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ראש הנציגות הכלכלית  

ן'שנז-בגואנגדונג
(דרום סין)

*Source: GettyImages
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הגבוה  ג"התמברציפות עם 32שנה •

ביותר

(  בשנה)מיליארד דולר 660מייצאת •

לעולם

מפעל הייצור של סין•

2020מהייצוא של סין בשנת 25%•

גואנגדונגממחוז 

מיליון  540מישראל לגואנגדונגייצוא •

דולר

תעודת זהות והיכרות-גואנגדונג

:גואנגדונג

בסין#1ג "תמ

1.7
טריליון

USD

116

מיליון  

תושבים

# Country USD Trillion

1 United States 19.48

2 China 12.23
3 Japan 4.87

4 Germany 3.69
5 India 2.65

6 United Kingdom 2.63
7 France 2.58

8 Brazil 2.05

9 Italy 1.94
Guangdong 1.7

10 Canda 1.64
11 Russia 1.54

12 South Korea 1.53
13 Australia 1.32
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מכירת מוצרי קוסמטיקה

Source: National Bureau of Statistics of China
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Cosmetic Products Retail Sales

Retail sales (USD billion)

השוק  –מוצרי טיפוח לעור 

הגדול והצומח ביותר 

בצמיחה–אפ -מייק

ינג'אייגמוצרי אנטי 

https://research.hktdc.com/en/article/MzA4Nzg0MTgw

מוצרי קוסמטיקה  
לגברים
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:  אתגרים עכשוויים בתחום הקוסמטיקה

(ינג רגולציה'בייג)תהליכי הרגולציה והכניסה לשוק הסיני מורכבים מאוד 

רגישות מחיר  

רוב המכירות של מוצרי הקוסמטיקה נרכשים בפלטפורמות המקוונות

לא ניתן לבקר בסין בשל המגיפה

:הפתרון וההזדמנות

מיקוד במפיצים ייעודיים המתמחים במסחר מקוון

(טיפול במוצרים שאינם יושבים פיזית בסין)ללא רגולציה Cross borderמסחר מקוון 

מופחתנמוך יותר לצרכן עקב תשלום מיסים מחיר 

גואנגדונג
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11.5זו'בגואנגאירוע מפיצי מסחר מקוון 
:על השותף OPB

.  האיקומרסבתחום פועלת כמפיץ : זו'מגואנגחברה 

ביתנים וירטואליים: עם אלפי קנייניםB2Bבעלי פלטפורמה 

POP stores-של איקומרסבחנויות בפלטפורמות הגדולות -חנויות צד שלישיB2C

(Tmall, JD.com: הגדולותהאיקומרסהסכמים עם חברות )

ועודLancome(שנתי12.89USD) Estee lauder:מותגים גדולים כקטניםמוכרים 

Tmallספק רשמי של  Direct importופלטפורמות נוספות במודל דומה
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11.5זו'בגואנגאירוע מפיצי מסחר מקוון 
:על השותף OPB

B2Bמפיצים פגישות 15

בעוד החברה הישראלית עולה באופן מקווןLiveבהקומסטייםניסוי המוצרים 

העלאה לאתר-הצטרפות לפלטפורמה שלהם

בסיןהקומסטיקההרצאה מקצועית על תחום 
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Brand information

Rate Brand story Brand history

R&D capability

Hot selling products

https://www.brandyond.com/brands_detail.php?brandId=ODk5

