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П О К А Н А 

за участие в Третото китайско международно изложение за чай 

гр. Ханджоу, Китай 

14 - 16 май 2019 г. 

 

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) набира 

мостри на продукти на български производители на чай и разтворимо кафе за участие в 

Третото китайско международно изложение за чай (The 3rd China International Tea Expo 

/CITE/) - www.china-teaexpo.com , което ще се проведе в гр. Ханджоу, Китай в периода 

14 - 16 май 2019 г. 

Третото китайско международно изложение за чай ще се проведе в периода 14 - 

16 май 2019 г. в Международния изложбен център в гр. Ханджоу, заедно с ІV Среща на 

министрите на земеделието на Китай и ЦИЕ и ХІV Форум за агро-търговия и 

икономическо сътрудничество между Китай и ЦИЕ. 

С лайтмотива за здравословната и ароматна напитка в богатата китайска 

култура, чаеното изложение цели да стимулира търговията с чай и кафе, да създаде 

възможности за сътрудничество и да засили международния технологичен и културен 

обмен между индустриите за чай и кафе. Експото събира производители, експерти и 

любители на напитките, създавайки празник за сетивата у всеки посетител. Очаква се в 

него да участват от 100 до 500 компании, производители на чай, кафе и разтворими 

напитки и да бъде посетено между 5000 и 20 000 души.              

На интернет адрес https://www.youtube.com/watch?v=R-vL8SXtnJc могат да се 

видят кадри от миналогодишното издание. Обемът на търговията с чай на Второто 

китайско международно изложение за чай се е увеличил от 67,8 млн. юана през 2017-а 

на 103 млн. юана ($ 16,2 милиона) през 2018 г. Повече от 4000 сделки са били сключени 

и близо 100 тона чай продадени по време на 5-дневното събитие за миналата година. 

www.china2ceec.org
http://www.china-teaexpo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R-vL8SXtnJc
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Според организаторите, повече от 1500 китайски и чуждестранни чаени предприятия са 

участвали в изложението, присъствалите са над 150 000.          

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) към 

Министерство на земеделието, храните и горите на Република България ще поеме 

разходите за спедиция/транспорт на мостри максимум до 50,00 кг и до 0,3 m
3 

на фирма. 

Всички други разходи по спедицията, като  митническа обработка на мостри в 

България, митническа обработка на мостри в Китай, застраховка на мострите по време 

на транспортирането им и др. са за сметка на фирмите. 

Срокове: 

15 април 2019 г. - Срок за попълване и предоставяне на всички изискуеми 

документи 

19 април 2019 г. - Срок за доставка на мостри (с всички необходими 

сертификати) 

22 – 25 април 2019 г. – Период за изпращане на мостри от България за Китай 

 

За контакти:  

Кристина Венкова, експерт, ЦНСССКЦИЕ, тел: 0878 023 223, е-mail: 

k.venkova@china2ceec.org  

Йовка Янева, експерт, ЦНСССКЦИЕ, тел:ж 0879 110 595, е-mail: 

yyaneva@china2ceec.org  
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