
A Feira International de Bens de Consumo da China - CICGF aguarda mais uma vez 
milhares de compradores do mundo inteiro 

De 8 a 12 de junho de 2009 no sul da China na cidade de Ningbo realizar-se-á pela oitava vez 
a CICGF - Feira International de Bens de Consumo da China. A CICGF - China International 
Consumer Goods Fair é uma Feira de liderança mundial no que tange a qualidade e produtos 
de marca. Também este ano a CICGF apresentará uma vasta gama de ofertas de bens de 
consumo. Estão sendo esperados milhares de compradores do mundo inteiro. 

Em 2008 a Feira International de Bens de Consumo da China – CICGF ofereceu ao público 
4.000 Standes, que apresentaram mais de 10.000 produtos de diversas áreas como vestuário 
e e produtos têxteis para o lar; aparelhos elétricos e eletrônicos para o uso domestico; artigos 
para o uso diário, móveis e materiais de escritório, produtos para viagens e lazer; artigos para 
presente, trabalhos manuais e artísticos, assim como delicatesses.  

70.000 compradores vindos de 113 países visitaram esta feira para profissionais. Também 
economicamente a 7a. CICGF apresentou resultados excelentes: O volume de negócios de 
exportação foi de 1.073 bilhões de dólares. A maioria dos compradores vieram dos Estados 
Unidos, Europa e do Japão. 350 jornalistas de 120 mídias internacionais visitaram a CICGF em 
2008. 

Ningbo, a metrópole de 5 milhões de habitantes situada perto de Shanghai é um dos principais 
pontos de movimentação da importação e exportação chinesa. Quase 20% dos produtos 
chineses de consumo são produzidos hoje em dia em Ningbo e em seus arredores. A Feira 
International de Bens de Consumo da China – CICGF atrai cada vez mais compradores de todo 
o canto do mundo. 

Para facilitar a organização de viagem para a China, em muitos países como por exemplo na 
Alemanha, na Espanha, no Brasil, na Itália, na Austrália, na Austria, nos USA, na Inglaterra, 
no Egito e no Paquistão organizam-se grupos de viagem para compradores interessados em 
visitar a CICGF. Na Europa tais grupos são organizados pela empresa prestadora de serviço de 
Marketing chamada TEMA (contato: Inêz Hiltrop, Tel: +49 241 88970-58, E-mail: 
hiltrop@tema.de) 

Com prazer a CICGF convida também jornalistas do mundo inteiro para visitar a Feira. Com a 
devida pré-autorização, os jornalistas podem, durante o período de preparação da Feira, fazer 
entrevistas com o director da CICGF ou com o chefe do Departamento de Assuntos Econômicos 
de Ningbo. Durante o período da Feira os jornalistas que desejam visitar e relatar sobre o 
evento terão suas despesas de hotel e despesas de transporte com o Shuttlebus do aeroporto 
de Shanghai para Ningbo pagas pela CICGF. Também será gratuitamente colocada à sua 
disposição um intérprete. Matrícula através da TEMA AG (contato: Inêz Hiltrop, Tel: +49 241 
88970-58, E-mail: hiltrop@tema.de). 

A cidade de Ningbo: A cidade litorânea de Ningbo fica ao sul de Shanghai no delta do Rio 
Yangtze. Região com a maior densidade populacional da China. A cidade de 5,6 milhões de 
habitantes é o centro da Província Zhejiang ao leste da China. Ningbo é uma cidade com mais 
de 7.000 anos de história. A cidade e sua região possui uma grande e crescente força 
econômica. Entre outros, Ningbo possui o maior porto de águas profundas da China, que 
medido pelo volume de tráfego - é o quarto maior do mundo. 

Sua marina e campos de golfe completam o quadro de internacionalidade da cidade 
cosmopolita, assim como suas magníficas avenidas e shoppings. 



Cerca de 20% dos produtos e utensílios de uso diários são produzidos em Ningbo e seus 
arredores. Tudo isso faz de Ningbo o lugar ideal para a Feira International de Bens de 
Consumo da China. 

A empresa TEMA Technologie Marketing AG - A empresa TEMA Technologie Marketing AG, com 
a sua matriz em Aachen, presta serviços de marketing para empresas de porte médio desde a 
sua fundação em 1994. Essencialmente são estas suas atividades principais: pesquisa de 
mercado, assistência de imprensa (online/offline), propaganda, gerenciamento de eventos, 
desenvolvimento de negócios. Tecnologia, funcionários altamente qualificados e 
internacionalidade são os focos da política da empresa: Atualmente trabalham mais de 60 
empregados em Aachen, Berlin, Dortmund, Stuttgart, Paris e Pequim representando 13 
diferentes idiomas como língua materna. Entre os clientes da TEMA estão o DLR (Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt), a Deutsche Messe AG, Kieback&Peter, Echelon nos EUA, a 
TÜV Akademie, a Takeda Pharma und Biomedica. Atualmente, TEMA publica seis revistas 
técnicas, organiza anualmente vários congressos internacionais e feiras especializadas e atua 
como departamento de marketing terceirizado para cerca de 30 empresas, em sua maioria 
empresas de porte médio importantes. | Site: www.tema.de. 
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