PROGRAM
Evenimentul Detergenții și mediul
Data: 04 august 2018
Locaţie: Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfînt
10.00-11.00
11.00-12.00

12.00- 12.45

12.45–13.00
13.00-13.45

Sosirea participanţilor / Deschiderea tîrgului de
detergenți ecologici
Deschiderea oficială
a Evenimentului ”Detergenții și mediul”
 Prezentarea evenimentului;
 Prezentarea participanților/partenerilor din cadrul
tîrgului;
 Premierea cîștigătorilor concursurilor de fotografie
și video ,,Metode alternative de curățenie în casă,,
(concursurile de pe pagina evenimentului)
 Startul concursului de desen și pictură pentru copii
Povestea apei
 Startul concursul de desen pe față Picătură de
culoare
Atelierul nr. 1. Impactul detergenților asupra mediului
și asupra sănătății. Discuții panel:
1. Eudochia Tcaci, Agenția Națională pentru Sănătate
Publică, (TBC)
2. Arcadie Rusnac, Apă Canal Chișină, (TBC)
3. Iuliana Cantaragiu, Centrul Național de Mediu
4. Maria Sandu, Institutul de Ecologie și Geografie, (TBC)
Totalizările concursului de desen pentru copii;
Atelierul nr.2. Soluții și perspective pentru piața locală.
Branduri de detergenți ecologici. Discuții cu producători
locali și distribuitori de detergenți ecologici.
1. Adrian Tcaci, fondatorul brandului Stain Expert și
TOP CLEAN
2. Elena, Distribuitor al brandului Synergetic (TBC)
3. Ion, Chiriac, distribuitor săpun natural SOAP.MD

Tîrgul
evenimentului:
La tîrg se vor
comercializa/promova
detergenți ecologici,
produse pentru igienă
personală de la
producători locali cît și
distribuitori.
Aveți posibilitatea să
achiziționați:
 Detergenți eco
pentru îngrijirea
hainelor;
 Detergenți eco
pentru suprafețele
din casă;
 Săpunuri naturale;
 Produse pentru
igiena personală
homemade;

Concursul de
desen/pictură și desen
pe față se va desfășura
concomitent cu Atelierul
nr.1
Atelierul Metode
alternative de curățenie
în casă, vă va oferi idei
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13.45–14.00
14.00–14.45

14.45–15.00

(TBC)
Concursuri cu premii pentru public;
Atelierul nr. 3. Detergenții și mediul prin prisma
jurnaliștilor și activiștilor civici.
Discuții panel cu reprezentanții mass-media, activiști
civici
1. Nadia Darie, editor Ea.md, (TBC)
2. Alina Andronache, fondatoarea Vlogului unei
Mame feministe,(TBC)
3. Alicia Valcov, fondatoarea comunității Ask a Mom
(TBC)
4. Mariana Galben, redactor-șef Odoraș.md, (TBC)
5. Natalia Madan, fondatoarea blogului Planeta
Mami, (TBC)
Totalizari și încheiere evenimentului

practice pentru casa
Dvs. Pe loc vom
experimenta și vom
proba efectul lor.
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