
מסתיים, הוא הציג חדשנות גוברת של יצרנים סיניים  130יריד קנטון   

באוקטובר. שו בינג, דובר יריד    19-של סין )יריד קנטון( הסתיים ב  130-יריד היבוא והיצוא ה-- / PRNewswire/ , סיןגואנגג'ואו
קנטון וסגן המנכ"ל של מרכז סחר חוץ של סין, אמר כי מפגש זה של יריד קנטון, עם פילוסופיה של "יריד קנטון, שיתוף 

 יותר לקונים גלובליים ומשך אליו תשומת לב, הוא תורם לפיתוח מועיל לכל הצדדים. גלובלי", פתח את הדלת רחבה

התקיים בהצלחה. טקס   Pearl River ערך טקס פתיחה חגיגי. פורום הסחר הבינלאומי הראשון של 130-יריד קנטון ה 
הנושא של  . Pearl River באוקטובר אחר הצהריים היה גם הפורום המרכזי של פורום הסחר הבינלאומי של 14-הפתיחה ב

המרכזי היה "הפיתוח החדש של סין מספק הזדמנויות חדשות לעולם", תוך הדגשת המחויבות של סין לפתוח ולקדם הפורום 
 סחר חופשי, המהווה סימן לסין שחולקת הזדמנויות פיתוח עם העולם על מנת לקבל עתיד טוב יותר. 

-ץ ובחו"ל השתתפו אונליין, והעלו למעלה מחברות באר  26,000-אופליין. כ- תוצאות יוצאות דופן הושגו באינטגרציה אונליין
מיליון  32.73וואה למפגש האחרון. הפלטפורמה המקוונת זכתה לביקור של  בהש 113,600מיליון מוצרים, עלייה של   2.87

אנשים שצפו להם באינטרנט.   350,000-פעמים במצטבר, עם למעלה מ 43,000פעמים במצטבר. מציגים הציגו בשידור חי 
מציגים משתתפים בה. סה"כ מתחם יריד קנטון זכה  7,795מ"ר עם  400,000- ה שהתקיימה אופליין היווה בכשטח התערוכ

 ביקורים. 600,000-ל

ארגונים תעשייתיים  18למרות המגיפה וגורמים אחרים, קונים וסוכני רכש בחו"ל עדיין השתתפו באופן פעיל. בסך הכל 
 500ום סין וסוכנות לקידום השקעות סחר של קוריאה הרכיבו מעל ומסחריים, כולל לשכת המסחר האמריקאית בדר

ארגנו קונים   Auchan-ו Walmart, Staples ארגונים בעלי שם בינלאומי כמו 18-משתתפות כדי להשתתף ביריד אופליין. ו
והגלובליזציה של   מדינות ואזורים נרשמו באופן מקוון להשתתף, מה שהרחיב עוד יותר את רמת הגיוון 228- ביריד. קונים מ

 יריד קנטון. 

פעל בצורה חלקה עם יותר מודלים ופונקציות עסקיים. היא השלימה בהצלחה את המשימות להשגת היעד  130-יריד קנטון ה "
של הצגת יריד חדשני בצורה בטוחה, מסודרת ויעילה ביותר, ותרמה לקידום פיתוח איכותי של סחר בינלאומי והתאוששות  

 הוסיפה שו בינג. כלכלית גלובלית",

  

 


