
 الماركات التجارية المملوكة ذاتياعبر معرض كانتون يسلط الضوء على قدرات البحث والتطوير الصينية 

ستيراد والتصدير شهد معرض الصين لال --/ بي آر نيوزواير /  2019، يوليو 1غوانغجو، الصين، 
ذاتيا. وحققت منطقة )معرض كانتون أو "المعرض"( فرصة تجارية كبيرة للماركات التجارية المملوكة 

أعماله الذي اختتم  125مليار دوالر في المعرض الـ  8.56حجم تجارة بلغ  الماركات التجارية في المعرض
 بالمئة من العائدات الكلية للمعرض المذكور. 28.8مؤخرا، ما مثل نسبة 

، الرسمي باسم معرض كانتون ونائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصينيالمتحدث ، أشار شو بينغو 
فإن الشركات في معرض كانتون قدمت ، إلى أنه على الرغم من عدم اليقين في ظل البيئة التجارية الحالية

العالمات رسيخ تالمتسارعة التي تقدم اختراقات تكنولوجية وابتكارات المنتجات و  يةقدراتها البحثية والتطوير 
اإلضافية، المملوكة التجارية ذات القيمة التي تنتجها الماركات التجارية من خالل عرض الجودة والمنتجات 

 .في المعرضذاتيا 

مع التركيز على الجودة والخدمة ، أظهر المشترون في معرض هذا العام اهتماًما متزايًدا بالتقنيات المحلية
صوتي في الوقت المترجم الو  يةروبوتالمكنسة المبيًعا هذا العام المنتجات بداًل من السعر. من بين أكثر 

 الكاملة. الشاشةذات الفعلي وألعاب الواقع االفتراضي وأجهزة المسرح المنزلي 

، كان االبتكار واإلبداع في التصميم واضحين بشكل خاص في صناعة النسيج هذا العام. الحظت الشركات
أن تطوير المنتجات أصبح ضرورًيا ، عمالق المالبس في الصين، شركة مجموعة حرير شنغهاي مثل

 80في أكثر من  ليلي عالمة تجارية لعالمتها التجارية الخاصة مجموعة حرير شنغهاي لإلنتاج. سجلت
انتون هذا ساعد وجودها في معرض ك مبادرة الحزام والطريق. وقد وتقوم اآلن بفتح متاجر في بلدان، دولة

 .دولة 50من شراء العام الشركة على تلقي طلبات 

على نطاق واسع من قبل الشركات الدولية في بصورة حسنة المنتجات ذات القيمة المضافة استقبال كما تم 
للسوق  الصويا صلصةوهي واحدة من أوائل العالمات التجارية لـ، بيرل ريفر بريدجوتعرض شركة المعرض. 

التجارية أول صلصة فول الصويا  ةأطلقت العالمإذ ، دولة ومنطقة 120في أكثر من  اآلن، العالمية
لوتين استجابًة للطلب المتزايد. ساعد عرض تطوير االبتكار غالعضوية ومجموعة من المنتجات الخالية من ال
وزيادة األرباح في روسيا بأكثر من  مبادرة الحزام والطريقفي معرض كانتون في تأسيس أعمال في بلدان 
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 http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: 

 حول معرض كانتون 

ون"( مرتين في مدينة غوانغجو كل ربيع وخريف. تم يقام معرض الصين لالستيراد والتصدير )"معرض كانت
، وهو اآلن معرض شامل يتمتع بأطول تاريخ في البالد ويعتبر أعلى 1957تأسيس المعرض في العام 

 معرض مستوى وأكبر نطاقا وأكبر عددا من المنتجات، فضاًل عن أوسع توزيع ألصول المشترين وأعلى قيمة 
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