


1. Өнгөрсөн удаагийн Солонгосын үзэсгэлэн худалдааны танилцуулга



Өмнөх удаагийн Солонгосын үзэсгэлэн худалдааны  танилцуулга



2012он. Анхдугаар удаагийн（Жинань）
Солонгос улсын бараа  бүтээгдэхүүний  үзэсгэлэн худалдаа



2013он. Хоёр дахь удаагийн（Жинан）
Солонгос улсын бараа, бүтээгдэхүүний  үзэсгэлэн худалдаа

vХугацаа： 2013.6.12-13.       

vБайршил：Жинан хотын Шүньгөн олон улсын 

үзэсгэлэнгийн төв 

vЕрөнхий зохион байгуулагч：Солонгосын худалдааны 

нийгэмлэг, Шаньдун мужийн худалдааг дэмжих хороо, 

Жинан хотын Ардын засгийн газар

vТалбайн хэмжээ：20 мянга гаруй метр2     Оролцогч 

АНН-ын тоо：326     

vХудалдааны эргэлтийн хэмжээ：170 сая юань



v Хугацаа： 2014.7.11-13.       

v Байршил：Жинан хотын Шүньгөн олон улсын үзэсгэлэнгийн төв 

v Ерөнхий зохион байгуулагч：Солонгосын худалдааны нийгэмлэг, 

Шаньдун мужийн худалдааг дэмжих хороо, Жинан хотын Ардын 

засгийн газар

v Талбайн хэмжээ：20 мянга гаруй метр2     

v Оролцогч АНН-ын тоо：327     

v Худалдааны эргэлтийн хэмжээ：530 сая юань

2014он. Гурав дахь удаагийн（Жинан）
Солонгос улсын бараа, бүтээгдэхүүний  үзэсгэлэн худалдаа



vХугацаа： 2015.6.5-7.       

vБайршил：Жинан хотын Шүньгөн олон 

улсын үзэсгэлэнгийн төв 

vЕрөнхий зохион байгуулагч：Солонгосын 

худалдааны нийгэмлэг, Шаньдун мужийн 

худалдааг дэмжих хороо, Жинан хотын 

Ардын засгийн газар

vТалбайн хэмжээ：26 мянга гаруй метр2     

vОролцогч АНН-ын тоо：409     

vХудалдааны эргэлтийн хэмжээ：1.74 тэрбум 

юань

2015он. Дөрөв дэх удаагийн（Жинан）Солонгос  улсын бараа, 
бүтээгдэхүүний  үзэсгэлэн худалдаа



2016он . Зургаа дахь удаагийн（Жинан）Солонгос  улсын бараа, бүтээгдэхүүний  үзэсгэлэн 
худалдаа

vХугацаа： 2016.7.1-3.       

vБайршил：Жинан хотын Шүньгөн олон улсын үзэсгэлэгийн төв 

vЗохион байгуулагч АНН：Солонгосын худалдааны нийгэмлэг、Шаньдун мужын худалдаа 

бизнесийн тэнхим、Жинан хотын ардын засгийн газар

vТалбайн хэмжээ：20 мянга гаруй метр2     

vОролцогч АНН-ын тоо：522  

vХудалдааны эргэлтийн хэмжээ：2.1 тэрбум юань



vЭнэ удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд анх удаа Япон улсын бүтээгдэхүүний хэсгийг гаргаж 

өгсөн. Урилгаар Японы 50 гаруй АНН, 100 үзэсгэлэнгийн павильонтойгоор оролцсон. Япон 

улсын олон улсын худалдааг дэмжих нийгэмлэг, Япон-Хятадын эдийн засаг, худалдааны төв, 

Япон болон Гөшань гацааны жижиг дунд ААН-ийн холбоо, Японы Руань-Инь групп зэрэг 

олон улсад нөлөөтэй хүчирхэг нийгэмлэг болон АНН-үүд оролцож, анх удаа Жинань хотноо 

бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулсан юм. 



