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Suport pentru cadrul infrastructurii calității în 

contextul DCFTA în Republica Moldova 

EuropeAid/138295/DH/SER/MD

Pregătirea și participarea la expoziție

15 Noiembrie

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Expert: Carolina CHIPER

«Succesul major se formează din multe lucruri mărunte gândite 

minuțios»

В.О. Ключевский

PLANUL SEMINARULUI:

1. De ce expozanții nu obțin beneficii maxime de la expoziție?

2. Perioada pre-expoziție.

3. Perioada propriu-zisă a expoziției.

4. Perioada post-expoziție.
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1. De ce expozanții nu obțin beneficii maxime de la 

expoziție?

• Neglijarea totală a expozițiilor;

• Incapacitatea de a utiliza la maximul oportunitățile expoziției;

• Lipsa sarcinilor clar formulate de participare la expoziție;

• Supra aprecierea rolului organizatorului expoziției;

• Lipsa campaniei publicitare din perioada pre-expoziției;

• Personalul neinstruit;

• Neprelucrarea contactele primate în perioada post-expoziției;

2. Perioada pre-expoziție

А. Conceptul participării la 
expoziție
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Exemplul de concept

expozițional:

№
d/o

DENUMIREA EVENIMENTELOR

1. Începeți o campanie de pre-marketing pentru a crește 
numărul de vizitatori la stand. Trimiteți comunicate de 
presă și mesaje clienților voștri

2. Comandați serviciile de care aveți nevoie la expoziție

3. Sunați-vă clienții

4. Verificați programul întâlnirilor de la expoziție

5. Pregătiți materiale informative și promoționale cu 
identitatea corporativă a instituției

6. Adunați tot ceea ce credeți că vă va prinde bine la 
expoziție

№
d/o DENUMIREA EVENIMENTELOR

7. Identificați personalul care va lucra la expoziție

8. Descrieți acțiunile Dvs. de după finalizarea expoziției

9. Trimiteți oferte comerciale și informații detaliate la toate 
întrebările și solicitările primite la expoziție

10. Apelați-vă potențialii clienți și asigurați-vă că au primit 
informațiile necesare

11. Trimiteți scrisori de mulțumire

12. Rezumați rezultatele preliminare ale participării la expoziție



13.11.2019

4

Conceptul de participare la expoziție include:

Lista tuturor sarcinilor

Sarcina principală a participării

Mijloacele de realizare a obiectivelor principale și 
secundare

Scurt plan de afaceri

Evaluarea preliminară a rezultatelor așteptate

Sarcini înainte de a participa

la expoziție

Locul desfășurării

Tipul (local, regional, național, internațional)

Formatul (general, specializat pe domenii)

Timpul
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Trebuie să acordați atenție:

 Ce semne distinctive are expoziția (semnul UFI, 
MCBY, bresle expoziționale)

De cine este organizată expoziția (asociații 
internaționale, instituții de stat, autorități locale)

Dimensiunea standului expozițional.

Standul trebuie să includă:

Zona de 
discuții
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Publicitatea va include:

Invitații
vizitatorilor 

concreți de la 
stand

Distribuirea
publicității pe 

teritoriul 
desfășurării 
expoziției cu 

invitare la stand

Promovarea 
online

Distribuirea
materialelor 

informaționale 
în afara 

standurilor

Proiectarea, amenajarea și echipamentul

standului expozițional

Standuri
standard

Standuri
nestandard

Standuri cu 
două etaje

Standuri
exclusive
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Tipuri de stand

Stand

Liniar

Unghiular

Peninsular

Insular

a). Locația exponatelor

 Exponatele trebuie să fie vizibile pentru fluxul principal de vizitatori

 Exponatele noi sau cele care credeți că sunt mai importante, trebuie de 
plasat în locul cel mai avantajos, cel mai bine văzut, cel mai frumos amenajat 
din stand

 Inscripțiile, afișele, bannerele trebuie să fie ușor de citit și să fie puse lângă 
exponate

 Abundența excesivă de inscripții, afișe și bannere, dar și plasarea 
nepotrivită a acestora este la fel de neavantajoasă ca și lipsa acestora

