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ZAUJÍMAVOSTI

Miestom konania výstavy Canton Fair je Guangzhou (Kuang-čou), ktoré je zároveň hlavné a podprovinčné mesto provincie Guangdong (Kuang-tung) 
v južnej Číne.
Mesto má rozlohu 3 843,43 km2 a viac ako 12 miliónov obyvateľov, pričom metropolitná oblasť mesta má viac ako 14 miliónov obyvateľov. 
Je to najľudnatejšie mesto v provincii a piate najľudnatejšie mesto v Číne.

Canton Fair:
- je organizovaný už od roku 1957 dvakrát ročne na jeseň a na jar
- je najväčší veľtrh výrobcov v Číne, tretia najväčšia výstava sveta
- je výstavou pod záštitou Ministerstva obchodu Čínskej ľudovej republiky a vlády čínskej provincie Guangdong
- dosiahol za rok 2019 obrat takmer 60 miliárd amerických dolárov



Canton Fair je považovaný za meradlo zahraničného obchodu Číny. Na výstave Canton Fair sa nachádza viac ako 60 000 stánkov. 
Veľtrhu sa pravidelne zúčastňujú návštevníci z viac ako 215 krajín a regiónov sveta. 
V posledných rokoch sa návštevnosť pohybuje okolo 200 000 ľudí a vystavuje okolo 25 000 spoločností.
Na veľtrhu stretnete len tie najlepšie fi rmy a spoločnosti z celého sveta. 
Neoddeliteľnou súčasťou výstavy je aj medzinárodný pavilón fungujúci už viac ako 13 rokov, kde sa sústreďujú najnovšie trendy. 
Veľtrh pomáha domácim aj zahraničným vystavovateľom k vybudovaniu kontaktov a výmene informácií.

- Canton Fair sa rozlieha na ploche 1,2 milióna m2

- pre porovnanie, Agrokomplex má „iba“40 000 m2

- súčtom výstavnej plochy všetkých troch fáz veľtrhu sa dostaneme na úroveň jednej tretiny rozlohy Bratislavy
- na dopravenie všetkých návštevníkov by bolo potrebných približne 667 lietadiel typu Boeing 777
- počas výstavy prichádza metro na výstavisko každú minútu. Výstavisko je tak obrovské, že sú mu venované 2 zastávky metra
- ak by ste strávili pri každom stránku na veľtrhu iba jednu minútu, trvalo by Vám to bez sekundy oddychu jeden aj pol mesiaca



FÁZY VEĽTRHU

Prvá fáza: 15.10. - 19.10. alebo 15.04. - 19.04.

- elektronika a domáce spotrebiče
- čierna a biela technika, audio – video, domáce kiná
- mobily, telefóny, rádiá, fotoaparáty
- elektronické hry, počítačový softvér
- osvetľovacie zariadenia
- dopravné prostriedky a náhradné diely
- strojové zariadenia, výrobné linky
- bicykle, elektrické skútre
- vysokozdvižné vozíky, autožeriavy, pásové žeriavy
- technické vybavenie a náradie
- chemické produkty

- energetické zdroje, solárne produkty a príslušenstvo
- stavebné materiály, kamene
- podlahové krytiny, dlaždice, drevené podlahy
- plasty, gumy a výrobky z nich
- ťažké strojárstvo a výrobné linky
- poľnohospodárska, záhradná a lesná technika
- čerpadlá, kompresory
- sklo a výrobky zo skla
- zámky, dvere, okná
- klimatizácie, ventilátory



Druhá fáza: 23.10. - 27.10. alebo 23.04. - 27.04.

- spotrebný tovar
- keramika
- kuchynské náradie, príbory
- domáce potreby, sviečky
- jedálenský nábytok
- produkty starostlivosti o pleť, vlasy a nechty
- kozmetika, kúpeľňové a toaletné doplnky
- produkty starostlivosti o domáce zvieratá
- potraviny pre domáce zvieratá
- darčekové predmety
- optické prístroje a okuliare

Tretia fáza: 31.10. - 04.11. alebo 01.05. - 05.05.