2. Жинан- Солонгосын үзэсгэлэн амжилттай зохион байгуулагдаж буйн 
гол хүчин зүйлүүд  



1. Мэргэжлийн, ажил хэрэгч ААН-тай хамтран зохион байгуулж, Солонгосын уугуул бизнесийн 
байгууллагуудын хүрээ тоо хэмжээг тодорхойлох

       Үзэсгэлэнгийн  нэгдсэн мэдээлэлээс үзэхэд өмнөх 3,4,5 дахь удаагийн үзэсгэлэнд Солонгос улсын ААН-ийн оролцох 

хэмжээ хийгээд эзлэх хувь өмнөх 2 удаагийн үзэсгэлэнгийн зохион байгуулалтын үр өгөөжөөс хол давсан. Үүний гол 

шалтгаан нь: 3дахь удаагийн Жинань, Солонгосын үзэсгэлэн дээр Солонгосын албан ёсны байгууллага ——Солонгосын 

худалдаа хөрөнгө оруулалтыг хөгжүүлэх нэгдэл （KOTRA）-тэй хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Солонгосын 

худалдаа хөрөнгө оруулалтыг хөгжүүлэх нэгдэл нь Солонгосын албан ёсны худалдааг дэмжих байгууллага юм. 

Солонгосын жижиг дунд ААН-ийн гадаад зах зээлийг өргөжүүлэн, худалдаа, гадаад хөрөнгө оруулалт зэргийг 

нэмэгдүүлэх ажлыг хариуцдаг төдийгүй солонгос дахь жижиг дунд ААН-ийн дунд харьцангуй нөлөөтэй сайтай 

байгууллага юм. Чиндао, Солонгосын худалдааны газар Солонгосын үзэсгэлэнгийн гол хэрэгжүүлэгч байгуулагч 

байгууллагын хувьд үзэсгэлэнгийн төлөвлөгөө, зохион байгуулалтын чадвар болон тухайн нийгэмлэгтэй харилцах зэрэг 

тал дээр үзэсгэлэнг амжилттай зохион байгуулахад гол нөлөөтэй байсан. Үүнээс гадна KOTRA мөн дотоодын ЗГ, 

Худалдааны нийгэмлэгүүд үзэсгэлэнд оролцох давуу талыг хангалттай нэмэгдүүлж, Солонгосын ААН-ийг зохион 

байгуулан Жинань хотод болсон үзэсгэлэнд  оролцуулсан. 3дахь удаагийн үзэсгэлэнд оролцсон Солонгосын уугуул ААН-

ийн тоо мөн үетэй харьцуулахад  200% -иар үсрэнгүй өссөн. 
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       3809 хүнтэй тусгай худалдан авагчийн бүлэгт Жинань хотоос гаднах бусад худалдан авагчийн тоо 

3311，энэ нь нийт худалдан авагчийн 86.93%.  Үүнээс жижиглэнгийн худалдааны байгууллага 39% , 

албан ёсны болон бөөний худалдааны байгууллага 34%, цахим болон энгийн худалдааны  байгууллага 

27% тус тус эзлэж байна. 

2. Тусгай худалдан авагчийн идэвхтэй оролцоонд ашигтай



       Гол төлөв  Бээжин, Шанхай, Тяньжинь, 

Жянсү, Гуандун зэрэг 12 мужаас ирсэн. 
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2. Тусгай худалдан авагчийн идэвхи оролцоонд ашигтай



3.Тав дахь удаагийн Солонгос улсын үзэсгэлэн нь 
тендэрт ялж албан ёсны үзэсгэлэнгийн компани болов.

Шаньдун Шинь Шөн Хуа үзэсгэлэн ХХК нь 

Шаньдун мужийн тэргүүлэх ААН  бөгөөд  

Шаньдун муждаа хамгийн түрүүнд ISO9001 

чанарын стандартыг хангасан орчин үеийн 

үзэсгэлэнгийн ААН, мөн улсын 

үзэсэлэнгийн үйлчилгээнд бүрэн 

стандартчилагдсан туршилтын цэг болсон 

байгууллага юм. Муж, хотын холбогдох 

байгууллагаас “Шаньдун мужийн 

үйлчилгээний брэнд”, “Итгэл даасан 

байгууллага”шагнал тус тус хүртсэн. 



