姓名（NAME）

刘晓光 (LIU
XIAOGUANG)

UNIT/POSITION

Държавна компания, занимаваща се с управление на държавни
активи, международна търговия, недвижими имоти, ценни

Vice Chairman of China Council for the Promotion of International
книжа, инвестиционни операции, финансиране; преработка и
Trade Anhui Committee
производство; съхранение на товари и транспорт, реклама и
т.н.
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张飞飞 (ZHANG
FEIFEI)

安进（AN JIN）

Chairman of Anhui Province Energy Group Company Limited

Строителство, експлоатация и инвестиции в електроцентрали

Chairman of JAC Group

Мащабен производител на пълна гама автомобили като леки,
средни и тежкотоварни камиони, Ван, MPV, SRV, седан,
електрически превозни средства, автобусни шасита, автобуси,
инженерни машини, двигатели, скоростни кутии и други
ключови компоненти.

Chairman of Anhui International Trade Group(Holding)co.,ltd

Държавна компания, занимаваща се с управление на държавни
активи, международна търговия, недвижими имоти, ценни
книжа, инвестиционни операции, финансиране; преработка и
производство; съхранение на товари и транспорт, реклама и
т.н.

Board Chairman of Anhui State Farms Group Co.,Ltd

Най-голямата компания в провинция Анхуей, специализирана
в селското стопанство. Управлява 20 дъщерни държавни
ферми и 8 специализирани фирми за семена, чай, ориз, модерно
селско стопанство, селскостопански продукти, маркетинг,
недвижими имоти, финанси и хотелиерство. Отглежда чай и
плодови насаждения.

General Manager of China Anhui Conch Group Co.,Ltd

Едно от най-големите строителни предприятия в Китай,
производител на цимент, строителни материали, системи за
енергийна ефективност, опазване на природата, международна
търговия, хотелски кетъринг и др.
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范阳 (FAN YANG)
4

李卓民 (LI ZHUOMIN)
5

任勇 (REN YONG)
6

陈斌 (CHEN BIN)

Chairman of Anhui Civil Aviation Airport Group

虞海宁 (YU HAINING)

Vice General Manager of Anhui Publishing Group

张仁付 (ZHANG
RENFU)

Chief Supervisor of Huishang Bank

范强 （FAN QIANG）

Vice President of Anhui Credit Guranty Group Co.,Ltd
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沈国强 (SHEN
GUOQIANG)

Мащабно предприятие за въздушен транспорт. Дейността им
покрива въздушна сигурност, пътническа и товарна авиация,
изграждане на летища, кетъринг, търговия, реклама и
всякакъв авио бизнес. Компанията е оператор на 3 китайски
летища, индустриална и строителна компания.
Книги, вестници, медии, издателски къща
Предоставяне на услуги като депозит и заеми на фирми,
инвестиции, банков сетълмент

Предоставяне на гаранции по земи, заеми за проекти, банково
приемане, корпоративни облигации, внос и износ, кредити и
т.н.

Deputy General Manager of Anhui Tourism Group Co.,Ltd

Дейност в областта на туристическата индустрия,
съхранението на зърно, недвижими имоти, мащабни модерни
предприятия. Дружество в топ 20 на китайския туризъм, което
оперира с 5-звездни хотели, курорти, бизнес хотели,
транспортни предприятия, строителство и менажиране и
градоустройство.

Chairman of the Board of Anhui Gujing Group Co.,Ltd

Една от първите китайски компании за алкохол, чиято история
може да се проследи до династията Минг. Освен с производство
и продажба на алкохол, компанията гради платформи и за
недвижими имоти, бизнес и пътувания, земеделска продукция,
финанси.
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梁金辉 （LIANG
JINHUI）

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
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佘才荣（SHE
CAIRONG）

Vice General Manager of Anhui Jianghuai Automobile Co.,Ltd

Мащабен производител на пълна гама автомобили като леки,
средни и тежкотоварни камиони, Ван, MPV, SRV, седан,
електрически превозни средства, автобусни шасита, автобуси,
инженерни машини, двигатели, скоростни кутии и други
ключови компоненти.

方立 (FANG LI)

General Manager of Anhui Wenergy Environmental Protection
Power Co.,Ltd.

Компания за производство на енергия от вятър, отпадъци, RDF
и възобновяеми източници

胡光春 (HU
GUANGCHUN)

Chairman of Anhui Longxing Agricultural Development
Investment Group Co.,Ltd
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郭万东 (GUO
WANDONG)
16

Chairman of the Board of Chinaland Solar Energy Co.,Ltd

Развитие на екологично земеделие, недвижими имоти,
логистика на селскостопански продукти, търговия
Солари, фотоволтаици, проекти за енергийна ефективност,
соларни системи за изпомпване на вода, възобновяеми
източници на енергия.

