แบรนด์ด ังทว่ ั โลกเตรียมจ ัดแสดงเทคโนโลยีสด
ุ ลำ้ ในงำน CE China 2019
กว่างโจว, จีน--19 กันยายน 2562--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
ในขณะทีม
่ หกรรม CE China ซึง่ จัดโดย IFA กาลังใกล ้เข ้ามาทุกขณะ
ผู ้จัดแสดงสินค ้าจากทั่วโลกก็เริม
่ เปิ ดเผยเทคโนโลยีสด
ุ ล้าทีจ
่ ะนามาจัดแสดงภายในงานระหว่างวันที่
19-21 กันยายนทีเ่ มืองกว่างโจว งาน CE China
ออกแบบมาเพือ
่ เป็ นมหกรรมแสดงสินค ้าอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู ้บริโภคและเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าภายในบ ้านชั ้
นนาของจีน โดยแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Haier, Midea และ Severin จะเข ้าร่วมงานเช่นเคย
ขณะทีแ
่ บรนด์ดังอย่าง Beurer, Sennheiser, Kuvings, Miji, Vifa และ Skyworth
รวมถึงพันธมิตรใหม่อย่าง CHEARI (Chinas Household Electric Appliance Research Institute)
่ มโยงแบรนด์ทั่วโลกกับผู ้ค ้าในจีนและเอเชียทันทีทงี่ าน
จะเข ้าร่วมงานเป็ นครัง้ แรก งาน CE China จะเชือ
IFA Berlin ปิ ดฉากลง และจะจัดขึน
้ ในเมืองทีเ่ ป็ นจ ้าวแห่งการจัดงานแสดงสินค ้าของจีน
รับชมข่าวในรูปแบบมัลติมเี ดียได ้ที่ https://www.multivu.com/players/uk/8605651-cechina-2019-innovative-technologies/
ั้ ำในงำน CE China
แบรนด์จน
ี ชนน
Haier หนึง่ ในแบรนด์เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าภายในบ ้านทีม
่ ย
ี อดขายสูงสุดในโลก บริษัทออกแบบ
พัฒนา ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได ้แก่ เครือ
่ งปรับอากาศ โทรศัพท์มอ
ื ถือ
คอมพิวเตอร์ เตาไมโครเวฟ เครือ
่ งซักผ ้า ตู ้เย็น และโทรทัศน์
Midea แบรนด์เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าภายในบ ้านระดับโลก
้ ธุรกิจเครือ
บริษัทเข ้าซือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าภายในบ ้านของ Toshiba ในปี 2559
่ ากล ดังนัน
ซึง่ ถือเป็ นหลักชัยสาคัญภายใต ้ความพยายามในการขยายธุรกิจสูส
้ ผลิตภัณฑ์ Toshiba
จะจัดแสดงทีบ
่ ธ
ู ของ Midea ด ้วยเช่นกัน
ี ม
Konka แบรนด์ทวี ส
ี ท
ี่ งุ่ สร ้างสรรค์สงิ่ ทีย
่ งิ่ ใหญ่ หลังจากทีจ
่ น
ี ก ้าวขึน
้ เป็ นฐานการผลิตจอ LCD
่
ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก Konka ก็รก
ุ ขยายธุรกิจสูตลาดต่างประเทศ ครอบคลุมยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้
่ ลาดแอฟริกาผ่านการสร ้างความร่วมมือกับ Jumia
และเอเชีย และกาลังเข ้าสูต
แพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ
์ ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในอียป
ิ ต์
้ นา เตรียมจัดแสดง HD smart set-top box
Skyworth แบรนด์ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมชัน
สาหรับระบบความบันเทิงภายในบ ้านผ่านทีวจ
ี อยักษ์ , 4K smart home projection, smart TV audio
และ wireless conference box นอกจากนี้ บริษัทยังคว ้ารางวัล iF และ red dot
จากดีไซน์สด
ุ ล้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด ้วย
IFA Retail University
IFA Retail University
เป็ นแพลตฟอร์มทีม
่ ป
ี ระโยชน์สาหรับแบรนด์จากทั่วโลกและตัวแทนขายกว่า 300 รายจากเอเชีย
โดยแบรนด์ทั่วโลกสามารถนาเสนอสินค ้าและกลยุทธ์ของตนเองภายในเวลา 20 นาที
เพือ
่ ให ้ผู ้ค ้าในเอเชียได ้ทราบข ้อมูลคร่าวๆ ทัง้ นี้ Suning บริษัทค ้าปลีกยักษ์ ใหญ่ของจีน เป็ นผู ้ร่วมพัฒนา
IFA Retail University
ื่ มวลชน
บริกำรคลิปวิดโี อฟรีสำหร ับสอ
TVT.media พันธมิตรด ้านการเผยแพร่ขา่ วสารระหว่างประเทศ ได ้จัดทาคลิปวิดโี อเกีย
่ วกับงาน
่ มวลชน สถานีโทรทัศน์ และสือ
่ ออนไลน์นาไปใช ้งาน
CE China 2019 เพือ
่ ให ้สือ
กรุณาเยีย
่ มชมเว็บไซต์ของ IFA Global Broadcast Center (www.ifa-gbc.com)
เพือ
่ ชมคลิปวิดโี อและบทสัมภาษณ์ภายในงาน และสามารถขอสาเนาเพือ
่ นาไปใช ้งานฟรี
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