4. Үзэсгэлэнгийн сурталчилгаа болон  маркетингд их хэмжээгээр 
татах ашиг тус нь 

Интернэт худалдаа болон Дата багцын зах 

зээлийг хангалттайгаар ашиглаж , 

интернэт сайт, вичат, вэйбо зэрэг гурван 

албан ёсны талбарын ашиглалт, 

сурталчилгааг чангатгаж, 80 гаруй мянган 

цахим шуудан болон мессэж илгээж  

дотоод дахь ААН, хувь хүн бүрт мэдээлэл 

түгээх сурталчилгаа үр дүнтэй болсон 

билээ.



4. Үзэсгэлэнгийн сурталчилгаа болон  маркетингд 
их хэмжээгээр татах ашиг тус нь 

Суртчилан таниулах цар хүрээгээ илүү 

өрөгжүүлэхийн тулд хотын захиргаа хэвлэлийн бага 

хурлыг зохион байгуулж 30 гаруй мэдээллийн 

хэрэгслийг урьж сурталчлах ажлын талаар мэдээлж, 

хотын доторх 8000 гаруй таксинд 160 гаруй  мянган 

зурагт суртилчилгааг байрлуулж, Ин зуо, Хуа лянь, 

гол дүүргүүд, абтобусны зогсоол дээр Солонгосын 

үзэсгэлэнгийн талаар 23 мянган ширхэг материал 

тарааж Жинань хотын айл өрх бүрт таниулах 

зорилгоо биелүүлсэн юм.



vЭнэ удаагийн үзэсгэлэн нь 26400 мкв талбайд 
зохион байгуулагдаж 757 павильон 
байрлуулсан. Түүний дотор солонгосын Etude 
house гоо сайхны бүтээгдэхүүн , Lotte food 
хүнсний бүтээгдэхүүн, цахилгаан хэрэгсэл 
зэрэг нийт 287 ААН оролцож, 431 павильон 
гаргасан юм. Ялангуяа Бусаны үзэсгэлэнгийн 
төв тус удаагийн үзэсгэлэнгийн хамтран 
ажиллагч талын хувьд тус хотын 70 ААН-ийг 
зохион байгуулж 76 павильон гаргасан байна.

1. Үзэсгэлэн оролцогч ихтэй байлаа.  

 Тав дахь удаагийн үзэсгэлэнгийн гол амжилт



vЭнэ удаагийн үзэсгэлэн дээр сэтгэл татам Жинань 

бүтээгдэхүүн нэртэй павильон гаргасан бөгөөд хотын 

Худалдааг хэмжих хорооноос зохион байгуулан  нийт 185 

гаруй Жинань хотын нэрийн онцлог бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэдэг ААН-ийг үзэсгэлэнд оролцуулж нийт  226 

павилон гаргасан байна. Нэр хүндтэй брэндүүд, соёлын 

биет бус өв, хүнсний бүтээгдэхүүн, ХАА-н бүтээгдэхүүн 

зэрэг онцлог бүтээгдэхүүнүүд оролцсон ба Жинань хотын 

онцлог бүхий үйлдвэрлэлийг сурталчилж, хотынхоо 

онцлогтой ААН-үүдийг илүү түлхэц үзүүлж, Солонгос, 

Япон улсын ААН-тэй харилцаа хамтын ажиллагааг 

чангатгах гүүрийг барьсан юм. 

1. Үзэсгэлэн оролцогч ихтэй байлаа.  

 Тав дахь удаагийн үзэсгэлэнгийн гол амжилт



Үзэсгэлэнгийн үеэрх арга хэмжээ их 
өргөн дэлгэр хүртээмжтэй, үзэсгэлэнгийн 
чадамжийг илүү гүнзгий  хөгжүүлэхэд 
чиглэж ,бүтээгдэхүүнийг үзүүлэн гаргаж , 
эдийн засаг арилжааны талаар хэлэлцээр 
хийж ,соёлын солилцооны олон талт 
байдлыг нэг цогц болгосон юм.

