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Як досягти успіху у виставках? 

Програма впроваджується Офісом з просування експорту за підтримки ЄБРР та фінансується за рахунок коштів Ініціативи 

«EU4Business» 



Зміст 

1. ВСТУП 

2. ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ВАРТО БРАТИ УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ? 

3. ПЕРШ НІЖ, ВИ ВІДВІДАЄТЕ ВИСТАВКУ 

4. ВИ В КИТАЇ 

5. КОЛИ ВИ ПОВЕРНЕТЕСЯ 



Вступ 

• Сьогоднішні цілі 

1   

Розглянемо, як визначити, чи варто брати участь у виставці, 

що робити, перш ніж відвідати її, коли ви вже на виставці і що 

робити після виставки 

      

2   Виділимо особливості китайських виставок 

      

3   
Дізнаємося, як вести переговори з потенційними китайськими 

клієнтами на і після виставки 

      



Зміст 

1. ВСТУП 

2. ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ВАРТО БРАТИ 

УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ? 

3. ПЕРШ НІЖ, ВИ ВІДВІДАЄТЕ ВИСТАВКУ 

4. ВИ В КИТАЇ 

5. КОЛИ ВИ ПОВЕРНЕТЕСЯ 



Чи хороша ця виставка? 

Ярмарки в Китаї та як їх оцінювати 

В Китаї дуже багато виставок. 

 

Але якісні не всі. 

 

Якщо ви не знаєте ринок, запитайте! 

 

Видання, місце розташування, галузевий профіль, веб-сайт, цілі 

  Хто був там? 

  Що вони думають? 

 

Підтримка уряду не завжди хороша ознака. 



Виставок багато, але чи вони варті того? 

Виставки загального плану Дата Періодичність 

SIAL China 2019 
http://www.sialchina.com/ 14-16.05.2019 Щорічно 

FHC China 2019 
https://www.fhcchina.com/en/  12-14.11.2019 Щорічно 

Спеціалізовані виставки  Дата Періодичність 

China International Meat Industry Week 2019 
http://en.cimie.com/ 24-28.09.2019 Щорічно 

China Fisheries & Seafood Expo 
http://chinaseafoodexpo.com/ 30.10-01.11.2019 Щорічно 

China Fruit Logistica 
http://www.chinafruitlogistica.cn/ 29-31.03.2019 Щорічно 

China Food & Drink Fair  
http://www.cfdf.org/ 17-23.03.2019 Щорічно 

Food Ingredients China 2019 
http://en.fic.cfaa.cn/ 18-20.03.2019 Щорічно 

Bakery China 2019 
http://www.bakerychina.com/  06-09.05.2019 Щорічно 
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Чи є це економічно вигідним? 

Залежить від моїх цілей 

 

Ми продаємо, вчимося, знаходимо старі 

контакти, дізнаємося факти і т. д.? 

 

Чим дешевше виставкова площа, тим дешевше 

виставка? 

 

Підтримка Офісу з просування експорту 

 

Виставки працюють, але мають обмеження. 

Дивіться приклади.   

 

Дворічна дорожня карта - найкращий практичний 

підхід. 



Чи достатньо у вас ресурсів, щоб гарантувати успішну участь? 

Державна підтримка. Український павільйон? 

Міжнародний досвід  

Експортно-орієнтована компанія  

Веб-сайт англійською мовою 

Обізнаність про ринок 

Це не «вища математика», але ми хочеме зробити її 

вигідною 

 



Зміст 

1. ВСТУП 

2. ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ВАРТО БРАТИ УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ 

3. ПЕРШ НІЖ, ВИ ВІДВІДАЄТЕ ВИСТАВКУ 

4. ВИ В КИТАЇ 

5. КОЛИ ВИ ПОВЕРНЕТЕСЯ 



Віза 

Континентальний Китай і Гонконг 

Туристична та робоча віза 

Транзитна віза 

 



Попередній аналіз виставки 

 Перевірте інших учасників виставки 

 Призначте зустрічі 

 Повідомте потенційних клієнтів про те, що 

у вас буде виставковий стенд (через 

WeChat) 

 Переконайтеся в тому, що ви знаєте, що 

вам буде потрібно під час виставки і 

перевірте чи буде воно в наявності: WiFi, 

матеріали для презентації) 

Проведіть ринкові дослідження 

Подумайте про ціноутворення 

 



Підготовка вашого стенду: що ви повинні зробити 

 Не приймайте речі як належне 

 Переконайтеся, що організатор виставки зрозумів всі ваші потреби і технічні характеристики.  

