
130. ročník Kantonského veľtrhu končí a bol svedkom rastúcich inovácií u čínskych výrobcov 

KANTON, Čína /PRNewswire/ --130. čínsky veľtrh zameraný na import a export (Kantonský veľtrh) sa 
skončil 19. októbra. Xu Bing, hovorca Kantonského veľtrhu a zástupca generálneho riaditeľa Čínskeho 
centra zahraničného obchodu, uviedol, že tento ročník Kantonského veľtrhu s filozofiou „Kantonský 
veľtrh, globálny podiel" otvoril dvere globálnym kupujúcim a pritiahol pozornosť sveta, čím prispel k 
obojstranne výhodnému rozvoju. 

130. ročník Kantonského veľtrhu bol slávnostne otvorený. Úspešne sa konalo prvé Medzinárodné 
obchodné fórum na Perlovej rieke. Otvárací ceremoniál 14. októbra popoludní bol zároveň hlavným fórom 
Medzinárodného obchodného fóra na Perlovej rieke. Téma hlavného fóra bola „Nový rozvoj Číny 
poskytuje svetu nové príležitosti", pričom sa zdôrazňoval záväzok Číny otvárať sa a podporovať voľný 
obchod, čo je signálom toho, že Čína sa delí o svoje možnosti rozvoja so svetom pre lepšiu budúcnosť. 

Pozoruhodné výsledky sa dosiahli pri integrácii online-offline priestoru. V online priestore sa zúčastnilo 
približne 26 000 spoločností z domova a zo zahraničia, ktoré predstavili viac ako 2,87 milióna výrobkov, 
čo predstavuje nárast o 113 600 v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. Online platformu navštívilo 
celkovo 32,73 milióna ľudí. Vystavovatelia celkovo odvysielali 43 000 živých prenosov, ktoré sledovalo 
online viac ako 350 000 ľudí. Celková plocha expozície offline predstavovala približne 400 000 metrov 
štvorcových, na ktorej sa zúčastnilo 7 795 vystavovateľov. Kantonský veľtržný komplex navštívilo celkovo 
600 000 návštevníkov. 

Aj napriek pandémii a ďalším faktorom sa zahraniční kupujúci a agenti nákupu naďalej aktívne 
zúčastňovali. Celkovo 18 priemyselných a obchodných organizácií vrátane Americkej obchodnej komory 
v Južnej Číne a Kórejskej agentúry na podporu obchodu a investícií zabezpečilo viac ako 500 členských 
spoločností, ktoré sa zúčastnili na veľtrhu offline. 18 medzinárodne uznávaných podnikov, ako napríklad 
Walmart, Staples a Auchan, uskutočnilo na veľtrhu svoje nákupy. Na veľtrh sa online zaregistrovali 
kupujúci z 228 krajín a regiónov, čím sa ešte viac rozšírila rozmanitosť a globalizácia Kantonského 
veľtrhu. 

„130. Kantonský veľtrh prebiehal plynulo, s viacerými obchodnými modelmi a funkciami. Úspešne splnil 
všetky úlohy na dosiahnutie cieľa predstaviť inovatívny veľtrh so zaujímavosťami bezpečným, 
usporiadaným a vysoko efektívnym spôsobom a prispel k podpore kvalitného rozvoja medzinárodného 
obchodu a globálneho hospodárskeho oživenia," dodal Xu Bing. 

  

 