- kancelárske vybavenie
- kufre, tašky, cestovné doplnky
- výrobky na športovanie, cestovanie, relax
- textílie a odevy, obuv
- koža, kožušiny, koberce a tkaniny
- medicínske produkty
produkty starostlivosti o zdravie

- medicínske potreby a zariadenia
zdravotné produkty

- potraviny a nápoje
- balenie potravín, obalové materiály

- šperky
- hodiny, hodinky
- hračky
- interiérový dizajn
- tradičné čínske umenie
- dekoračné produkty
- obrazy, rámy
- umelé kvety a rastliny
- bazény, vonkajšie vírivky, wellness produkty
- vybavenie do nemocníc, hotelov,

reštaurácií a kancelárií



s INVELTom

Prečo ísť na Canton Fair so spoločnosťou Invelt?
Canton Fair je výstava svetových noviniek a trendov, ktorá poskytuje veľké množstvo biznis príležitostí zameraných na nadväzovanie nových
obchodných kontaktov.
Spoločnosť INVELT Vám pomôže nájsť a vybrať zaujímavý produkt pre Vaše podnikanie na slovenskom trhu.
INVELT pre Vás zároveň dohodne lepšie obchodné podmienky s výrobcom a zabezpečí celú logistiku a dovoz produktov na Slovensko.

Našim klientom profesionálne pripravíme a zabezpečíme:
- celú organizáciu zájazdu
- spiatočnú letenku, asistenciu pri vybavení víz
- asistenciu pri registrácii na veľtrhu
- pomoc pri vyhľadávaní potenciálnych obchodných partnerov
- pomoc pri obchodnej komunikácii

- školenie ohľadom obchodných špecifík a kultúrnych zvyklostí pred odchodom do Číny
- ubytovanie vo všetkých plánovaných destináciách v 4* hoteloch
- transport medzi jednotlivými destináciami
- praktické zabezpečenie programu počas návštevy jednotlivých miest
- podľa potrieb tlmočnícke služby, pomoc pri obchodných jednaniach



UBYTOVANIE

- ubytovanie v 4* hoteli Dong Fang s raňajkami
- situovaný v srdci centra mesta Guangzhou
- vzdialený od veľtrhu Canton Fair je 20 – 30 minút autobusom
- disponujúci fi tness centrom, squash kurtami, stolným tenisom a vonkajším bazénom
- ponúkajúci bohaté kulinárske zážitky - čínska a svetová kuchyňa v troch reštauráciách
- vybavený oddychovou zónou s tradičnými čínskymi kultúrnymi prvkami
- vzdialený 5 minút chôdze od Yuexiu Parku, ktorý je obľúbeným miestom na relax a šport pre domácich
- vzdialený 10 minút chôdze od najväčšieho módneho komplexu v Číne



PROGRAM

Počas samotného pobytu majú klienti možnosť sa zúčastniť nielen najväčšieho veľtrhu v Číne, ale zároveň navštíviť najvýznamnejšie metropoly 
južnej Číny a spoznať čínsku kultúru v jej plnej rozmanitosti. Blízko mesta Guangzhou sa nachádzajú ďalšie veľkomestá ako Shenzhen a Hongkong.

Metropola Guangzhou ponúka medzi jednotlivými fázami veľtrhu turistické možnosti ako:
- Canton Tower
- Shamian Island
- White Cloud Mountain (Baiyun Mountain)
- Guangzhou Opera House
- Guangdong Museum
- Yuexiu Park
- Beijing Road
- Dafo Temple
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Yangshuo

Sun and Moon Pagodas Light Show



CENA

Cena zahŕňa:
- obojsmernú letenku, asistenciu pri vybavení víz
- vybavenie vstupných dokumentov na výstavu, vstupný poplatok na Canton Fair
- školenie komunikácie s čínskymi partnermi, tlmočnícke služby
- ubytovanie + raňajky vo všetkých destináciách
- transport z letiska a na letisko
- asistenciu pri obchodnej komunikácii, cenovú kalkuláciu vyžiadaných produktov
- plánovaný sprievodný program, sprevádzanie počas celého pobytu v Číne
- transfery do destinácií v rámci programu

Cena nezahŕňa:
- stravu (okrem raňajok)
- vízový poplatok
- nákupy
- extra atrakcie podľa individuálnej dohody priamo na mieste

Zmena programu vyhradená organizátorom.

2 500 - 2 800 €

Minimálna dĺžka pobytu je 10 dní a v cene nie sú zahrnuté výdavky na stravu a vstup do kultúrnych pamiatok.
Finálna cena závisí od počtu fáz, ktorých sa klienti zúčastnia a tiež od termínu odletu. Zálohová platba je vo výške 50% pobytu.
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