
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI CHỢ CANTON FAIR 125th 

Quảng châu, từ ngày 15/4/2019 – 05/5/2019 
  

 Kính gửi: QUÝ DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

  

Hội chợ Xuất Nhập khẩu Trung Quốc - Canton Fair được tổ chức lần đầu tiên từ năm 

1957. Canton Fair tổ chức thường niên một năm 2 lần vào tháng 4 và tháng 10, trải qua hơn 61 

năm tổ chức liên tục, đến tháng 4 năm 2019 là kỳ hội chợ lần thứ 125. Hội chợ tự hào có lịch 

sử lâu dài nhất, qui mô diện tích lớn nhất 1,18 triệu m2, trưng bày giới thiệu hơn 150.000 sản 

phẩm trong 16 ngành công nghiệp, hơn 25.000 các nhà cung cấp tin cậy với hơn 60.000 gian 

hàng trong nước và nước ngoài, doanh số giao dịch thương mại đạt gần 30 tỷ USD mỗi kỳ. Hội 

chợ dành riêng cho người nước ngoài tham dự, hơn 200.000 doanh nhân nước ngoài (Người 

mua) từ hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Chính vì vậy, Canton Fair luôn là hội chợ số 

1 Trung Quốc và thế giới. 

Tham dự Canton Fair mở ra thế giới của cơ hội kinh doanh giúp phát triển sản xuất và 

thương mại. Nhà cung cấp đem đến những sản phẩm và công nghệ tốt với giá cả hợp lý nhất. 

Hội chợ CANTON FAIR đã được nhiều doanh nhân Việt Nam biết đến và mong đợi tham dự. 

Chúng tôi hy vọng quí vị sẽ quan tâm và cân nhắc tham dự Canton Fair. 

  

Mời quí vị tham khảo thông tin và chương trình tham dự Canton Fair 125th như dưới 

đây 

Canton Fair được tổ chức tại Quảng Châu và chia thành 3 đợt theo ngành hàng khác 

nhau 

  

 THÔNG TIN HỘI CHỢ CANTON FAIR 125th 

ÐỢT 1 (15 -19/4/2019)   ÐỢT 2 (23 – 27/4/2019)   ÐỢT 3 (01-05/5/2019) 

Máy và thiết bị loại lớn   Ðồ dùng nấu bếp và bộ đồ 

ăn 

  Quần aó nam - nữ 

Máy và thiết bị loại nhỏ   Các loại gốm sứ tổng hợp   Quần áo trẻ em 

Xe đạp các loại   Các loại gốm sứ nghệ 

thuật 

  Quần áo lót 

Xe máy các loại   Các vật dụng trang tri nhà   Quần áo thể thao – thông 

dụng 

Phụ tùng linh kiện các loại   Các sản phẩm thủy tinh   Sản phẩm da, lông thú, 

lông vũ 

Sản phẩm hóa chất   Ðồ đạc nội thất   Phụ kiện - vật tý thời trang 

Thiết bị dụng cụ  linh kiện   Ðồ sắt, mây tre và thêu 

ğan 

  Các sản phẩm dệt gia ğình 

Dụng cụ - công cụ - phụ 

tùng 

  Các sản phẩm làm vıờn   Vải, sợi, nguyên liệu dệt 

may 

Các loại xe (ngoài trời)   Sản phẩm sắt – đá (ngoài 

trời) 

  Các loại thảm 

Máy xây dựng (ngoài trời)   Các vật dụng sử dụng gia 

dình 

  Thực phẩm và đồ uống các 

loại 

Thiết bị dụng cụ điện gia 

dụng 

  Sản phẩm chăm sóc cá 

nhân 

  Dıợc liệu và dược phẩm 

Thiết bị linh kiện điện tử   Vật dụng nhà vệ sinh-nhà 

tắm 

  Dụng cụ y tế - hàng tiêu 

hao 

Các sản phẩm điện và 

ğiện tử 

  Ðồng hồ- kính - đồ quang 

học  

  Ðồ vui chơi thể  thao, du 

lịch 



Máy tính, thiết bị viễn 

thông 

  Ðồ chơi các loại   Vãn phòng phẩm 

Ðèn và các thiết bị chiếu 

sáng 

  Quà tặng – vật phẩm lưu 

niệm 

  Giầy – dép – mũ nón các 

loại 

Vật liệu trang tri và xây 

dựng 

  Các sản phẩm cho lễ hội   Va li túi sách 

Thiết bị phòng tắm và vệ 

sinh 

  Các sản phẩm tự nhiên     

  

 CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ CANTON FAIR 125th 

HÀNH TRÌNH GIÁ TRỌN GÓI NGÀY KHỞI HÀNH 

Hà nội - Quảng Châu - Hà Nội 
(4 ngày - 3 đêm) - Máy bay 

14.800.000 đ 
Đợt 1: 16-19/4/2019 
Đợt 2: 24-27/4/2019 
Đợt 3: 02-05/5/2019 

Sài Gòn - Quảng Châu - Sài Gòn 
(4 ngày - 3 đêm) - Máy bay 

15.500.000 đ 
Đợt 1: 16-19/4/2019 
Đợt 2: 24-27/42019 
Đợt 3: 02-05/52019 

Hà nội - Quảng Châu - Hà Nội 
(5 ngày - 4 đêm) - Đường bộ 

9.800.000 đ 
Đợt 1: 16-20/4/2019 
Đợt 2: 23-27/4/2019 
Đợt 3: 01-05/5/2019 

 

Quý khách đăng ký tham dự hội chợ Canton Fair 125th mời đăng ký trước ngày 20/3/2019  

Ðể nhận thông tin và chương trình chi tiết quí khách liên hệ theo địa chỉ dưới đây 

       

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ VIỆT NAM 

Văn phòng Hà nội: 17/169 Thái Hà, Hà Nội 

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 210/11 đường Cách mạng Tháng Tám, quận 3, TP.HCM 

Tel: 024 62929940 - Email: cantonfair.cn@gmail.com // tangpv@gmail.com 

Phụ trách chương trình: Mr. Trần Tuấn Anh - 0983.434.720 // Mr. Phạm Văn Tăng – 

0989.062.125 

  

Nếu quí vị chưa có hộ chiếu xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thủ tục làm hộ chiếu 

Ðể xin visa nhập cảnh Trung Quốc, quí khách lưu ý hộ chiếu phải còn đủ 6 tháng 

  

Xin quí vị vui lòng gửi thông tin này tới những người quan tâm 

Xin trân trọng cảm ơn và mong quí khách thứ lỗi nếu email này làm phiền 
 

mailto:cantonfair.cn@gmail.com
mailto:cantonfair.cn@gmail.com
mailto:tangpv@gmail.com
mailto:tangpv@gmail.com

