
 
הסתיים, לאחר שיצר מנגנון חדש של מסחר מקוון  127-יריד קנטון ה   

של סין )יריד קנטון( הסתיים עם תוצאות   127-של יריד הייבוא והייצוא ה  10-היום ה  -- /PRNewswire/ סין גואנגג'ואו,
.  COVID-19 פוריות וסייע בקידום הפיתוח של המסחר הבינלאומי וכן המשיך בפתיחת המסחר תוך כדי מגפת הקורונה

 מספר שובר שיאים.  –מדינות ואזורים  217-האירוע משך קניינים רשומים מ

יריד קנטון הווירטואלי הראשון פרץ את מגבלות הזמן והמקום עבור חברות סיניות ובינלאומיות, אפשר להן שיתוף פעולה "
דובר יריד קנטון וסמנכ"ל (, Xu Bingבינג ) מסחרי ותרם תרומה גדולה לייצוב שרשרת האספקה הגלובלית", מסר ֹשּו

 לסחר חוץ.המרכז הסיני 

יצר מנגנון חכם ויעיל לניהול מו"מ מסחרי תוך שימוש  127-באמצעות יצירת צורה חדשה של תערוכה מקוונת, יריד קנטון ה 
 בטכנולוגיה דיגיטלית.

ממד, כדי להציג את  -מציגים מינפו את המגוון הרחב של אפשרויות התצוגה, כולל גרפיקה, וידיאו ותלת 25,000-למעלה מ
ד הצגת מספר הופעות בכורה גלובליות של מוצרים חדשים וכן מוצרים חכמים. לאחר ביקורם באולם התצוגה, מוצריהם, לצ

החלו קניינים מכל רחבי תבל לנהל שיחות עם המוכרים בשטח באשר להזמנות אפשריות, או קבעו פגישות כדי להתחיל 
 במו"מ.

ג העניק למציגים אפשרויות נוספות ליצור קשר חדר התצוגה שהושק ביריד וששידר בשידור חי בשיטת הסטרימינ
אינטראקטיבי חווייתי עם שותפים עסקיים. המציגים יישמו פתרונות מותאמים ספציפית למוצריהם בשידורי סטרימינג חיים 

והדגישו את התחרותיות שלהם, לדוגמה, באמצעות יצירת חדר תצוגה בטכניקת מציאות וירטואלית או הצגת קו הייצור 
מטי של המפעל. בפני המציגים עמדה אפשרות לקבוע לוחות זמנים לשידורי הסטרימינג החיים שלהם בהתבסס על האוטו

בין אם זה מיבשות  –אזורי הזמן של הלקוחות, דבר שאפשר ייעול של החוויה, ללא קשר לשאלה מהיכן מגיע הלקוח 
 אמריקה, אירופה, אסיה הפסיפית, המזרח התיכון או אפריקה.

העניק תמיכה למציגים באיתור הזדמנויות עסקיות שמהן כל הצדדים מפיקים תועלת באמצעות  127-, יריד קנטון הכמו כן
אירועי השקה של מוצרים חדשים. באחד האירועים הבולטים ביריד, מספר חברות סיניות  64-אירועי קידום מכירות ו 24

תדרוך בנושא מיקור, שסייע ליצור קשרים עם קניינים   מובילות בתחום המסחר האלקטרוני העניקו ביחד חסות לסמינר
 רבים יותר באמצעות מתן פרטים נוספים.

 Canton Fair Product Design and Trade Promotionבנוסף לכך, מרכז עיצוב המוצר וקידום המסחר של יריד קנטון ) 
Centre [PDC] ) מותגי אופנה   33צוגות אופנה בענן, שבהן ת  20סמינרים בענן בנושאים שונים וארגנו  13-העניק חסות ל

 הציגו את ההצעות העדכניות ביותר שלהם.

שלו בסוף אוקטובר, ויסייע לקדם חליפין  128-יריד קנטון יאמץ עולם מגוון ומקושר יותר באמצעות השקת האירוע ה
 צדדיים ושיתוף פעולה מסחרי.-כלכליים רב

 

 