 Configurarea corectă a iluminării poate ajuta la evidențierea exponatelor 
din prim plan, de maximă importanță
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b). Cum se întocmește un buget pentru participare la 

expoziție?
 Un buget aproximativ ar arăta astfel: 

Costuri:
- Închirierea spațiului expozițional (metri pătrați)
 Taxa de înregistrare
- Construcția și proiectarea standului
- Utilajele suplimentare
- Costurile serviciilor comunale
- Campania de publicitate
 Produsele identitare tipărite
- Personal (uniformă, traducător, personal implicat etc)
- Servicii ( încărcare, curățenie, fotograf etc)
 Servicii de transport
 Produse alimentare, băuturi (veselă)
- Organizarea seminarelor, prezentărilor (închirierea spațiilor, echipamentelor tehnice), 
etc.

c). Interacțiunea cu organizatorii expoziției

 Completarea și expedierea cererii de participare;

 Semnarea contractului și achitarea contul de plată;

 Oferirea informația pentru catalogul participanților;

 Rezervarea bilete de intrare și ecusoane pentru personal;

 A studia programul expoziției și posibilitatea includerii în cadrul 

acesteia;

 Utilizarea sistemul MatchMaking;

 Studierea regulile vânzărilor cu amănuntul la stand, etc.
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d). Sfaturi suplimentare. Ce alte activități 

importante să faceți în perioada pre-expoziției?

 Campania publicitară pre-expoziție:

 De ce este important să invitați vizitatorii la standul dvs. 

 Instrumente de informare a vizitatorilor

 Oportunități de sponsorizare și servicii suplimentare de marketing

 Produse de tipar și suvenire

 Materiale informaționale

Funcțiile personalului de la expoziție:

 negocierea, menținerea contactelor cu clienții și partenerii

 stabilirea contactelor cu clienții noi, menținerea contactelor cu clienții existenți,

 înregistrarea vizitatorilor, completarea cardurilor

 negocierea, înregistrarea vizitatorilor

 distribuirea informației la stand despre companie

 distribuirea materialelor informaționale pe teritoriul desfășurării expoziției

Cea mai importantă este dispoziția pozitivă și dorința de a lucra!
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e) Sfaturi suplimentare

Ce NU recomandăm să faceți la stand?

 să citiți, vorbiți la telefon, ignorați 

vizitatorii, mâncați, faceți 

vizitatorii să aștepte, stați cu 

spatele la vizitatori, vorbiți înafara 

standului cu cineva, să clarificați 

anumite situații între voi etc.

3 . Perioada propriu-zisă a expoziției

 Sfaturi practice pentru lucrul la expoziție

 Cum să asiguri valori materiale la expoziție?

 Lucru cu vizitatorii expoziției. Tipuri de vizitatori

 Cum să răspunzi la întrebări

 Cum să vă prezentați produsele și serviciile pentru vizitatori?

 Cum să lucrezi cu concurenții?

 Cum să lucrezi cu reprezentanții mass-media?

 Cum se creează un formular de înregistrare a vizitatorilor? 

.
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.

Formularul de înregistrare a vizitatorilor poate include:

 Numele expoziției și perioada de desfășurare;

 Datele de contact a potențialilor clienți, inclusiv adresa poștei fizice;

 Numărul de telefon, adresa poștei electronice și site-ul web;

 Profilul activității companiei;

 Interesul către produsele, serviciile dvs.;

 Condiții de achiziție, factori care pot afecta procesul de achiziție;

3. Perioada propriu-zisă a expoziției

.

Formularul de înregistrare a vizitatorilor poate include:

1. Rolul în luarea deciziei de cumpărare;

2. Dorințele clientului;

3. Opinii despre client, comentarii;

4. Denumirea materialelor transmise;

5. Clasificarea vizitatorului (după importanță, după 

interes etc).

3. Perioada propriu-zisă a expoziției
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3. Perioada propriu-zisă a expoziției

Cum să distribuiți 
materiale 

informaționale la 
expoziție?

Evenimente de 
afaceri la expoziție

4.Perioada post-expoziție

А. Ce este esențial 
de făcut după 

expoziție?

C. Cum să 
evaluați 

eficacitatea 
participării la 

expoziție?