 Попросіть організатора надати зображення/дизайн вашого стенду. 

 Відвідайте місце виставки, поки організатор працює, щоб визначити будь-яку потенційну проблему.  

 В Китаї все можна виправити в останню хвилину, але помилок більше, ніж в інших країнах. 

 Переконайтеся, що організатор поприбирає пил та залишки матеріалів на стенді. 

 Візьміть з собою всі матеріали в день виставки або переконайтеся, що у вашому стенді є місце, де 

можна їх сховати. Крадіжки відбуваються рідко, частіше – неправильне поводження з матеріалами. 

 Як правило, організатором не передбачено надання послуг прибирання стенду. 



Як привезти зразки? 

Міжнародні ярмарки в Китаї надають 

спеціальні дозволи, але зразки потрібно 

повернути 

 

Привезти самотужки? 

 

Відправити поштою? 

 

Використати продукт, який доступний в 

Китаї? 



Що ще я повинен привезти?  

Брошури або презентацію компанії 

Готівкові гроші 

Копію паспорта 

Візитні картки 

Захищений товарний знак 

 



Реєстрація товарного знаку 

17 

Назва англійською:  
 
Wall’s 
 
 
Назва китайською: 
 

和路雪 
Hé lù xuě 

Гармонія, дорога/стежка, 
Сніг 

 

2.4.1. Labelling  

Два перших символи походять від назви 

бренду; термін “сніг” додається у зв'язку 

з крижаною природою продукту 

麦酷狮 
Mài kù shī 

Maiku: ім'я, shi: лев 

Телевізійний 
персонаж 

™ 

® 

Зразки лейблу 



Бренд та упаковка 

Компанії можуть застосовувати різні концепції під час адаптації свого бренду… 

Без адаптації 

Назва китайською  не має 

нічого подібного з 

оригінальним звучанням і 

значенням 

• Наприклад: Пиво “Heineken” 

Назва китайською:    喜                      力  

xǐ                        lì 

Щасливий/задоволений 

1 

• Перевага: 
 

 Дозволяє уникнути проблем, 

викликаних відмінностями 

діалектів 

 

• Недолік: 
 

 Бренд не сприймається як 

місцевий Сила/міць 



Бренд та упаковка 

Звукова адаптація 

Назва китайською звучить як 

оригінал, але семантично не 

пов'язано 

卡波纳 

Kǎ bō nà 

Немає значення  китайською мовою 

Склад, який використовується для жіночих імен 

2 

• Перевага: 
 

 Підкреслює глобальну ідентичність 

 

• Недолік: 
 

 Бренд не має сильного значення 

• Наприклад:  Оливкова олія “Carbonell” 

纳 



Бренд та упаковка 

Адаптація значення 

Назва китайською звучить 

зовсім інакше, ніж оригінал 

 汉堡          王 

Burger 

(Бургер) 

King 

(Кінг) 

hàn bǎo      wáng 

3 

• Наприклад: Burger King 

(Бургер Кінг) 

• Перевага: 
 

 Фірмовий стиль 

 

• Недолік: 
 

 Ускладнює глобальні 

маркетингові комунікації 



Бренд та упаковка 

Подвійна адаптація 

Kěkǒu         kělè 

Смачний,  

приємний 
Смішний, 

забавний 

• Наприклад: Coca-Cola – одна із 

найуспішніших компаній для 

локалізації бренду Звучання і значення пов'язані з 

оригінальною назвою 

可口              可乐 

4 

• Перевага: 
 

 Дійсно важко досягти 

 

• Недолік: 
 

 Надає продукту більше шансів 

на успіх 



Що ще потрібно зробити? 

Завантажити WeChat 

Завантажити Baidu Maps 

Завантажити оффлайн перекладачі 

(pleco, Google translate) 

Попередньо зареєструйтесь онлайн на 

сайті виставки, щоб отримати бейдж 

Плануйте свій денний порядок на весь 

тиждень, включаючи перевірки в магазині. 

Не треба йти непідготовленим. 

Зареєструйте свій товарний знак 



Що ще мені залишається зробити? > WeChat 

1.Завантажити додаток.. 

2.Відкрийте додаток і натисніть 

“Зареєструватися” 

3.Введіть в поле свій номер і натисніть 

“ Зареєструватися ” (оберіть 

правильний код країни, наприклад 

Україна) 

4.WeChat відправить код перевірки на 

вибраний номер. Введіть його в поле 

"Код". 

5.Після підтвердження введіть своє 

ім'я та завершіть створення облікового 

запису. 

