
 
: פיתוח המסחר באיכות הגבוהה מקדם את ההתאוששות הכלכלית הגלובלית131יריד קנטון   

  

באפריל, הרחיב   24- ל 15-, שנערך באופן וירטואלי בין ה131- יריד קנטון ה -- /PRNewswire/ 2022במאי  3גואנגז'ו, סין, 
סחרי עם מספר שובר השיאים של עוד יותר את רשת המכירות והשיווק הגלובלית במטרה לקדם שיתוף פעולה מ

אחוזים בהשוואה   41.8מדינות ואזורים ברחבי העולם שהשתתפו ביריד האביב, עלייה של   228-קונים בחו"ל מ 536,000
 .130-ליריד ה

ופטימיזציה מלאה של הפלטפורמה הרשמית שלו כדי בנושא "יריד קנטון, השיתוף הגלובלי", ביצע א 131-יריד קנטון ה 
להקים מדורים להתאמת המשווקים והספקים, השקת המוצרים החדשים, חיבור בין המציגים ועוד, תוך בניית פלטפורמת 

מסחר היעילה ביותר, בכל מקום וללא גבולות המאפשרת למוכרים ולקונים הגלובליים לחתום על הסכמי הזמנה מכל מקום  
 בעולם.

חברות מציגות את המוצרים והמותגים שלהן ביריד קנטון, והציגו למעלה משלושה מיליון פריטים, שליש  25,500בסך הכל 
 מהם הם מהדורות מוצרים חדשים. שני הנתונים הללו מייצגים שיאים חדשים בהיסטוריה של יריד קנטון. 

הקניין הרוחני העצמאיות צצים וגדלים במהירות, עם   המספר הרב של המוצרים החכמים, הירוקים ודלי הפחמן עם זכויות"
פיתוח מתמשך של הטכנולוגיות, התהליכים והמודלים החדשים. יריד קנטון הוא פלטפורמה שמאפשרת להראות לעולם  

את ההישגים האחרונים של הייצור, היצירתיות, הטכנולוגיות והמותגים המתקדמים של סין, ומדגים את החוסן החזק של 
 חוץ של סין", אמר שו בינג, דובר יריד קנטון וסגן המנהל הכללי של המרכז סחר החוץ של סין.סחר ה

אירועי השקת המוצרים החדשים בחלוקה  150-קבוצות המסחר ו 24-חברות מובילות מ 147יריד קנטון אירגן אירוח של 
 מוצרים ירוקים ודלי פחמן ושירותי המסחר.לחמישה נושאים מרכזיים: טכנולוגיה מתקדמת, ייצור חכם, חיים טובים יותר, 

מוצרים וחתמו על הזמנות כדי לדחוף קדימה את  49,200חברות באזור חיוניות הכפרית שהביאו  974בנוסף, הוצגו ביריד 
 הפיתוח המוגדל, הממותג והמתמחה בתעשיות המקומיות.

מדינות ואזורים ברחבי העולם, כאשר בסך הכל   57-נוספים התארחו במהלך יריד קנטון שהגיע ל" Trade Bridgeאירועי "
קונים מעבר לים כדי ליצור קשר עם החברות והמותגים הסיניים. שמונת הפרקים של אירוע החי שהועבר   4,000השתתפו 

 מיליון צפיות במצטבר. 1.48-זכו ב" Discover Canton Fair with Bee and Honeyבאמצעות הסטרימינג "

- תוכנית השותפות העולמית קודמה גם היא ביריד, עם הסכמי שיתוף הפעולה שנחתמו עם מוסדות התעשייה והמסחר מ
 שותפים הגלובליים, והוא הרחיב את הרשת הגלובלית שלו. 170מדינות החברות באיחוד האירופי. ליריד קנטון יש כיום  14
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