 Тав дахь удаагийн үзэсгэлэнгийн 
гол амжилт
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Анхдугаар удаагийн Шаньдун- Солонгосын эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааны  чуулга уулзалт нь 

Шаньдун муж болон Солонгосын үйлдвэрлэл гадаад худалдааны яамны муж, яамны зэрэглэлийн хамтарсан хуралдааны 

тогтолцоон доор зохион байгуулагдсан анхны хурал бөгөөд , Хотын дэд дарга Ся Гө болон Солонгосын үйлдвэрлэл 

гадаад худалдааны яамдэд сайд Тай Си нар хурлыг нээж үг хэлсэн билээ. Хятад Солонгос хоёр улсын засгийн газар, 

судалгааны байгууллагууд  гол  Аж Үйлдвэрийн мэргэжилтэн, судлаач нар  Хятад Солонгосын чөлөөт худалдааны дээвэр 

дор Шаньдун Солонгосын цахим худалдааны хамтын ажиллагаа, санхүүгийн хамтын ажиллагаа, Солонгос, Хятадын аж 

үйлдвэрийн парк болон Хятад, Солонгосын чөлөөт худалдааны бүс, бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 

жишиг бүсийн бүтээн байгуулалт сэдвээр илтгэл тавьсан нь Шань муж болон Солонгос улсын хоорондын санхүү, цахим 

худалдаа, аж үйлдвэрийн парк, чөлөөт худалдааны жишиг бүсийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон талт хамтын ажиллагааг 

улам бүр бэхжүүлсэн юм. Жинанийн хотын ААН-ийг төлөөлж тус хотын нэртэй цахим худалдааны Хан дү и ша ХХК 

чуулга уулзалт дээр илтгэл тавьсан юм

Анхдугаар удаагийн Шаньдун- Солонгосын эдийн засаг,худалдаа хамтын ажиллагааны 
чуулга уулзалт.



Солонгос, Хятад хоёр орны худалдаа 
FTA тайлбар хурал,  хил дамнасан 
цахим худалдааны форум

2.Тухайн үеийн үйл ажиллагаа 
ажил хэрэгч шинжтэй байлаа

 Тав дахь удаагийн үзэсгэлэнгийн 
гол амжилт

“Солонгос, Хятад хоёр орны худалдаа 
FTA тайлбар хурал,  хил дамнасан 
цахим худалдааны форум” Шаньдуны барааны 
хяналтын алба, Жинаний гаалийн болон холбогдох  
мэргэжилтэнүүдийг урин сургалт зохион байгуулсан ба 
Хятад, Солонгосын эдийн засаг, худалдааны ААН-үүдэд 
гаалийн бүрдүүлэлт, бараа шалгалтын бодлого хийгээд 
анхаарах зүйлүүдийг тайлбарлаж, Чиндао-ын эдийн 
засаг, худалдааны газар, Жиньдун групп зэрэг холбогдох 
ажилчид хил дамнасан цахим худалдааны шинэ 
бодлогын заавар хийгээд оролцох арга зам, 
үйлчилгээний хэв маяг зэргийг танилцуулсан юм. 
Энэхүү хуралд 100 гаруй хүн оролцож чамгүй үр 
өгөөжтэй өндөрлөв. 



Гоо сайханы
 бүтээгдэхүүний тусгай талбайн 
худалдан авалтын зөвлөлдөх хурал

2.Тухайн үеийн үйл ажиллагаа 
ажил хэрэгч шинжтэй

Тав дахь удаагийн Солонгосын 
үзэсгэлэн худалдааны ололт амжилт

Гоо сайханы бүтээгдэхүүн тусгай талбайн 

худалдан авалтын зөвлөлдөх хурал, 40 гаруй том 

хэмжээний гоо сайханы бүтээгдэхүүний  

борлуулагч болон 80 гаруй Солонгос, Японы гоо 

сайханы бүтээгдэхүүний ААНүүдэд өргөн 

хэмжээний худалдан авалтын зөвлөлдөх хурлыг 

зохион байгуулсан. арилжааны хэмжээ 92 сая 

гаруй юань.



