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Относно: Покана за участие в Международно изложение за вносни стоки и услуги в Шанхай. 
China International Import Expo. Ноември 5-10, 2021, което ще се проведе в National Exhibition
and Convention Center (Shanghai) www.ciie.org

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

                Българо-китайска търговско-промишлена палата, има удоволствието да Ви покани
да вземете участие на Четвъртото Международно изложение за вносни стоки и услуги CIIE,
което ще се проведе в периода Ноември 5-10, 2021 в National Exhibition and Convention Center
(Шанхай) www.ciie.org.

               CIIC е едно от най-големите и престижни изложения в  Китай.  Предоставяйки
международна  бизнес  платформа  за  представяне  на  продукти,  услуги и  споделяне  на
възможности на китайските пазари. Бизнес изложението на тазгодишната CIIE ще се състои
от  шест  изложбени  зони,  същите  като  миналата  година.  Българо-китайска  търговско-
промишлена, има удоволствието да Ви покани да вземете участие  в зали храни и напитки,
храни и  селскостопански  продукти и  също така  втори  щанд  в  сектор  грижа за  тялото  и
козметика.

            За съжаление в момента нямаме достатъчно участници за области, които включват
интелигентна индустрия и  информационни технологии,  потребителски  стоки,  медицинско
оборудване и продукти за здравеопазване, автомобили и търговия с услуги. Ако в следващите
седмици  се  сформира  подходящо  количество  ще  помолим  организаторите  да  ни  заделят
съответната площ.

              Официалният уебсайт на CIIE може да ползвате за информация за четвъртия CIIE.
Там са публикувани и първите списъкът с изложители.

              Тук са и цели 160 участващи компании са всички компании от Fortune 500 и
промишлени  лидери,  включително  L'Oreal,  CBRE,  Honda,  Lesaffre  и  Deloitte.  Повече
международни компании са добре дошли да се присъединят към четвъртия CIIE, тъй като
Китай отваря по-широко врати за по-високо качество на развитие.



                 Успешното провеждане на CIIE, заедно с Китайския панаир за внос и износ и
Китайския международен панаир за търговия с услуги, е записано и в 14-ия петгодишен план
на страната (2021-25) и дългосрочните цели за развитие на страната до 2035 г. от сектор
хранително-вкусова  промишленост.  Събитието  се  организира  от  1964  г.  веднъж  на  две
години, като на изданието през 2018 г. участие са взели повече от 7 128 изложители от над 84
държави, а посетители са били над 148 312.

                Българо-китайска търговско-промишлена палата организира участието на български
предприятия в Международно изложение за вносни стоки и услуги в Шанхай при следните 
условия:

                Палатата поема разходите за:
-              Проектиране и изграждане на щанд;
-              Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
-              Регистрация на изложителите;
-              Регистрационни такси и/или медийни такси;
-              Пропуски на изложителите;
-              Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

                Одобрените за участие предприятия в CIIE 2021, следва да поемат гореизброените 
разходи, както следва:

-              Разходите за наем на изложбена площ, изграждане и конструкция на щанда. 2 715 
Евро.  
                Както и всички други разходи за:
 
-              Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
-              Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието на (пътни, 
дневни и квартирни);
-              Заявени допълнителни услуги и оборудване, извън изброените в Общите условия за 
участие.

-              Застраховка на представителите на предприятието;

-              Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на 
изложбата;
 
Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат предоставени на 
участниците.

Крайният срок за подаване на документи е 30 юни 2021 г.

 
Ще се радваме на Вашето участие и сме на разположение за допълнителна информация.

 С уважение,
Лъчезар Динев.
 Козяк 21А, ВхА ет.1 офис 2
1407 София
тел. 0885056582
е-майл: Lndinev@yahoo.com


