
Canton Fair Ulas Keahlian Litbang Tiongkok Melalui Merek-Merek Milik Sendiri 

GUANGZHOU, Tiongkok, 2 Juli 2019 /PRNewswire/ -- Ajang China Import and Export Fair 
(Canton Fair atau "Pameran") telah menjadi peluang bisnis yang penting bagi merek-merek 
milik sendiri. Zona Merek (Brand Zone) pada Pameran ini telah mencatatkan volume 
perdagangan senilai USD 8,56 miliar dalam ajang ke-125 yang baru-baru ini ditutup.  

Saksikan Rilis Berita Multikanal interaktif di 
sini: https://www.multivu.com/players/English/8568251-canton-fair-highlights-self-owned-
brands/ 

Xu Bing, Juru Bicara Canton Fair dan Deputy Director General, China Foreign Trade Centre, 
menyadari, meski ada ketidakpastian akibat kondisi perdagangan saat ini, berbagai 
perusahaan di Canton Fair telah mempercepat keahlian penelitian dan pengembangan 
(litbang), menawarkan sejumlah terobosan teknologi, inovasi produk dan pengembangan 
merek, dengan memamerkan mutu serta nilai tambah pada produk-produk bermerek yang 
dimiliki sendiri di Pameran tersebut. 

Kalangan pembeli dalam Pameran tahun ini memiliki minat yang kian besar terhadap sejumlah 
teknologi yang dikembangkan di negara sendiri, menekankan mutu dan layanan ketimbang 
harga. Beberapa produk terlaris tahun ini mencakup robot vacuum, real-time voice translator, 
virtual reality gaming, serta perangkat bioskop rumahan dengan layar penuh (full-screen home 
theatre). 

Inovasi dan kreativitas di industri tekstil secara khusus diumumkan pada tahun ini. Sejumlah 
perusahaan, seperti Shanghai Silk Group Co., Ltd, raksasa bisnis garmen di Tiongkok, 
mencatat bahwa pengembangan produk telah berperan penting dalam kegiatan produksi. 
Shanghai Silk Group telah mendaftarkan merek dagang atas merek Lily yang dikembangkan 
sendiri di lebih dari 80 negara, dan kini membuka berbagai gerai di negara-negara yang 
termasuk di dalam Belt and Road Initiative (BRI). Atas keikutsertannya dalam Canton Fair 
tahun ini, perusahaan tersebut meraih pesanan dari 50 negara.  

Berbagai produk bernilai tambah turut diterima dengan luas oleh berbagai perusahaan 
internasional di Pameran tersebut. Pearl River Bridge, salah satu merek Kecap yang pertama 
kali merambah pasar dunia, kini hadir di lebih dari 120 negara dan wilayah, meluncurkan 
merek kecap organik yang perdana serta lini produk bebas gluten sebagai respons atas tingkat 
permintaan yang bertambah besar. Dengan menunjukkan perkembangan inovasinya di Canton 
Fair, perusahaan tersebut dapat mendirikan sejumlah bisnis di negara-negara BRI, dan 
memperbesar tingkat keuntungannya di Rusia sebesar lebih dari 10 persen.  

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx 

Canton Fair 
Ajang China Import and Export Fair, juga dikenal sebagai Canton Fair, diadakan dua kali 
setahun di Guangzhou setiap musim semi dan gugur. Berdiri pada 1957, ajang tersebut kini 
menjadi pameran lengkap dengan sejarah terpanjang, jenjang tertinggi, skala terbesar dan 
jumlah produk terbanyak, serta negara asal pembeli yang terluas dengan omzet bisnis tertinggi 
di Tiongkok. 
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