
 
                                

 

EXPO ”MOLDAVIA WINE”

cuNOAstErE, VINurI rAfINAtE, PAsIuNE îN AfAcErI, ELEgANtA, ArhItEcturA sI DEsIgN, tEhNOLOgIE

      
         ”SITAEL TEAM” și partenerii săi
afaceri, eveniment despre vin și industria viniviticolă
și pasiune.  
Organizatorii și partenerii evenimentului doresc și își propun, 
pentru a aduce beneficii sectoarelor economice participante astfel încât, la finalul e
atât participanții cât și beneficia
cunoaștere, dar și o experiență pozitivă
de proiecte noi.  
          Toate acestea, în prezent, 
sanitare severe și a creșterii numărului 
național. 
Prin urmare, noi, organizatorii și partenerii 
peste 25 de companii, organiza
cu regret, amânarea expoziției 
respectiv pentru perioada mai-
invitația de participare la eveniment pentru o 
angajamentele stabilite deja, rămân valabile, urmând să păstrăm,
expozanților în pavilionul expozițional, conform contractelor
decis să fim responsabili și în 
cavaleresc, deopotrivă, astfel înc
bucure de toate activitățile stabi
speciali. 
Mulțumim tuturor companiilor și personalit
cu acest prilej și alte persoane juridice sau fizice
Dorim să oferim un suport real 
industriei HORECA.  
 
         Vă dorim sănătate, bucurii și realizări în afaceri sau în viața personală!
 
 
Organizator: SITAEL TEAM 
Co-organizatori:  
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE (OEVE) 
Patronatului Român – Regiunea Nord Est (UNPR
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și partenerii săi organizează Expo ”Moldavia Wine”,
și industria viniviticolă, despre cultură, artă, tradi

și partenerii evenimentului doresc și își propun, astfel de inițiative 
sectoarelor economice participante astfel încât, la finalul e

arii interesați sau publicul, să adune plus valoare, mai multă 
ștere, dar și o experiență pozitivă, stimulativă, pentru dezvoltarea afacerilor sau ini

 sunt în foarte mică măsură realizabile în condi
numărului cazurilor de infectare cu virusul SARS

și partenerii la evenimentul economic Expo ”Moldavia Wine”
peste 25 de companii, organizații private, universități și institute de cercetare, 

ției din 5-7 noiembrie a.c. pentru prima parte a
-iunie a anului următor. În cel mai scurt timp

ipare la eveniment pentru o perioadă ulterioară. Toate contractele 
rămân valabile, urmând să păstrăm, de asemenea

ților în pavilionul expozițional, conform contractelor și opțiunilor luate de către dvs.
 același timp, să respectăm spiritul evenimen
cât, formatul stabilit inițial, să nu sufere, iar pa
ilite, precum și de prezența tuturor companiilor 

țumim tuturor companiilor și personalităților implicate deja la acest eveniment 
și alte persoane juridice sau fizice, interesate, să se alăture acest

real industriei vitivinicole, industriilor conexe, producători

și realizări în afaceri sau în viața personală! 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE (OEVE) - Scaun Cavaleresc Bacău și Uniunea Na
Regiunea Nord Est (UNPR-RNE). 
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, eveniment de 
cultură, artă, tradiție, cunoaștere 

țiative economice, 
sectoarelor economice participante astfel încât, la finalul expoziției, 

plus valoare, mai multă 
pentru dezvoltarea afacerilor sau inițierea 

sunt în foarte mică măsură realizabile în condițiile restricțiilor 
cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivel 

Expo ”Moldavia Wine”, 
ți și institute de cercetare, vă anunțăm, 

prima parte a anului 2022, 
În cel mai scurt timp, veți (re)primi 

Toate contractele și 
de asemenea și repartiția 

de către dvs. Am 
ntului dar și cel 
articipanții să se 
 sau a invitaților 

deja la acest eveniment și invităm, 
să se alăture acestei expoziții. 

producătorilor și 

Uniunea Națională a 