Руань-Инь группийн тайлбар хурал

Хурал 3 өдөр үргэлжилж, өдөрт нэг удаа 

Руань-Инь группийн тайлбар хурал зохион 

байгуулж, гацаа （хот）дүүргийн холбогдох 

ажилтан, Хуалянь групп, Иньзуо групп 

зэрэг 400 гаруй тусгай худалдан авагч 

оролцсон нь үр дүнгээ өгсөн.  

2.Тухайн үеийн үйл ажиллагаа
 ажил хэрэгч шинжтэй

Тав дахь удаагийн Солонгосын 
үзэсгэлэн худалдааны ололт амжилт



Хандивын үйл ажиллагаа

Солонгос улсын уламжлалт соёлын тоглолт

2.Тухайн үеийн үйл ажиллагаа
 ажил хэрэгч шинжтэй

Тав дахь удаагийн Солонгосын 
үзэсгэлэн худалдааны ололт амжилт



 Энэ удаагийн үзэсгэлэнгийн талбайн зөвлөлдөх хурлын үр дүн тодорхой, үзэсгэлэнгийн 

худалдааны нийт дүн2,1 тэрбум юань хүрсэн. 204 худалдан авагч байгууллага 1 сая юань давсан 

худалдан авалтын хийсэн байна. Үүнээс Жиньдун нэгдүгээр зэрэглэлийн үйлчилгээний 

байгууллагынШанхайн Юйминь аж үйлдвэрийн талбайн борлуулалтын хэмжээ 26,5сая юань, 

Хэйлунжян Жиньдү будааны үйлдвэрийн борлуулалтын хэмжээ17,5сая юань, Шанхайн Чяньрү 

электрон ХХК-ийн борлуулалтын хэмжээ 11сая юань хүрсэн байна. Үзэсгэлэнд оролцсон 

байгууллага, хамтын түншүүд энэ удаагийн үзэсгэлэнгийн худалдан авагч байгууллагын ажилд 

харьцангуй сайн үнэлгээ өгсөн. Мөн статистик тоо баримтаас харахад үзэсгэлэнд оролцсон 

байгууллагуудын 84% нь цаашид үргэлжлүүлэн үзэсгэлэнд оролцохоо мэдэгдсэн байна. 

Солонгосын эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих нэгдэл Жинань, Солонгосын 

үзэсгэлэн нь Солонгос улсаас гадна өргөн цар хүрээтэйгээр зохион байгууллагдаж буй хамгийн 

амжилттай  Солонгосы бараа, бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн хэмээн илэрхийлсэн бөгөөд Солонгосын 

аж үйлдвэрлэл, худалдааны яамны гол дэмжих хөтөлбөрт орсон билээ.   

Тав дахь удаагийн Солонгосын үзэсгэлэн худалдааны ололт амжилт
3.   Сайн чанарын худалдан авагчид нь үзэсгэлэнгийн мэргэжлийн болон өндөр чанарын баталгаа 
болж, үзэсгэлэнгийн талбай дахь зөвлөлдөх хурал  үр ашиг сайтай байлаа.  



v  Солонгосын үзэсгэлэнгийн үеэрх сонирхогчдын тасралтгүй урсгал  

Тав дахь удаагийн Солонгосын үзэсгэлэн худалдааны ололт амжилт
3. Сайн чанарын худалдан авагчид нь үзэсгэлэнгийн мэргэжлийн болон өндөр чанарын баталгаа 
болж, үзэсгэлэнгийн талбай дахь зөвлөлдөх хурал  үр ашиг сайтай байлаа. байсан.  



v Хөл ихтэй Японы үзэсгэлэнгийн хэсэг 

Тав дахь удаагийн Солонгосын үзэсгэлэн худалдааны ололт амжилт

3. Сайн чанарын худалдан авагчид нь үзэсгэлэнгийн мэргэжлийн болон өндөр чанарын баталгаа 
болж, үзэсгэлэнгийн талбай дахь зөвлөлдөх хурал  үр ашиг сайтай байлаа. байсан.  



  


