
Jmenný seznam čínské delegace 

NO. NAME SEX INSTITUTION TITLE 

1 Long 

Xiaohua 

M China Council for the Promotion of 

International Trade Xi’an 

Sub-council 

President 

2 Wang 

Bingnan 

M Office of the Establishment 

Committee of Xi 'an Municipal 

Party Committee 

Director 

3 Tian Di M General Office of Xi’an Municipal 

People’s Government 

Deputy Inspector 

4 Xie 

Hongqiang 

M Organization Department of Xi 'an 

Municipal Party Committee 

Director of 

Comprehensive 

Affairs 

Department 

5 Cheng Xiyue F China Council for the Promotion of 

International Trade Xi’an 

Sub-council 

Vice Director of 

International 

Liaison 

Department 

 

NO. NAME SEX COMPANY TITLE 

1 Huang 

Yingdong 
M Longcheng Holding Group Co. Ltd.  General Manager 

2 Feng Lamei F Shaanxi Hongjiyuan Construction Co. 

Ltd. 

General Manager 

3 Gao Xing M Shaanxi New Naide Trade & Industry 

Co.，Ltd. 

General Manager 

4 Wang 

Qingjie 

M Shaanxi Huatai Sunshine Science, 

Industry and Trade Group Co. Ltd. 

Board Chairman 

5 
Wan Jun F 

Xi’an Qianlu Construction 

Technology Co. Ltd. 
General Manager 

6 
Qiao Qiao M 

Xi’an Qiaohe Brand Culture 

Communication Co., Ltd. 
General Manager 

7 
Lu Xiaofeng M 

Shaanxi Finenet Science & 

Information Technology Co. Ltd. 
General Manager 

8 Liu Beize M Xi’an Shoujian Construction Co., Ltd. General Manager 

9 
Liu Runze M Xi’an Shoujian Construction Co., Ltd. 

Assistant of 

General Manager 

10 Yu 

Changqing 

M Cantex Enterprises Ltd. General Manager 



 

1. Longcheng Holding Group Co. Ltd. 

Představení: Longcheng Holding Group co., Ltd. byla založena v roce 2000, dříve 

známá jako Shaanxi Longcheng Real Estate Development co., Ltd. Po svém založení 

se zaměřovala na finanční a realitní odvětví, později se rozrostla i na finanční služby, 

realitní rozvoj, komerční činnost a ekologické zemědělství. Kolektivizace společnosti 

v mnoha oblastech, s velmi kvalitním manažerským týmem a efektivní strategií 

rozvoje investic tak umožnila vybudovat průmyslový model ve více oblastech. V 

současné době existuje 13 přidružených podniků s čistými aktivy více než 2 miliardy 

juanů. 

 

Produkt/služba: finanční leasing, komerční provoz, obchod s výrobky z 

mahagonového dřeva 

 

2. Shaanxi Hongjiyuan Constyuction Co.Ltd 

Představení: Shaanxi Hongjiyuan Construction Co. Ltd byla založena v roce 2002. 

Společnost je nyní držitelem kvalifikace 2. stupně obecného uzavírání smluv v oblasti 

komunálního inženýrství, kvalifikace 2. stupně profesionálního uzavírání smluv pro 

oblast techniky městského a silničního osvětlení, kvalifikace 3. stupně pro obecné 

uzavírání smluv v oblasti bytové výstavby a profesionální uzavírání smluv v oblasti 

environmentálního inženýrství. Společnost má více než 100 stavebních strojů. V roce 

2017 dosáhl obrat společnosti 210 milionů juanů. Soustředí se na rozvoj 

infrastruktury v Shaanxi a podílejí se na téměř 50 projektech komunálního 

inženýrství. HJY se drží strategie “going-out” a propaguje svůj mezinárodní rozvoj. 

