până
pe 30 octombrie 2015.
Pentru mai multe detalii accesați http://chamber.md/ro/nout%C4%83%C8%9Bi/ [1].
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