24 miliony aut w południowo-zachodnich Chinach
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Wyższe dochody mieszkańców przekładają się na wyższy standard życia – po drogach regionu jeżdżą już 24 miliony aut.

Przed nami kolejna edycja CAPAS. To międzynarodowe targi części samochodowych oraz
usług w tej branży, które odbędą się w Chengdu, jednym z największych miast Chin,
położonym w południowo-zachodniej części tego kraju.
Region ten notuje w ostatnich latach duże wzrosty gospodarcze. Wyższe dochody mieszkańców
przekładają się na wyższy standard życia – po drogach regionu jeżdżą już 24 miliony aut. Branże
warsztatowa i aftermarketowa rozwijają się tu bardzo prężnie. Dlatego targi są dobrą okazją to
zaoferowania swoich rozwiązań w tej części świata.
Targi odbędą się w dniach 23-25 maja 2019 roku w Chengdu Century City New International
Exhibition & Convention Center. Weźmie w nich udział ponad 600 wystawców. Ofertę przedstawią
na ponad 45 000 m2 powierzchni. Rynek jest chłonny, ale też wysoko konkurencyjny. Przedsiębiorcy
czują presję, dlatego chcą inwestować w nowe rozwiązania czy usługi. CAPAS już od czasu debiutu w
2014 roku jest ważnym wydarzeniem motoryzacyjnym w kalendarzu kluczowych graczy branży
automotive w regionie.
Trendy w branży
Organizatorzy targów dużą uwagę zwracają na obecne w branży trendy. Jednym z głównych jest
nieustannie rosnąca w Chinach liczba usług online. Dotyczy to chociażby możliwości zamawiania
części zamiennych przez warsztaty. Idzie za tym oczywiście duża przejrzystość ofert u
dystrybutorów, ceniona jest wysoka dostępność części zamiennych. Dystrybutorzy tutaj chwalą się
swoimi możliwościami (poprzednie edycje pokazują, że 40% gości targowych to pracownicy
warsztatów samochodowych), ale też poszukują dodatkowych możliwości pozyskiwania części czy
wyposażenia warsztatowego. Na targach CAPAS, jak przekonują organizatorzy, spotykają się
wszyscy uczestnicy tzw. łańcucha dostaw.

Prestiż targów rośnie. Od tego roku członkiem wspierającym CAPAS jest Stowarzyszenie
Producentów Części Samochodowych Chengdu (AAPIA). Stowarzyszenie posiada silną sieć
dystrybutorów w całym regionie. - Dzięki uczestnictwu w targach, takich jak CAPAS, dystrybutorzy
będą mogli nawiązać kontakt z nowymi klientami, jak również wzmocnić relacje z istniejącymi
partnerami. Ponadto CAPAS przyciąga ogromną liczbę pracowników warsztatów samochodowych,
którzy są kluczowym klientem docelowym dla naszych dystrybutorów. Jako organizacja branżowa z
niecierpliwością czekamy na to wydarzenie – mówi Xu Qiang, przewodniczący AAPIA.
Szósta edycja targów CAPAS będzie podzielona na siedem stref tematycznych. Ciekawym
miejsce będzie strefa "Made in Sichuan", która prezentować będzie obecny rozwój i
możliwości tego regionu Chin. Działa tu wiele zakładów produkcyjnych szeroko pojętej
branży motoryzacyjnej. Inne strefy to części i akcesoria, pojazdy użytkowe, wyposażenie
warsztatowe, łańcuch dostaw, e-mobilność oraz nowość - sektor opon.
Organizatorami CAPAS są m.in. Chińska Rada Promocji Handlu Międzynarodowego oraz Targi
Frankfurt. Więcej informacji na temat targów można znaleźć na stronie www.capas-chengdu.com lub
pisząc na adres auto@hongkong.messefrankfurt.com.
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