
Kantonský veľtrh je oslavou úspechov Číny v oblasti výskumu a vývoja vlastných značiek 

GUANGZHOU, Čína, 1. júl 2019 /PRNewswire/ -- Čínsky dovozno-vývozný veľtrh (Kantonský veľtrh alebo 
„veľtrh") vytvoril skvelé obchodné príležitosti pre domáce značky. Zóna značiek v rámci veľtrhu dosiahla 
obchodný objem 8,56 miliárd USD počas nedávno ukončenej 125. výstavy, čo znamená 28,8 percenta 
celkového obratu. 

Xu Bing, hovorca Kantonského veľtrhu a zástupca generálneho riaditeľa Čínskeho centra zahraničného 
obchodu, poznamenal, že firmy, ktoré sa síce v súčasnom ekonomickom prostredí  boria s neistotou, 
dokázali na Kantonskom veľtrhu prezentovať svoje úspechy v oblasti výskumu a vývoja a ponúknuť 
technologické novinky, produktové inovácie a zlepšenia v imidži značiek v podobne kvalitných 
značkových produktov s pridanou hodnotou. 

Zákazníci tohto ročníka veľtrhu sa živo zaujímali o domáce technológie s dôrazom na kvalitu a služby, 
namiesto ceny. Medzi najpopulárnejšie produkty tento rok patrili robotické vysávače, hlasové translátory 
v reálnom čase, hry s virtuálnou realitou a domáce kiná. 

Inovácia a kreativita sa tento raz prejavila hlavne v odevnom priemysle. Spoločnosti, ako Shanghai Silk 
Group Co., Ltd, čínsky odevný gigant, potvrdili, že produktový vývoj sa stal zásadnou časťou výroby. 
Shanghai Silk Group si registroval ochrannú známku svojej súkromnej značky Lily vo viac ako 80 
krajinách a dnes otvára obchody v krajinách pozdĺž Iniciatívy pásu a cesty (BRI). Jeho prítomnosť na 
tohtoročnom Kantonskom veľtrhu pomohla firme získať objednávky z 50 krajín. 

Produkty s pridanou hodnotou sú na veľtrhu vďačné prijímané aj zahraničnými firmami. Pearl River 
Bridge, jedna z najstarších značiek sójovej omáčky na globálnom trhu, sa dnes etablovala vo viac ako 
120 krajinách a regiónoch a na trh uviedla prvú organickú sójovú omáčku a rad bezlepkových produktov 
ako reakciu na narastajúci dopyt. Prezentácia inovácií a noviniek na Kantonskom veľtrhu pomohla tejto 
značke založiť ďalšie pobočky v krajinách pozdĺž Iniciatívy pásu a cesty a zvýšiť zisk v Rusku o viac ako 
10 percent. 

Viac informácií nájdete na: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx  

O Kantonskom veľtrhu 

Čínsky dovozno-vývozný veľtrh, známy tiež ako Kantonský veľtrh, sa koná každý druhý rok v meste 
Guangzhou už od roku 1957. Ide o najväčšiu výstavu s najdlhšou históriou, najvyššou úrovňou, najširšou 
škálou produktov, najrozsiahlejším portfóliom produktov a najširšou základňou nákupcov s najvyšším 
obchodným obratom v Číne. 
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