
Ajang Canton Fair Ke-127 Telah Ditutup, dan Berhasil Menjadi Mekanisme Perdagangan Baru Lewat Internet

GUANGZHOU, Tiongkok, 2 Juli 2020 /PRNewswire/ -- Ajang "China Import and Export Fair" (Canton Fair) Ke-127 yang berlangsung
selama 10 hari telah ditutup. Ajang ini mendatangkan hasil yang baik, dan ikut mempromosikan perkembangan perdagangan internasional,
serta meningkatkan aktivitas perdagangan di tengah pandemi COVID-19. Canton Fair Ke-127 juga memecahkan rekor untuk jumlah
pembeli yang terdaftar. Mereka berasal dari 217 negara dan wilayah.

Rilis Berita Multikanal: https://www.multivu.com/players/English/8743251-127th-china-import-and-export-fair-canton-fair/

"Ajang virtual Canton Fair yang perdana mengatasi kendala waktu dan ruang bagi kalangan perusahaan asal Tiongkok dan internasional.
Berbagai perusahaan mampu menjalin kerja sama perdagangan, serta berkontribusi besar untuk menstabilkan rantai pasokan global," ujar
Xu Bing, Juru Bicara Canton Fair yang juga menjabat Deputy Director General, China Foreign Trade Centre.

Dengan menciptakan format baru untuk ajang pameran lewat internet, Canton Fair Ke-127 telah berperan sebagai mekanisme negosiasi
perdagangan yang canggih dan efisien berkat pemanfaatan teknologi digital.

Lebih dari 25.000 peserta pameran memakai berbagai format pameran, termasuk grafis, video, dan 3D guna memamerkan produk-
produknya. Langkah ini juga didukung dengan beberapa presentasi tentang peluncuran produk secara global dan kehadiran produk-produk
canggih.  Setelah melihat aula pameran, para pengunjung dari berbagai penjuru dunia berbincang dengan pihak penjual secara langsung
tentang pemesanan barang atau membuat perjanjian untuk bernegosiasi.

Ruang pamer dengan live streaming turut diluncurkan agar para peserta pameran memperoleh lebih banyak peluang untuk menjangkau
mitra-mitra bisnis secara interaktif. Para peserta pameran telah menerapkan solusi live stream khusus yang memperlihatkan dan
mengulas daya saingnya. Misalnya, membuat ruang pamer dengan fitur virtual reality atau menayangkan lini produksi otomatis. Para
peserta pameran juga dapat menjadwalkan sesi live stream menurut zona waktu klien. Dengan demikian, aktivitas pameran bisa
berlangsung lebih baik terlepas dari negara asal klien, baik Amerika, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, atau Afrika.

Canton Fair Ke-127 turut membantu peserta pameran untuk mencari berbagai peluang yang saling menguntungkan melalui 24 ajang
promosi dan 64 acara peluncuran produk baru. Dalam sebuah sesi penting, beberapa perusahaan e-commerce terkemuka di Tiongkok
menggelar seminar tentang pengadaan barang. Seminar ini berhasil menjadi sarana untuk menjangkau lebih banyak pembeli.

Di sisi lain, Canton Fair Product Design and Trade Promotion Centre (PDC) mengadakan 13 cloud seminar dengan tema khusus, serta
menggelar 20 cloud catwalk bersama 33 merek mode yang memamerkan produk-produk terbaru.

Canton Fair segera menggelar dunia pameran yang lebih beraneka ragam dan terhubung dengan meluncurkan ajang Ke-128 dari
pertengahan hingga akhir Oktober. Ajang ini akan ikut mempromosikan pertukaran ekonomi dan kerja sama perdagangan multilateral.
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