B. Cum să 
gestionați 
contactele 

expoziționale?
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 La rezumarea rezultatelor, trebuie de luat în considerare faptul că 

chiar și cea mai scumpă și mai prestigioasă expoziție nu vă poate da 

un randament instantaneu. Pentru cea mai adecvată evaluare, 

rezultatele ar trebui să fie rezumate nu mai devreme de 3 luni de la 

finalizarea acesteia. În acest sens, se recomandă organizarea unui 

sistem de monitorizare a stării relațiilor cu clienții, contactele cu care 

au fost stabilite la expoziție.

4.Perioada post-expoziție

4.Perioada post-expoziție

C. Cum să evaluați eficacitatea participării la expoziție?

 Este evident că proiectul expozițional este un proiect de 

investiții și, în consecință, unul dintre cei mai importanți 

parametri de evaluare este randamentul financiar al 

investițiilor.

Rezultat

financiar

Suma veniturilor în urma vînzărilor la expo

Investiții financiare în proiectul expozițional
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4.Perioada post-expoziție

C. Cum să evaluați eficacitatea participării la expoziție?

 Efectul economic al participării la expoziție poate fi prelungit pe o 

perioadă îndelungată. Este necesar să se ia în considerare „valoarea 

de viață a clientului” , venituri pe termen lung în afacerea dvs.

 Un alt criteriu de evaluare poate fi costul unui contact stabilit la 

expoziție.

Costurile 

contactelor

Investiții financiare în expoziție

Cantitatea contactelor stabilite

C. Cum să evaluați eficacitatea participării la expoziție?

 Totuși, expoziția este un eveniment polivalent, adică este 

direcționat nu numai către vânzări. O parte din costuri se 

încadrează în obiectivele de marketing, comunicare și imagine 

ale campaniei. Este practic imposibil de evaluat eficacitatea 

acestora în analiza financiară directă. În acest sens, criteriul 

de evaluare a eficienței poate fi totalitatea obiectivelor stabilite 

în timp util.

4.Perioada post-expoziție
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4.Perioada post-expoziție

D.Cum se face un raport privind rezultatele participării la expoziție

Raportul analitic final poate conține:
 Statistici ale expoziției;

 Date privind contactele stabilite;

 Analiza informațiilor primite de la vizitatori;

 Evaluarea calitativă și cantitativă a vizitatorilor;

 Evaluarea lucrului personalului;

 Evaluarea funcționalității standului;

 Analiza bugetului expoziției;

 Analiza informațiilor despre concurenți;

 Analiza campaniei de marketing;

 Rezultatele evenimentelor de afaceri;

 Rezultatele participării la evenimentele organizate de către organizatori;

 Selectarea publicațiilor din mass-media;

 Concluzii și recomandări ale participării la următoarea ediție a expoziției.
Creați propria arhivă expozițională!

De la 
expoziție 

la 
expoziție

Raportul 
preliminar al 

expoziției

Scrisori de mulțumire 
vizitatorilor standului (poșta 

electronică) + distribuirea 
anchetelor către manageri

Prelucrarea 
anchetei de după și 

”mulțumesc” 
colaboratorilor

Expoziție? 
Buget? Cerere!

Analiza lucrului din fiecare 
zi – instrucțiunea 

lucrătorilor + cererea 
preliminară pentru anul 

viitor
Trening pentru angajați,  

utilaje suplimentare pentru 
montaj

Scrisoare de intrare, 
ieșire, bani ”asigurați”

Programul expoziției, 
confirmarea (contract, cont)

Conceptul standului 
și a evenimentelor

Licitație pentru 
construcții

Planul începerii expoziției. 
Confirmarea proiectului 

standului și bugetului

Servicii suplimentare 
la stand (curățenie, 

paza, foto)

Regulamentul muncii la 
stand a angajaților, 

invitații clienților (poșta 
personală)
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Standul expozițional

Stand expozițional național



13.11.2019

17

Stand expozițional individual

Cum să atragi atenția la standul tău?

Telemarketing
(Invitații la 

telefon)

Invitații
personale

Publicitate
Direct prin 

poșta

electronică

Campania de  
formare a 
imaginei

companiei
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Camera de Comerț și 

Industrie Vă urează 

tuturor succes în 

activitatea 

expozițională!

Mulțumesc pentru 

atenție!


