
Панаири и изложения в Китай 

Китайският пазар е пазарът на най-бързо развиващата се икономика в света с над 

1 милиард и 300 милиона потребители, на който в момента се осъществява огромна 

конкуренция от западния бизнес свят. Китайските фирми са силно ухажвани, в т.ч. от 

конкуренцията ни в лицето на компании от Централна и Източна Европа, които на място, 

под формата на срещи и участие в панаири, рекламират и търсят партньори.  

На далечен пазар, какъвто е китайският, който силно се влияе от популярността 

на предлаганите импортни марки, единствено трябва да се разчита на директен 

маркетинг, на промоция и то в продължителен период от време, което означава, че една 

българска компания, за да влезе на китайския пазар, трябва да има готовността да 

инвестира време, пари и ресурси, за да постигне резултат и успех. Един от най-добрите 

начини китайският бизнес да бъде информиран за потенциала и възможностите на 

българските износители е редовното участие в специализираните търговски панаири и 

изложби. 

Основни панаири и изложби в Китай – календар и подробна информация за 

изложенията: http://www.chinaexhibition.com/ 

Основни панаири и изложби в Шанхай: http://www.sniec.net/ 

По-важни изложения за вино в Китай: 

1. SIAL China (най-големият международен търговски панаир в Китай за стоки на 

хранително-вкусовата промишленост), гр. Шнахй: http://www.sialchina.com 

2. Interwine Guangzhou, гр. Гуанджоу, провинция Гуандун, 

http://www.interwine.org/en/ 

3. Top Wine China, гр. Пекин, http://www.topwinechina.com 

4. Prowine (част от  Food & Hotel China – FHC), гр. Шанхай, 

http://www.prowinechina.com/  

5. FHC West China, гр. Ченду, провинция Съчуан, 

http://www.fhcwestchina.com/en/index.asp 

6. Hong Kong International Wine & Spirits Fair, Хонконг, 

http://www.hktdc.com/fair/hkwinefair-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Wine-and-

Spirits-Fair.html 

7. Macau Wine & Dine Festival, Макао, http://chinaexhibition.com/Official_Site/11-

6652-Macau_Wine_and_Dine_Festival_2015.html 

Други по-големи панаири от общ характер: 

1. Международен панаир за малки и средни предприятия в гр. Гуанджоу - China 

International SME Fair - http://www.cismef.com.cn/index.php/english/index 

2. Canton Fair – най-големият панаир за вносни и износни стоки в Азия, който се 

провежда ежегодно в гр. Гуанджоу: http://www.cantonfair.org.cn/en/  

3. China International Consumer Goods Fair (Международен панаир за 

потребителски стоки в гр. Нинбо) – http://www.cicgf.com/en/index.php 
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4. China International Fair for Investment & Trade - 

http://www.chinafair.org.cn/english/index/ - провежда се ежегодно през септември 

в гр. Сямън, провинция Фудзиен.  

 

През месец май ежегодно в Шанхай се провежда най-голямото изложение в Азия 

за парфюмерия и козметика China Beauty: 

http://chinabeautyexpo.informaexhibitions.com/  
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