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INVITAȚIE 
 

 

Camera de Comerț și Industrie România – China vă adresează salutul său și invită 

compania pe care o reprezentați să participe la China-CEEC Expo & International Consumer 

Goods ce se desfășoară în perioada 16 – 20 mai 2023 la Ningbo,  în R.P. Chineză. 

Expoziția este organizată de Ministerul de Comerț al R.P.Chineze (MOFCOM) și Guvernul 

provinciei Zhejiang prin departamentul de comerț. Evenimentul este dedicat promovarii 

produselor si serviciilor companiilor din statele din Europa Centrala si de Est pe piata chineza si 

se bucura de participarea celor mai cunoscuti importatori si manageri de retele de distributie de 

bunuri si servicii din China, Hong Kong si Macao. 

 Editia a doua a evenimentului, organizata in anul 2019, a fost considerata un real succes, 

companiile din aceasta zona a Europei semnând contracte cu diferiţi parteneri chinezi, în valoare 

de peste 18,2 miliarde USD.  

Participarea companiei dumneavoastră poate constitui un bun prilej pentru identificarea 

unor potențiali parteneri de afaceri din R.P. Chineza si o oportunitate de promovare a brand-

urilor proprii in cadrul intalnirilor B2B care vor fi organizate cu acest prilej. De asemenea, exista 

si posibilitatea de a expune produsele companiilor romanesti in cadrul unui stand care va fi 

organizat de camera noastra bilaterala si care va fi pus la dispozitie gratuit de organizatori. 

Programul delegatiei se va desfasura in perioada 15-24 mai 2023 si va cuprinde, in afara 

participarii la evenimentul din Ningbo si o serie de vizite si intalniri de afaceri in Shanghai si 

Hangzhou.  

Pentru informații suplimentare în ceea ce privește înscrierea participantilor, program, 

buget și logistica pentru serviciile specifice, atat pentru reprezentantii companiilor, cat si pentru 

trimiterea produselor cu titlu de mostre, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail 

ccircoffice@gmail.com sau la telefon 0728 886 112.  

 
       

Cu deosebită consideraţie,  

 Ing. Jur. Nicolae Vasilescu 
      Președinte CCIRC 
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