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 China Import and Export Fair [Canton Fair) )להלן יריד קנטון או "היריד"(  יריד הייבוא והייצוא הסיני

or "the Fair"]  )אזור המותגים )מותגים בבעלות עצמית. ת למסחר עבור שמעותיהיווה הזדמנות מBrand 

Zone )28.8%מיליארד דולר, המהווה  8.56של היריד, שנסגרה זה עתה, הגיע לסחר בהיקף  125-בתערוכה ה 

 מכלל המחזור.

, דובר יריד קנטון וסמנכ"ל המרכז הסיני לסחר חוץ, ציין כי על אף ההתמודדות עם חוסר (Xu Bingבינג ) ׂשּו'

ות ואצח המודאות בסביבה העסקית העכשווית, החברות ביריד קנטון הציגו את יכולות המחקר והפיתו

שלהן בהציען פריצות דרך טכנולוגיות, מוצרים חדשניים וטיפוח מותגים באמצעות הצגתם ביריד של 

 ערך מוסף. המציעים בבעלות עצמיתאיכותיים מותגים 

על האיכות ועל רב יותר דגש  ושמוהקניינים ביריד השנה גילו התעניינות גוברת בטכנולוגיות שפותחו בסין, 

על המחיר. בין רבי המכר של השנה נכללו שואב אבק רובוטי, מתרגם קולי בזמן אמת, ופחות  –השירות 

 י קולנוע ביתי על גבי מסך מלא.כשירמשחקי מציאות וירטואלית ומ

החדשנות והיצירתיות בעיצוב באו השנה לידי ביטוי בעיקר בתעשיית הטקסטיל. חברות כגון ענקית ההלבשה 

 Shanghai Silk Groupציינו כי פיתוח המוצר נעשה חיוני לייצור.  Shanghai Silk Group Co., Ltdהסינית 

מדינות, וכעת היא פותחת חנויות  80-ביותר מ Lilyרשמה את הסימן המסחרי של המותג הפרטי שלה 

ביריד  של החברה (. נוכחותהBelt and Road Initiative [BRI]במדינות השייכות ליוזמת החגורה והדרך )

 מדינות. 50-קנטון השנה סייעה לה לקבל הזמנות מ

, אחד Pearl River Bridgeגם מותגים המציעים ערך מוסף התקבלו ביריד בברכה מצד עסקים בינלאומיים. 

מדינות ואזורים, השיק את רוטב  120-ממותגי רוטב הסויה הראשונים בשוק הגלובלי, שיש לו כיום נוכחות ב

 , בתגובה לביקוש גדלשל המותג שון ואת המגוון הראשון של המוצרים נטולי הגלוטןהסויה האורגני הרא

ולהגדיל  BRI. הצגת הפיתוחים החדשניים שלו ביריד קנטון סייעה למותג להקים עסקים במדינות והולך

 .10%-את רווחיו ברוסיה ביותר מ

 

 http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx לצורך מידע נוסף, אנא היכנסו לאתר: 

 

 יריד קנטון

, מידי אביב ובגואנגג'ואיריד הייבוא והייצוא של סין, הידוע גם בשם יריד קנטון, מתקיים פעמיים בשנה 

, הינו כיום תערוכה מקיפה, שמאחוריה ההיסטוריה הארוכה ביותר ואשר 1957-היריד, שנוסד בוסתיו. 

מאופיינת ברמה הגבוהה ביותר, בקנה המידה הגדול ביותר, במספר המוצרים הגדול ביותר וכן בקניינים 

 ובמחזור העסקי הגבוה ביותר בסין. –המגיעים ממספר האזורים הגדול ביותר 
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