
Para atingir novos patamares é preciso  
expandir horizontes. Estender o alcance.  
IR EM BUSCA de novas oportunidades...  
  

MISSÃO EMPRESARIAL À CHINA 
CANTON FAIR | 1ª FASE | ABRIL DE 2020  



Por que você deve ir à China  
e visitar a Canton Fair? 

 
 

- A China é o principal parceiro comercial do Brasil e os planos dos governos são de 
estreitar ainda mais essa relação comercial. 
 

- Um das maneiras de aumentar a lucratividade da sua empresa é importando 
direto da China. 
 

- É o lugar aonde irás encontrar muitos e novos fornecedores, novos produtos, 
inovação, tecnologia e muitas tendências.  
 

- Ganhe tempo e economize averiguando a qualidade dos produtos nos stands da 
feira e encontrando diversas opções de fornecedores num só lugar. 
 

- Possibilidade de se atrair para um novo negócio, expandir  horizontes e formatar 
novas parcerias. 

 



O que é a Canton Fair? 
 

É a maior Feira Multisetorial de toda a Ásia, totalmente focada em negócios internacionais. 
 
O público?  apenas compradores estrangeiros tem acesso à feira, oriundos de mais de 200 diferentes países. 
Os expositores? A grande maioria dos 35.000 são chineses, e também encontrarás uma boa diversidade no pavilhão internacional. 
 
O complexo da Feira conta com 3 pavilhões principais + área externa numa área de 950.000m2 . 

 
Os números são bem atrativos: cada edição tem mais de 150.000 produtos expostos em mais de 40mil estandes, divididos entre 
as 3 fases da feira, e um volume de vendas na casa dos $45bilóes de dólares. 
 
Veja qual fase melhor se adequa aos seus objetivos! 

FORNECEDORES 

SEGMENTADOS 



O que irá agregar indo à  
Canton Fair e à China? 

 

 CONHECIMENTO 
APRENDIZADO 
Novas experiências 
Certamente uma viagem 
dessas fará você enxergar 
o mundo dos negócios de 
forma diferente. 
Temos muito a aprender 
com uma cultura bem 
diferente da nossa. 

OPORTUNIDADES! 
Novas oportunidades só 
se abrem para quem vai 

em busca delas. 
 
 
 
 
 
 

Novos negócios ou  
ampliação do seu atual, 
melhorias com redução 
de custo e aumento de 

rentabilidade para a sua 
empresa! 

TENDÊNCIAS DE MERCADO 
É em feiras que as novidades e 
tendências são lançadas.  
Amplie o seu horizonte sobre os 
negócios! 

IMPORTAÇÃO DIRETA 
Viabilizando algum negócio, você 
importará de forma direta pelo seu CNPJ, 
reduzindo custos, e com todo o auxílio 
de nossa equipe para teres o menor 
envolvimento burocrático e maior foco 
nas suas atividades primordiais. 



Qual é o diferencial de viajar com a  
Visione para esta grande feira? 

 

 Acompanhamento de profissionais  
ESPECIALISTAS EM IMPORTAÇÃO 
• Mais de 10 anos de experiência. 
• Segurança nos processos e negociações 

com os chineses. 
• Acompanhamento durante toda a feira, 

esclarecimentos de dúvidas e dicas de 
como melhor aproveitá-la. 

VIAGEM EM GRUPO SELETO 
• Tranquilidade e comodidade 
• Rápida ambientação no complexo da feira  
• Receberá dicas de antes do embarque 
• Grupo limitado 

SUPORTE ANTES,  
DURANTE E PÓS-FEIRA 
• Planejamento prévio 
• Auxílio durante as negociações  
• Pacote de assessoria completa no pós-

feira para viabilizar suas importações.  

ESTUDO ESTIMATIVA DE CUSTOS DE IMPORTAÇÃO 

Você saberá PREVIAMENTE 
todos os custos envolvidos 
na importação, para 
embasar a tomada de 
decisão de compra. 



