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Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor din Moldova Vă invită să participați la ce-a
de a XIV-a ediție a expoziției agroindustriale „Toamna de Aur”, care va avea loc în perioada
11-14 octombrie 2012 în or. Moscova, pe teritoriul VVȚ. Prezenta expoziție este pe buna
dreptate considerată principalul forum agrar al Țărilor CSI și Europei de Est și este orientată
spre piața agricolă globală.

      

Tematica expoziției înglobează tot sectorul agroindustrial: produse alimentare și băuturi,
echipament pentru industria alimentară și de prelucrare  a produselor  agricole, echipamente
pentru zootehnie, semințe, selecție, sectorul veterinar, reproducere, hrană, tehnică agricolă,
turism rural ș.a. Expoziție oferă atît posibilitatea de a-și crește volumul de vânzări, de a stabili
parteneriate viabile și de a extinde relațiile de colaborare..

  

Luând în considerare faptul că Federația Rusă este principalul partener al Republicii Moldova în
domeniul exportului de produse agricole și alimentare dar și cu scopul de a diversifica piața de
desfacere a acestora și extinde relațiile de parteneriat existente, în cadrul expoziției va fi
organizat în premieră standul național și Forumul Economic Moldo-Rus. De asemenea, se
planifică participarea întreprinderilor autohtone la Iarmarocul de produse agricole și alimentare,
organizat în spațiile deschise pe teritoriul VVȚ.

  

Participarea întreprinderilor autohtone va fi finanțată parțial din Programul de Promovare a
Exporturilor și Atragere a Investițiilor. Camera de Comerț și Industrie, în colaborare cu alte
organizații, se va implica într-o serie de activități pentru asigurarea logisticii necesare organizării
acestui eveniment.

  

Pe parcursul expoziției se vor desfășura prezentări, forumuri, concursuri, seminare, conferințe,
master-class-uri, dezbateri în domeniul agricol și al securității alimentare, care au drept scop
exploatarea potențialului evenimentului.
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Pentru informații suplimentare privind condițiile de participare, vă rugăm să Vă adresați pe tel:
022-23-29-22,  fax: 022-23-22-78 sau prin e-mail: congres10@mail.ru , congres10@mail.md.
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