
 

 

Cea de-a 129-a ediție a târgului CANTON se va desfășura în 
spațiul online în perioada 15-24 aprilie 

 
Cea de-a129-a ediție a târgului de import și export din China va avea loc online între 15 și 24 aprilie. 
Continuarea desfășurării celei de-a 129-a sesiuni online își propune să consolideze dezvoltarea 
socială și economică în condițiile actuale de epidemie cu SARS-CoV-2. Târgul are în continuare rolul 
de platformă cu deschidere generală și va contribui la menținerea bunei funcționări a lanțurilor 
industriale și de aprovizionare ale comerțului internațional.  

După două sesiuni online reușite, târgul va optimiza și mai mult site-ul web pentru a spori serviciile 
sale, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a facilita tranzacția cumpărător-
furnizor. Pavilionul Național va include 16 categorii de produse în 50 de secțiuni, în timp ce 
Pavilionul Internațional 6 teme. Toate secțiunile expoziționale vor fi afișate online începând cu 15 
aprilie. Afișarea expozanților și a produselor, sesiunile de tip B2B, zonele de comerț electronic 
transfrontalier vor fi disponibile pentru a furniza informații, mesaje instantanee, întâlniri de 
negociere și marketing live-streaming. 

Cea de-a 129-a ediție a târgului Canton va continua să scutească expozanții și platformele de 
comerț electronic transfrontalier de taxe de participare pentru a ușura dificultățile întreprinderilor 
și a le reduce costurile. 

Companiile internaționale sunt binevenite să viziteze târgul Canton pentru a împărtăși oportunități 
de afaceri și a urmări dezvoltarea comună.  

În acest sens, invităm companiile interesate la o sesiune de comunicare ce are ca scop explicarea 
tuturor detaliilor și condițiilor de participare. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și 
Industrie România-China (CCIRC) în parteneriat cu Centrul de Comerț Internațional din China (CFTC) 
și este desfășurat online, pe platforma ZOOM, în data de 02 aprilie 2021 începând cu ora 10:00.  

Participanții la eveniment sunt rugați să transmită pe adresa de email office@ccroch.ro 
următoarele detalii:  

- Denumirea companiei  
- Reprezentantul companiei 
- Codul Unic de Înregistrare (CUI) 
- Telefon 
- Email 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0754.656.355 (doamna 
Cristina Prahoveanu) sau la adresa de email ccircoffice@gmail.com  
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