Como será a missão para a 1ª fase da Canton Fair? 
 

10 de abril: embarque em Porto Alegre 
 
13 de abril: Tour em Pequim 
Visita à grande Muralha da China e  city 
tour pelas principais atrações turísticas 
da cidade. 

15 à 19 de abril :  
dias dedicados inteiramente a feira  
 
20 de abril: início do retorno via Hong Kong 
com chegada em POA 21/04 
*ler o pacote detalhado anexo 



CANTON FAIR – Fase 1 

De 15/04 a 19/04/2020, está direcionada para os segmentos de: 

- Materiais para construção civil e acabamentos; 

- Equipamento de iluminação, LEDs e afins; 

- Eletrodomésticos, eletrônicos e de segurança; 

- Veículos, motos, bicicletas e afins, peças e acessórios; 

- Empilhadeiras, tratores e máquinas grandes; 

- Máquinas e equipamentos industriais e consumíveis; 

- Máquinas de pequeno e médio porte; 

- Ferramentas manuais e elétricas; 

- Acessórios para móveis; 

- Químicos; 

- Recursos energéticos; 

- Expositores diversos no pavilhão internacional; 



 De 23/04 a 27/04/2020, está direcionada para os segmentos de: 

- Utilidades domésticas, artigos de cozinha e gourmet; 

- Artigos de papelaria; Brindes, souvenires e artigos promocionais 

- Jardinagem, móveis e utensílios  para ambientes externos; 

- Acessórios e utensílios para limpeza em geral; 

- Produtos para higiene pessoal, de banho e acessórios, cosméticos e salão de beleza 

- Cadeiras e móveis para hotelaria, de escritório, escolares, para hospitais e áreas pública  

- Artigos de pet shop: alimentação, roupas e acessórios para animais 

- Utensílios para horticultura e jardinagem, vasos, flores artificiais e decorações 

- Relógios, óculos, lentes e acessórios 

- Decorações e móveis para áreas externas, artigos para piscina, praia e camping 

- Brinquedos e jogos em geral, artigos para presentes e para festas 

- Cerâmicas em geral; 

CANTON FAIR – Fase 2 



De 01/05 a 05/05/2020, está direcionada para os segmentos: 

- Toda a linha de cama, mesa e banho; Carpetes e tapetes; 

- Calçados e Vestuário masculino, feminino e infantil, acessórios fashion (chapéu, gravata); 

- Tecidos; Peles, couro, plumas, penas e artigos em cashmere; 

- Materiais de escritório: canetas, grampeadores, pastas de arquivo, cadernos, agendas, 

calculadoras, etiquetas, corretivos; 

- Bolsas, mochilas, carteiras e pastas; 

- Produtos de recreação e esportivos: equipamentos de boxe, skate, equipamentos de 

fitness, redes esportivas, artigos para caça e pesca, escaladas, cordas, equipamentos de 

Mergulho, taças e Troféus, medalhas, bandeiras, emblemas, canivetes, Churrasqueiras e 

ferramentas de churrasco, artigos para camping; 

- Medicamentos, dispositivos médicos e Produtos de saúde; 

- Alimentos, bebidas, aditivos, corantes, condimentos; 

- Pavilhão Internacional. 

CANTON FAIR – Fase 3 



Feiras e missões internacionais 

Grupo 2012 na Grande Muralha da China - Pequim Grupo metalurgia na Canton Fair em 2015 

Grupo 2014 em na Praça do Governo da China - Pequim 

Grupo Construção Civil 2017 na feira 



Feiras e missões internacionais 

Negociando com fornecedores  

Acompanhando clientes 
durante a feira  para  
prospecção de fornecedores 

Novidades em tecnologia e novas relações comerciais 

Visitando  fornecedores = relacionamento 



www.visionecomex.com.br 

rosangela@visionecomex.com.br 

       (54) 99629.9544 | Fone: (54) 3359.2290 

IMPORTAÇÃO: um mundo de oportunidades em suas mãos! 