Завантаження додатку Додати контакти, чати тощо 

Натисніть тут, щоб: 

1.Створити групу 

2.Додати нові контакти 

3.Відсканувати QR-код 

4.Відкрити штрих-код 

платежу 

Натисніть тут, щоб побачити 

моменти ваших друзів 

(подібно Facebook) 

Натисніть тут, щоб: 

1.Побачити свій профіль (і 

QR-код)  

2.Отримати доступ до 

вашого гаманця і покупок 

3.Отримати доступ до меню 

налаштувань облікового 

запису 



Перекладачі 

Не залишайте пошуки на останній момент  

Минулий досвід – це найголовніше 

 Не покладайтеся виключно на резюме, завжди 

розмовляйте з ними 

 Професійні перекладачі стають все дорожче. 800-1200 

в день 

 Є багато англо- та російськомовних студентів, хоча 

результати залишають бажати кращого. 

 Подорожуйте з одним перекладачем, якщо вам 

потрібно відвідати кілька міст у Китаї. 

Витратьте 30 хвилин на загальний розгляд. 

Як можна знайти хорошого перекладача і на що варто звернути увагу 



Зміст 

1. ВСТУП 

2. ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ВАРТО БРАТИ УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ 

3. ПЕРШ НІЖ, ВИ ВІДВІДАЄТЕ ВИСТАВКУ 

4. ВИ В КИТАЇ 

5. КОЛИ ВИ ПОВЕРНЕТЕСЯ 



Що потрібно перевірити перед початком виставки? 

Налаштування 

Перекладачі 

Візитні картки 

Призначені зустрічі 



Як отримати якомога більше кваліфікованих потенційних клієнтів: 
основні принципи. 

Хороша підготовка 

 

Знання відповідності завжди окуповується 

 

Будьте активні 

 

Слідуйте цим порадам 



Тайм-менеджмент на виставці: як витрачати час для досягнення 
максимального результату 

Кожен день приїжджайте рано на місце і не йдіть пізно. 

 Ходіть по черзі на обід та робіть це в той самий час як ікитайці, щоб 

не упустити можливості. Між 12:00-13:00 годиною. 

Коли на вашому виставковому місці стане тихіше, вивчіть каталог і 

почніть відвідувати цікаві компанії. 

Після виставки вам потрібно відвідати інші заходи або зробити 

перевірку магазину. В іншому випадку максимально використовуйте 

свій час, запрошуючи на вечерю найперспективніших знайомих, 

особливо якщо ви не зустрілися під час шоу. 

Якщо виставка триває 3 дні, то останній буде дуже повільним.  

У другій половині дня більшість експонентів почнуть прибирати свої 

стенди. 



Управління контактами: як організувати всю інформацію, отриману 
під час виставки 

Робіть корисні замітки про зустрічі і 

контакти та додайте їх візитні картки або 

контактні дані. Так легше запам'ятати. 

Додайте їх в WeChat, якщо ще не 

зробили (пошук за номером мобільного 

телефону) 

Додайте примітки, номер телефону і 

фотографію його/її візитки в профіль 

WeChat 

В кінці кожного дня виставки запишіть 

інформацію або власні враження і 

додайте будь-які коментарі до своїх 

нотаток. 



Ведення переговорів з китайськими клієнтами на місці: основні 
принципи 

 Ділова зустріч 

 

 

 

 

 

 Отримайте їх візитну картку і wechat. 

 Проведіть екскурсію виставкою. Знайдіть правильний контакт. Завжди 

носіть із собою візитки. 

 Носіть з собою копію каталогу. 

 Ділові вечері, протоколи та подарунки.  

1. Не ускладнюйте. 

2. Дивіться на світ «очима» китайських 

клінтів 

3. Якщо ви європеєць – це може 

допомогти вам. 

4. Робіть корисні нотатки.  



Перекладачі 

Більшість з них не роблять нотаток. Наполягайте на цьому з першої 

зустрічі. 

 

Короткі речення. Не вимовляйте довгих промов. 

 

Зберігайте простоту . Не ускладнюйте розмову. 

 

Будьте обережні з жартами або регіональними виразами / ідіомами 

 

Будьте обережні щодо статусу Гонконгу/Макао і Тайваню 

Зустріч із перекладачами 



Як знайти і підтримувати зв'язок з діловими партнерами > перед 
переговорами 

Під час переговорів 

• E-mail листування не має результату 

• Використання англійської мови обмежене 

• Дистриб'ютори насичені, дуже низька відповідь 

• Періодично відвідувати 

• Просувайте свою компанію і продукт 

• Виберіть параметри, які підвищують цінність  у 

виборі партнера 

• Наполягайте 

• Не поспішайте, не зупиняйтеся 



Практичні питання > Міркування під час відвідування 

• Будьте готові до цих питань щодо FMCG : 

 
Чи є ваш бренд провідним у вашій країні? 
 

