1 iulie 2019

INVITATIE
Stimate Doamne, Stimati Domni,
Camera de Diplomatie Comerciala cu R.P.Chineza, in efortul sau, de a contribui la dezvoltarea relatiilor
de afaceri intre companii din Romania si R.P. Chineza, va invita sa luati parte, in calitate de specilisti
vizitatori, la misiunea economica organizata la Editia de Toamna a Targului de Import - Export al
R.P.Chineze(editia 126), in perioada 13-20 octombrie 2019.
Targul se desfasoara cel mai modern centru expozitional din Asia, in complexul expozitional Pazhou,
orasul Guangzhou(Canton). Canton Fair (Târgul de Import și Export din China) este cel mai mare târg
comercial din China, avand o mare diversitate de expozanti, cea mai largă participare a cumpărătorilor de
pe tot globul și cea mai mare cifră de afaceri din China. Vor expune mai mult de 25.000 de expozanți,si
aproximativ 200.000 de vizitatori specialisti vor participa la acest târg.
Faza 1 a targului, care se desfasoara in perioada 15-19.oct.2019, se concentrează pe produse electrice și
electronice și produse industriale. Cele mai noi produse high-tech ale Chinei sunt expuse în prima fază a
târgului, care are cel mai mare număr de tranzacții comerciale și vizitatori din cele 3 faze.
Domeniile sunt: electronice și produse de informare, electrocasnice, echipamente de iluminat, biciclete,
motociclete, vehicule si piese schimb, mașini generale, mașini mici de procesare și accesorii industriale,
utilaje pentru constructii si agricultura, unelte si accesorii, materiale de constructii, produse chimice,
energie verde-panouri solare, fotovoltaice si alte utilaje.
Veti avea posibilitatea de a lua contact cu cele mai moderne solutii de inginerie tehnologica si
industriala, echipamente de ultima generatie , energie verde si solutii de viitor pentru orase inteligente .
In plus , datorita nivelului ridicat de prestanta a organizatorilor, se vor putea organiza intalniri bilaterale
de interes, punctuale cu societati de interes din R.P. Chineza.
Va rugam sa aveti amabilitatea sa ne informati urgent , pana la data de 15 JULIE 2019, daca sunteti
interesati sa participati la aceasta misiune economica. Fiind un numar limitat de participanti ,
confirmarea participarii va fi pe principiul Primul venit , Primul servit.
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Cu stima
Tatiana Tihon
Secretar General
Camera de Diplomatie Comerciala cu China
Mobil:0727270425
e-mail: sgccirr@gmail.com

