
 

 

 אחוזים בנפח היצוא 3.1לעלייה של צמיחה חזקה הודות  בסימןנסגר  123-יריד קנטון ה

של סין, הידוע בשם יריד קנטון  123-יריד היבוא והיצוא ה -- /PRNewswire/ 2018במאי,  16גואנגזו, סין, 
(Canton Fair נסגר בסימן צמיחה ,)ך נפח היצוא של האירוע, ס סיומו איתנה בערך העסקאות שנחתמו. עם

אחוזים בהשוואה ליריד האביב  3.1מיליארד דולר ארה"ב(, גידול של  30.08מיליארד יואן ) 189.197-הגיע ל
 בשנה שעברה והסך הכולל הגבוה ביותר ליריד אביב בארבע השנים האחרונות. 

מיליארד דולר ארה"ב, המהווים  15.89מיכון ומוצרים אלקטרונים עדיין מובילים בנפח המסחר, עם מחזור של 
מיליארד דולר ארה"ב,  8אחוזים מהסכום הכולל. מוצרי תעשייה קלה רשמו נפח עסקאות כולל של  52.8

אחוזים בהשוואה לאביב הקודם. עסקאות בתחום  7.6אחוזים ממחזור הברוטו ועלייה של  26.6המהווים 
ביצועים מיליארד דולר ארה"ב. סקטור המותגים רשם גם הוא  1.42הטקסטיל וההלבשה הגיעו לסכום של 

 אחוזים ממחזור הברוטו.  33.5מיליארד דולר ארה"ב, המהווים  10.07טובים, עם עסקאות בסך 

יריד קנטון בפיתוח מאז ומעולם דגל ", דובר יריד קנטון וסגן מנהל המרכז לסחר חוץ של סין, Xu Bingלדברי 
ניות כמו גם הודות להפיכתו לירוק טכנולוגיות חדששדרגנו את חוויית היריד הודות לשילובן של  .איכות גבוהה

ים וגיוון בפיתוח וידידותי לסביבה. המציגים הראו התקדמות חיובית בתחום פיתוח מוצרים חדשים, פיתוח מותג
 . שווקים"

-קונים מ 203,346במספר ביקרו  123-יריד קנטון הינה התערוכה הבינלאומית המשפיעה ביותר בסין. ביריד ה
אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והמספר הגבוה ביותר מזה  5.3מדינות ואזורים, עלייה של  214

המהווים עלייה  90,576-של סין הגיע ל יוזמת החגורה והדרךת בחמש שנים. מספר הקונים ממדינות החברו
 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 3.86של 

מתוכן  109רשתות גלובליות, אשר  1,076היו  123-יריד קנטון המוצרים ב מבין החברות שהגיעו לרכוש
 -ו Walmart ,Carrefour ,Schwartz ,Amazonהחברות המובילות בעולם, ובין היתר  250מדורגות בקרב 

Aldi. 

ידור סלקונים. הודות לאופטימיזציה של  ות גלובליות"יריד קנטון הינו הפלטפורמה המובילה לחיבור בין יצרני
ומבנה התערוכה, אנו מסוגלים לספק שיווק מדויק ושירותים מותאמים לצורך קידום עסקאות יבוא ויצוא," אמר 

Xu. 

 יריד קנטון אודות

, נערך בגואנגזו פעמיים בשנה, בכל אביב וסתיו. היריד, שהושק ("Canton Fair")יריד היבוא והיצוא של סין 
היסטוריה הארוכה ביותר, הרמה הגבוהה ביותר, ב המאופיינתיפה , הינו כיום תערוכה מק1957-לראשונה ב

ההיקף הגדול ביותר ומספר המוצרים הנרחב ביותר, כמו גם המגוון הרחב ביותר של קונים ממקורות שונים 
  ומחזור העסקים הגדול ביותר בסין.
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