Який термін придатності? 
 

Ви реєстрували свій бренд у Китаї? 
 

В які ще країни експортуєте? 
 

Ви продавали в Китаї? 
 

Експортні вимоги 
 

Ексклюзивність? 
 

Експорт на умовах CIF? 
 

Умови платежу 

 

Будьте готові вести переговори 

китайською мовою 

• Вивчайте магазини, якщо ви 

можете. 

 

 

 

 

• Ведіть перемовини таким 

чином, щоб обидві сторони 

були у виграші 

 

 

• Приготуйте зразки. 

Важливі міркування 



Зв'язок в Китаї 

Китайська SIM-карта 

Міжнародна SIM-карта 

Доступний Wi-fi 

Chinese Great Firewall (“Великий 

китайський файєрвол”) 

 



Подорожуючи до Китаю 

Рейси до Китаю. Різні ціни при покупці за 

кордоном. Післяобідні затримки. 

Потяги. Отримайте паперову копію. Необхідний 

паспорт. 

Автобус. Повільний. Інтенсивний рух 

Приватні автомобілі і необхідність отримання 

водійських прав у Китаї. 



Пересування по Китаю 

 Адреси написані китайською мовою 

 Контактні номера 

 Таксі 

 Метро 

 Органи безпеки 

 Додаток Didi 

 



Оплата в Китаї 

 Переказ грошей  

 Готівка.  

 Міжнародні кредитні картки. 

 Китайські кредитні картки  

 Wechat і Alipay 

 



Зміст 

1. ВСТУП 

2. ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ВАРТО БРАТИ УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ 

3. ПЕРШ НІЖ, ВИ ВІДВІДАЄТЕ ВИСТАВКУ 

4. ВИ В КИТАЇ 

5. КОЛИ ВИ ПОВЕРНЕТЕСЯ 



Як знайти і підтримувати зв'язок з діловими партнерами > Наступні дії 

• Наступні дії 
 

 Вже є підтримка китайською мовою. 

 Поєднайте WeChat з повідомленнями вашої 

електронної пошти, щоб відрізнятися від 

електронних листів ваших конкурентів. 

 Зробіть резюме для обох сторін з подальшими 

діями 

 Складіть простий план 

 Узгодженість 

 Місцева підтримка 

 Повернення 

 Запросіть ділових партнерів до своєї країни 



Як знайти і підтримувати зв'язок з діловими партнерами > Due 
Diligence  

Що таке DD? DD в Китаї 

• Розслідування для перевірки, чи 

 

 Наші очікування виправдалися 

 

 Ми отримуємо правильну цінність 

 

 Ми мінімізуємо ризик 

 

• Це звичайна процедура, в нашому 

повсякденному житті, бо компанії стають 

більш систематичними 

 

• Можна зробити для : 

 Подій 

 Продажів 

 Покупок 

 Інвестицій 

• Стає глибшою / складнішою в міру 

збільшення ризиків / можливостіей 

 

• Не обов'язково означає «угода» 

 

• Правильний вибір часу 

• Залучити ресурси 

• Налаштування ресурсів для обігу 

 

• Обережність / Турбота про ваше власне 

оточення 

 

• Культурні відмінності («втратити обличчя») 

 

• Нестача інформації, використання різних 

джерел 

 

• Безпрограшність з самого початку 



Як знайти і підтримувати зв'язок з діловими партнерами > Due 
Diligence  

Робіть це швидко, тому що 

це необхідно! 

17 

Пошук онлайн / Телефон для : 

• Новини, найм, публікації 

• Шахрайство 

• Виставки / Події / Alibaba 

• Контактні дані 

• Клієнти, постачальники 



Як знайти і підтримувати зв'язок з діловими партнерами > Due 
Diligence 
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Інші документи 

 Дозвільні документи 

 Структура капіталу і внесок у 

капітал: статутний капітал 

 Розмір інвестицій 

 Банківські рахунки 

 Установчі документи 

Основні документи 

 Бізнес ліцензія 

 Печатки фірми 

 Спеціальні ліцензії 

 Договір про оренду 

 Реєстрація в Бюро 



Як знайти і підтримувати зв'язок з діловими партнерами > Візит 

• Бачити їх обличчям до обличчя 

 

• Побудувати взаємовідносини 

 

• Інші клієнти / постачальники 

 

• Перевірте приміщення 

 