俞爱斌 (YU AIBIN)

Chairman of Anhui Zhengrong Inv.&Manag. Co.,Ltd

李广宏（LI
GUANGHONG）

General Manager of Anhui Shunyu Water Affairs Co.,Ltd
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焦发兆 (JIAO FAZHAO)

Chairman of Anhui Tongfa Equipment Co.,Ltd

陈昶 (CHEN CHANG)

General Manager of Anhui Province Wuweitiancheng Textile
Co.,Ltd

19

Компанията е основно ангажирана в проектиране и финансово
развитие, управление на инвестициите, търговска
информация, консултантство, маркетинг и културен
обмен.Предмет на дейност е още управлението на компании,
инженерни технологии, логистика и складиране, култура,
Води, пречистване на води, химикали
Производител на машини за тръбопроводи. Произвеждат
машини за тръби под налягане, машини за тяхното рязане и
бърз ремонт при теч или спукване. Произвежданите тръби са с
различен диаметър – за вода, природен газ, петрол.
Произвежданите машини са подходящи за стоманени, чугунени
тръби, бетонни, пластмасови тръби и др. От 2010 г. са
сертифицирани с ISO9001: 2008 International.
Производство и рециклиране на текстил. Търсят постоянни
иновации, създават затворена линия за рециклиране.
Компанията се стреми към екологично производство.

20

王斌 (WANG BIN)

General manager of Comprehensive Department of Anhui
International Trade Group(Holding)Co.,Ltd

Държавна компания, занимаваща се с управление на държавни
активи, международна търговия, недвижими имоти, ценни
книжа, инвестиционни операции, финансиране; преработка и
производство; съхранение на товари и транспорт, реклама и
т.н.

Overseas Project Development Director of Hareon Solar
Technology Co.,Ltd

Един от най-големите производители в Китай на соларни
клетки от кристален силиций Разработва, изгражда и оперира
фотоволтаични електроцентрали по целия свят, с цел да стане
водещ производител на енергия. Тяхна е най-голямата
фотоволтаична централа в Румъния в момента, както и
проектът в Победа, България.
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杜敏 (DU MAX)

22

胡侃 （HU KAN）
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Една от първите китайски компании за алкохол, чиято история
може да се проследи до династията Минг. Освен с производство
Vice Director of the Planning Center of Anhui Gujing Group Co.,Ltd и продажба на алкохол, компанията гради платформи и за
недвижими имоти, бизнес и пътувания, земеделска продукция,
финанси.

夏吉国 (XIA JIGUO)

President of Anhui Honren Co.(Group)Ltd

王明玉 （WANG
MINGYU）

Jac International Marketing Department Director of Anhui
Jianghuai Automobile Co.,Ltd
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奉晓慧 （FENG
XIAOHUI）

Мащабен производител на пълна гама автомобили като леки,
средни и тежкотоварни камиони, Ван, MPV, SRV, седан,
електрически превозни средства, автобусни шасита, автобуси,
инженерни машини, двигатели, скоростни кутии и други
ключови компоненти.
Мащабен производител на пълна гама автомобили като леки,
средни и тежкотоварни камиони, Ван, MPV, SRV, седан,

Jac International Marketing Department Marketing Executive of
електрически превозни средства, автобусни шасита, автобуси,
Anhui Jianghuai Automobile Co.,Ltd
инженерни машини, двигатели, скоростни кутии и други
ключови компоненти.
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孙世明（SUN
SHIMING）

Компанията се развива предимно в три направления –
индустрия, недвижими имоти и финанси. Една от найизвестните фирми за пух и домашен текстил – юргани,
възглавници, завивки от полиестер, бамбук, памук и др.

Overseas Manager of Anhui Gujing Group Co.,Ltd

Една от първите китайски компании за алкохол, чиято история
може да се проследи до династията Минг. Освен с производство
и продажба на алкохол, компанията гради платформи и за
недвижими имоти, бизнес и пътувания, земеделска продукция,
финанси.
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宋璐（SONG LU）

Deputy director of Foreign AFFairs Office of Anhui Province

Служба по външните работи - провинция Анхуей, Китай

杨玲 (YANG LING)

Principal Staff Member of China Council for the Promotion of
International Trade Anhui Committee

Съвет за насърчаване на международната търговия провинция Анхуей, Китай

李辰苏 (LI CHENSU)

Deputy Secretary-general Of China Chamber Of International
Commerce Anhui Chamber Of Commerce

Съвет за насърчаване на международната търговия провинция Анхуей, Китай

刘洋 （LIU YANG）

Staff Member Of China Chamber Of International Commerce
Anhui Chamber Of Commerce

Международна търговска камара – Анхуей, Китай

