
 

Ajang 130th Canton Fair Telah Berakhir, Menampilkan Inovasi yang Semakin 

Pesat dari Kalangan Produsen Tiongkok  

Ajang 130th China Import and Export Fair (Canton Fair) telah berakhir pada 19 Oktober 

lalu. Xu Bing, Juru Bicara Canton Fair dan Deputy Director General, China Foreign 

Trade Centre, berkata bahwa Canton Fair tahun ini, dengan filosofi "Canton Fair, Global 

Share", membuka pintu yang semakin lebar bagi pembeli global dan menarik perhatian 

dunia. Ajang 130th Canton Fair juga berkontribusi menggerakkan perkembangan yang 

saling menguntungkan.  

Ajang 130th Canton Fair telah menjadi perayaan akbar. Acara perdana Pearl River 

International Trade Forum juga berhasil digelar. Sesi pembukaan pada 14 Oktober sore 

hari menjadi kegiatan utama Pearl River International Trade Forum. Tema yang diangkat 

acara ini adalah "China's New Development Provides New Opportunities for the World", 

tema yang memperkuat komitmen Tiongkok dalam peningkatan dan promosi 

perdagangan bebas. Hal ini juga mencerminkan sikap Tiongkok yang membagikan 

peluang pembangunan dengan dunia demi mewujudkan masa depan yang lebih cerah.  

Pencapaian luar biasa Canton Fair tahun ini turut tecermin dari registrasi daring-luring. 

Sekitar 26.000 perusahaan di dalam dan luar negeri berpartisipasi secara virtual, serta 

mengunggah lebih dari 2,87 juta produk, meningkat 113.600 produk dibandingkan ajang 

sebelumnya. Platform daring Canton Fair juga dikunjungi 32,73 juta kali, sementara, 

lebih dari 350.000 orang menyaksikan acara lewat internet. Luas area pameran luring 

mencapai sekitar 400.000 meter persegi dan menampilkan 7.795 peserta pameran. 

Kompleks Canton Fair bahkan dikunjungi 600.000 orang secara kumulatif.  

Terlepas dari pandemi dan faktor-faktor lain, pembeli dan agen pengadaan barang dari 

luar negeri tetap aktif berpartisipasi. Sebanyak 18 asosiasi industri dan perdagangan, 

termasuk American Chamber of Commerce di Tiongkok Selatan dan Korea Trade-

Investment Promotion Agency, mengerahkan lebih dari 500 perusahaan anggota mereka 

untuk mengikuti pameran secara langsung di lokasi acara. Sebanyak 18 perusahaan 

internasional seperti Walmart, Staples, dan Auchan juga mengutus staf pembeli ke 

Canton Fair. Kalangan pembeli dari 228 negara dan wilayah mendaftarkan diri secara 

virtual sehingga semakin meningkatkan keberagaman dan globalisasi dari ajang tersebut.  

"Ajang 130th Canton Fair telah berjalan dengan lancar, serta menghadirkan model bisnis 

dan fitur yang lebih lengkap. Dengan demikian, ajang ini berhasil mencapai tujuannya, 

yakni menggelar pameran inovatif yang mengutamakan keselamatan, ketertiban, dan 

cara-cara yang sangat efisien. Canton Fair juga berkontribusi mempromosikan 

perkembangan perdagangan internasional yang bermutu tinggi, serta pemulihan ekonomi 

global," kata Xu Bing.  

 