• Розмовляйте з: 

Працівниками 

Сусідніми компаніями 

Відділом управління будівлею 
 

 

17 



Як знайти і підтримувати зв'язок з діловими партнерами > Поради 

1

7 

Отримайте професійні послуги: 

 
• Основна юридична інформація                                   Аутсорсинг 

 
• Юридична перевірка                                                    Юридична  

                                                                                     консультація 

 

 

 

 

 

 

 

• Основна фінансова інформація                                   Аутсорсинг 

 

• Фінансова перевірка                                                     Експерти 

 

 



Як знайти і підтримувати зв'язок з діловими партнерами > Контракти 

При підписанні Бізнес ліцензія 

• Правильно визначіть сторони  

 

• Визначіть предмет договору 

 

• Визначіть зобов'язання кожної зі сторін 

 

 Товари / послуги. Фотографії, якщо 

можливо. Повний опис 

 

 Ціна. Інкотермс. Умови платежу.   

 

 Валюта. Податок. TT/LC 

 

 Що станеться, якщо відбудеться 

затримка? Якщо немає скарги? 

Тоді що? 

 

 Пені та санкції 

 

• Умови оплати застави 

• Також додайте: 

 

 Строк дії контракту 

 

 Мова 

 

 Арбітраж або/і компетентні органи 

 

 Застосовний закон 

 

 Загальні положення 

 

 Часткова недієздатність 

 

 Конфедиційність 

 

 Зв'язок 

 

 Дата, місце, підпис та печатка 

 



Як розставити пріоритети для потенційних клієнтів і перспектив 

Багато візитних карток, але чи є вони хорошими контактами? 

Due Diligence. 

Організуйте свої контакти по різним групах залежно від 

відповідності вашим інтересам, не звертаючи уваги на їх інтереси. 

Пропоновані групи: пріоритетні, другорядні, нецікаві. 

 Надішліть персональне електронне повідомлення всім своїм 

пріоритетним контактам. Після відправки електронного листа, 

слідкуйте за WeChat. 

Надішліть звичайне електронне повідомлення / wechat своїм 

вторинним контактам і провірте WeChat через кілька днів. 

Якщо у вас є час, відправте загальний електронний лист / wechat 

всім, хто не цікавий, щоб подякувати їм за витрачений час. 



Коли і як мені з ними зв'язатися? 

 Відстеження має бути швидким. 

 Комбінуйте електронну пошту і wechat. 

Електронна пошта включає більше інформації, а 

WeChat забезпечує негайний зворотній зв'язок. 

 Бажано китайською мовою 

 Зосередьтеся на пріоритетній групі. 

 Ніколи не дозволяйте тижням проходити без дій. 

 Ви повинні відправити зразки? 



Що робити, якщо вони не відповідають? 

У китайській діловій культурі не дуже часто кажуть 

«мені це не цікаво», замість цього вони просто 

ігнорують повідомлення. Тому ви повинні не звертати на 

це увагу, і якщо розмова припиниться, ви можете 

зробити наступне: 

• Використайте інший каналу зв'язку 

• Якщо всі письмові повідомлення не відправляються, 

зателефонуйте на їх прямий телефон. 

• Можливо, ваш контакт більше не працює в компанії 

(дуже висока плинність кадрів). Ви можете спробувати 

інший контакт та пояснити свою ситуацію (тільки 

китайською мовою). 

• Якщо все перераховане вище не вдається, швидше за 

все, вони більше не зацікавлені в тому, що ви 

пропонуєте.  



Як ефективно укладати угоди: ведення переговорів з китайськими 
клієнтами з України. 

 Визначте ключові точки продажу 

 Холодні дзвінки (телефоний спам) англійською 

мовою майже ніколи не працюють 

 Будьте наполегливими 

 Повертайтесь 

 Нехай вони відвідають вас 

 Отримайте підтримку на місці 



Як знайти і підтримувати зв'язок з діловими партнерами 

Партнер 

• Електронна пошта отримує обмежену відповідь 

• Письмова англійська в порядку 

• Важливо зберегти / побудувати 

відносини 

• Продовжуйте відвідувати 

• Забезпечити підтримку і навчання 

• Вивчіть варіанти підтримки 

• Забезпечити безпрограшну ситуацію 

• Будти постійним 



The Programme is implemented by the Export Promotion Office, supported by the EBRD and funded under the EU4Business Initiative 

Дякую за увагу! 
 

Програма впроваджується Офісом з просування експорту за підтримки ЄБРР та фінансується за рахунок коштів Ініціативи 

«EU4Business» 


