
Hội chợ Canton Fair đề cao năng lực R&D của Trung Quốc với các thương hiệu tư nhân 

TTXVN (Quảng Châu, Trung Quốc, ngày 2/7/2019) /PRNewswire-AsiaNet/ -- 

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc (hội chợ Canton hoặc "hội chợ") là cơ hội giao thương rất 
tốt cho các thương hiệu tư nhân. Khu vực thương hiệu của hội chợ đã đạt khối lượng giao dịch 
8,56 tỷ USD tại triển lãm thứ 125 kết thúc gần đây, chiếm 28,8% tổng doanh thu. 

Trải nghiệm Bản thông cáo báo chí đa kênh tương tác tại đây: 
https://www.multivu.com/players/English/8568251-canton-fair-highlights-self-owned-brands/ 

Xu Bing, Người phát ngôn của Hội chợ Canton và Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Ngoại 
thương Trung Quốc, nhấn mạnh, mặc dù phải đối mặt với sự không chắc chắn trong môi 
trường thương mại hiện nay, các công ty tại Hội chợ Canton đã giới thiệu khả năng nghiên 
cứu và phát triển nhanh mang đến những đột phá về công nghệ, đổi mới sản phẩm và tạo 
dựng thương hiệu bằng cách trưng bày các sản phẩm mang nhãn hiệu tự sở hữu chất lượng 
và có giá trị gia tăng tại Hội chợ. 

Người mua tại Hội chợ năm nay bày tỏ sự quan tâm ngày càng tăng đối với các công nghệ 
trong nước, chú trọng vào chất lượng và dịch vụ hơn là giá cả. Một số sản phẩm bán chạy 
nhất năm nay bao gồm máy hút bụi robot, máy dịch giọng nói thời gian thực, trò chơi thực tế 
ảo và các thiết bị rạp hát gia đình toàn màn hình. 

Sự đổi mới và sáng tạo trong thiết kế đặc biệt rõ rệt trong ngành dệt may năm nay. Các công 
ty, như Shanghai Silk Group Co., Ltd, một "ông lớn" trong ngành may mặc ở Trung Quốc, cho 
rằng việc phát triển sản phẩm đã trở nên thiết yếu đối với sản xuất. Shanghai Silk Group đã 
đăng ký nhãn hiệu cho thương hiệu tư nhân Lily của mình tại hơn 80 quốc gia và hiện đang 
mở cửa hàng tại các quốc gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Sự hiện diện của 
thương hiệu tại Hội chợ Canton năm nay đã giúp công ty nhận được đơn đặt hàng từ 50 quốc 
gia. 

Các sản phẩm giá trị gia tăng cũng được các doanh nghiệp quốc tế tại Hội chợ đón nhận rộng 
rãi. Pearl River Bridge, một trong những thương hiệu sớm nhất của Soy Sauce cho thị trường 
toàn cầu, hiện có mặt ở hơn 120 quốc gia và khu vực, đã cho ra mắt thương hiệu nước tương 
hữu cơ và sản phẩm không chứa gluten đầu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Việc 
giới thiệu sự phát triển đổi mới của mình tại Hội chợ Canton đã gây dựng hoạt động kinh doạn 
ở các nước BRI và tăng lợi nhuận ở Nga hơn 10%. 

Để biết thêm thông tin, truy cập: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx 

Hội chợ Canton Fair 

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc, còn được gọi là Hội chợ Canton, được tổ chức sáu tháng 
một lần tại Quảng Châu vào mỗi mùa xuân và mùa thu. Tổ chức lần đầu vào năm 1957, hội 
chợ hiện là một triển lãm toàn diện với lịch sử lâu đời nhất, cấp cao nhất, quy mô lớn nhất và 
số lượng sản phẩm lớn nhất cũng như có phổ người mua rộng nhất và doanh thu cao nhất tại 
Trung Quốc. 
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