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Ініціатива Комітету партії та уряду провінції Ґаньсу для інноваційного 
розвитку :

☛ прорив у сфері підтримки розвитку індустрії культурного туризму
☛ спосіб створення нових полюсів росту для економічного розвитку

VIII Міжнародний фестиваль туризму Шовкового шляху «Дуньхуан» 
проводитиметься у місті Цзяюйґуань, провінція Ґаньсу. 

Міжнародний фестиваль туризму Шовкового шляху «Дуньхуан»



«Найперший та 
найвеличніший гірський 

перевал під небесами» 

Цзяюйґуань, провінція Ґаньсу - це найбільш 
стратегічний західний перевал Великої 

Китайської стіни. Місто також є важливим 
транспортним і промисловим центром 

Нового Шовкового шляху.

Будучи містом, що здобуло звання 
«Визначного туристичного міста», 

Цзяюйґуань приймає до 30 тисяч туристів 
на добу. Найвизначніші місцеві пам'ятки: 
фортеця Цзяюйґуань, гробниці Вей-Цзін, 

вулиця їжі Датан та низка інших визначних 
місць.

Цзяюйґуань, провінція Ґаньсу  



Jiayuguan Silk Road Food Culture Festival 

Фестиваль їжі та культур 
Шовкового шляху 

триватиме 
5 днів

Червень 20-24, 2018



Основні заходи 
Організатори та гості виступлять з промовами, в яких представлять країни-учасниці та 
основні заходи Фестивалю їжі та культур Шовкового шляху, а також підґрунтя та 
значимість заходу

На виставці буде представлено їжу та напої більш як 15-ти країн світу

Обговорення на тему впливу стародавнього та нового Шовкового шляху на культуру 
харчування країн Сходу і Заходу 

Туристи, місцеві жителі та професіонали візьмуть участь у приготування страв різних 
країн 

Куланіри світового класу розкажуть, як готувати страви їхніх країн

Представниці країн вздовж Шовкового шляху змагатимуться за титул «Міс Шовкового 
шляху»

Показ під відкритим небом кінокартин країн вздовж Шовкового шляху 

Унікальна можливість зазирнути до світу вина з різних куточків світу, а також 
спробувати кожне з видів вин 



Основні заходи – 20 червня (середа)

Промови поважних гостей
Промоушн-захід міста Цзяюйґуань 

Відвідування гостями виставки 
Gourmet Carnival

Близько 60-ти стендів китайських та 
іноземних брендів харчових 

продуктів



Основні заходи – 20 червня (середа)

15 представниць країн вздовж 
Шовкового шляху змагатимуться 
за титул «Міс Шовкового шляху»

Китайські і іноземні дипломати 
та відомі кулінари розкажуть про 

їжу вздовж Шовкового шляху



Основні заходи – 21 червня (четвер)

6-10 китайських та іноземних 
кулінарів  візьмуть участь у 

змаганні

Кулінари світового класу 
особисто розкажуть про способи 

приготування різних страв



Основні заходи – 21-22 червня 

Показ 2-3 короткометражних 
фільмів (20-30 хвилин) 

кожного вечора

Дегустатори вин з різних країн 
проведуть лекції на тему 

культури вина. Слідом за цим, 
буде проведено дегустацію вин, 

церемонію нагородження



‼ Популяризація культури, мистецтва, традицій та харчової
культури країн вздовж Шовкового шляху, зокрема України

‼ Просування міст та привабливих туристичних напрямків країни

‼ Демонстрація кращих продуктів країн ініціативи «Один пояс, один
шлях»

‼ Просування торгівлі та народних відносин між країнами та
містами вздовж ініціативи «Один пояс, один шлях»

Переваги для країн та їхніх міст:



‼ Можливість продемонструвати свою продукцію для потенційних
клієнтів, кількість яких становитиме близько 30 000 в день,
загальна тривалість заходу – 7 днів.

‼ Можливість продавати свою продукцію протягом усієї тривалості
заходу. Кількість потенційних покупців – близько 30 000 в день.

‼ Жодної комісії чи податків. Надається стенд стандартного розміру
(9м𝟐).

‼ Безкоштовна маркетингова комунікація до та після проведення
заходу через офлайн та онлайн платформи

‼ Допомога Альянсу міст Шовкового шляху при опануванні місцевого
ринку

Переваги для бізнесу:



Організатори надають:

☛ Безкоштовна 
участь в усіх заходах

☛ Безкоштовне
просування до та після 
заходу через онлайн та 
офлайн платформи

☛ Безкоштовна
допомога при опануванні 
місцевого ринку

☛ Безкоштовне
просування в якості 
продукту Silk Road Brand
на нашому сайті та через 
платформу у вічаті

☛ Безкоштовна 
участь в усіх заходах

☛ Безкоштовне 
проживання (4 ночі) у 
місті Цзяюйґуань та 
транспортування до міста 
в межах Китаю для 
відомих кулінарів

☛ Безкоштовне
просування до та після 
заходу через онлайн та 
офлайн платформи

☛ Безкоштовна 
участь в усіх заходах

☛ Безкоштовне 
проживання (4 ночі) у 
місті Цзяюйґуань та 
транспортування до міста 
в межах Китаю для 2-х 
представників міської 
адміністрації 

☛ Безкоштовне
просування до та після 
заходу через онлайн та 
офлайн платформи



Організатори

Альянс міст 
Шовкового шляху

Муніципальний уряд 
міста Цзяюйґуань



Контакти

Вебсайт: www.srca-info.com

Адреса головного офісу: West Tower 1705, Van Palace, 
Chaoyang District, Beijing

Тел: +86 13051599850

E-mail: silkroad@srca-info.com

http://www.srca-info.com/srca/

