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MOLDOVA BUSINESS WEEK 2019 – Fact sheet

Participanți – circa 1500
Participanți străini – 202 din 24 țări (Canada, Israel, Italia, Germania, Austria, China, 
SUA, Marea Britanie etc.)

Speakeri – în total 174
Speakeri străini - 46 din 15 țări (Italia, Israel, Germania, SUA,  Japonia, România 
etc.)
8 delegații străine –potențiali investitori



Impact media – 4 zile
• Afișări: 910.864
• Video plays: 173.851
• Materiale PR: 142 (106 articole/știri, 3 emisiuni TV/radio, 15 reportaje TV
• Live (privesc.eu) –cifra totală de vizualizări – 449.265

Impact media 2019



Testimoniale

FILIP DEWULF
Expert green energy, 

Serbia 

”Evenimentul este organizat la 
un nivel impresionant și 

publicul acestuia este selectat 
corect. Am avut deja 3 întâlniri 
cu companii locale, care doresc 
să identificăm oportunități de 
a lucra împreună în Moldova.” 

THOMAS BÜSCHEL
Director executiv al TÜV 

Akademie, TÜV Thüringen Group, 
Germania

”MBW este o platformă foarte 

bună pentru interacțiunea și 

comunicarea între companii și 

dintre companii și stat. Eu nu 

cunosc o altă platformă care 

aduce împreună oamenii în 

acest fel.”

KEISUKE MIZUNO
Director executiv al TÜV 
Director General, JETRO 

București , Japonia 

”Am fost surprins să văd un 
eveniment atât de complex, de 

4 zile, care înglobează alte 
câteva evenimente. Anul viitor 
o să prezint acest eveniment 

companiilor din Japonia și 
România.”



În 2020 
Moldova Business Week 

trece pe platformă digitală



Oportunități de afaceri 

Rampă de promovare internațională

Participarea liderilor guvernamentali și de afaceri locali

Platformă de networking cu parteneri de afaceri străini

Compatibilitate Time zone (UK - Japan)

Accesibilitate – conectare din orice colț al lumii

Eliminarea riscului de infectare cu COVID-19 

Peste 5000 participanți



Oportunități de vizibilitate

Key Note Speaker de talie mondială – 3,5 milioane urmăritori

Vizibilitate internațională – circa 1.000.000 

Promovare rețea internet globală

Google Ads & PR Wire internațional

Asocierea numelui companiei la cel mai important eveniment de 

afaceri din țară

Event promoter – toată rețeaua Misiunilor diplomatice moldovenești

Content video înregistat disponibil după încheierea evenimentului

Platforme de promovare complexe – zone virtuale, zone de expoziție



Key Note Speaker – Dr. Michio Kaku

• Este una dintre cele mai recunoscute personalități din lume, fiind un futurolog și
vizionar în relatarea tendințelor globale ce țin de economie, finanțe, medicină, pe baza
celor mai recente cercetare în știință.

• Este urmărit de peste 5 milioane de fani online

• Autor al unor serii de bestsellere

• Invitat al celor mai renumite emisiuni TV (Discovery Channel,

Science Channel, BBC, David Letterman Show, Good Morning

America, CNN-Financial etc.).

• Speaker în numeroase forumuri internaționale:
Microsoft,Hewlett-Packard, HSBC Bank,NCR International, Deloitte-Touche, Deloitte 
Consulting, Cisco Corp, Credit Suissse, BMC Software etc

https://www.facebook.com/michiokaku

https://www.facebook.com/michiokaku


Oferta pentru Sponsori

Anunț despre participarea Sponsorului în calitate de partener la MBW

Plasarea numelui /logo-ului Sponsorului pe platformele Invest Moldova:

Pagina oficială a evenimentului www.mbw.md

Pagina Facebook Invest Moldova – 10:000 urmăritori

Pagina LinkedIn Invest Moldova – 1.100 urmăritori

Platforma oficială a evenimentului My Connector oferă:

• Lobby Zone

• Expo Zone – Stand personalizat

• Plasarea video companie în cadrul evenimentului – calup publicitar

http://www.mbw.md/


Oferta pentru Sponsori

• Captarea și publicarea unui interviu cu directorul companiei/Sponsor, pe canalele de comunicare a
evenimentului. Difuzarea interviului cu directorul companiei Sponsor, pe canalele de comunicare a
evenimentului.

• Menționarea Sponsorului în calitate de partener al evenimentului MBW, în comunicatele de presă,
și în toate materialele social-media despre eveniment.

• Promovarea evenimentului printr-o campanie social media internațională: postări despre speakeri,
sponsori, citatele lor, etc.

• Menționarea sponsorilor în campaniile PR de după event, cu privire la rezultatele MBW 2020



Banner Sponsor în zona LOBBY



Stand personalizat Sponsori în Zona Expo

Posibilitatea de a insera:
- Video companie
- Link către pagina companiei
- Descriere companie
- 5 vizualuri personalizate



Stand personalizat Sponsori în Zona Expo



Contactați-ne:

Irina Tolstousov 

Șef Departament Promovarea Imaginii Țării

Irina.tolstousov@invest.gov.md

Tel.: 0791 891 22