 

Produkty/služby: Komunální služby, stavitelství, cesty, ochrana vodních zdrojů a 

jejich energie, elektromechanické instalace, městské a silniční osvětlení, komunikace, 

starobylé budovy, sportovní zázemí, ochrana životního prostředí, ocelové struktury, 

protipožární zařízení, architektonická výzdoba, obvodové zdi budov, základy a jejich 

konstrukce, zem a kámen, protikorozní izolační projekt, tepelný a technický servis, 

instalace, úpravy a údržba tlakového potrubí, design a konstrukce projektu zelené 

krajiny, výsadba a prodej sazenic květin. 

 

3. Shaanxi New Naide Trade&Industry Ltd 

Představení: Shaanxi New Naide Trade&Industry Co,Ltd. byla založena v roce 2003. 

Jejím hlavním zaměřením je obchod se známými značkami, výzkum, vývoj a výroba 

autodílů a prodej tabáku.  Shaanxi New Naide Trade Co,Ltd. je distributorem mnoha 

známých značek, jako například Philips, Nanfu Battery a Opple Lighting. Firma 

navázala dobré vztahy s tradičními maloobchodními systémy, jako jsou China 

Resources Vanguard, RT-Mart a Yonghui. V roce 2012 se firma stala nejlepším 

prodejcem energeticky úsporných lamp a prodeje firmy dosáhly 800 000. V roce 

2013 založila na severozápadě Číny největší automobilovou výrobu s pokročilými 

laboratořemi a výrobními linkami pro vývoj produktů, zaměřenými na čisticí 



prostředky pro automobily.  

 

Produkty/služby: dieselové výfukové kapaliny, vosky na mytí automobilů, ochranné 

membrány na pneumatiky, solární filmy, proti zamlžovací přípravky, čističe ráfků, 

čističe na čalounění, čističe palubní desky, leštidla na kůži, pěnové čističe, čističe na 

sklo 

 

4. Shaanxi Huatai Sunshine Science, Industry and Trade Group Co. Ltd. 

Představení: Shaanxi Huatai Sunshine Science, Industry and Trade Group Co. Ltd. 

byla založena v roce 2012. Činnost firmy zahrnuje hotelový catering, správu 

vlastnictví nemovitosti a silniční dopravu. Zahraniční investice firmy v roce 2017 

pomohly firmě dokončit reformu akciového systému státní firmy. Huatai Sunshine se 

stala druhým největším akcionářem Shaanxi Transport Industry Co. Ltd. Jejich 

obchodní rozsah se rozšířil do inovativních oblastí jako inteligentní doprava a 

turismus, informační technologie, finanční pojištění, technologie ukládání dat a nové 

využití energie. Momentálně mají 15 přímých a nepřímých investorů a financování 

podniků se postupně začíná formovat. V roce 2018 získali následující ocenění: 

“Shaanxi 3.15 Quality Credit Key Recommendation Enterprise”, “Shaanxi 3.15 Quality 

Non-Complaint Demonstration Unit” a “Shaanxi AAA Credit Unit”. 

 

Produkty/služby: Business této firmy zahrnuje hotelový catering, správu velkého 

venkovního parkoviště, správu vlastnictví nemovitosti a silniční dopravu.  

 

5. Xi’an qianlu construction technology Co. Ltd. 

Představení: Společnost Xi'an Qianlu Construction Technology Co., Ltd. byla založena 

v roce 2015 se základním kapitálem 5 milionů yuanů. Jedná se o specializovanou 

společnost pod záštitou společnosti Qianlu Enterprise, která se zabývá projektovým a 

konstrukčním řízením architektonické výzdoby, obvodového pláště budov a 

terénních úprav. Společnost se zavázala vyvíjet a používat technologii zelených 

budov. Má 6 autorských práv na nezávislý znalostní software a 2 patenty užitných 

vzorů, z nichž všechny jsou zaměřeny na ochranu zeleného prostředí.  

Produkty/služby: Dekorační projekty: pokoj panského sídla, oděvní továrna Jinhua, 

kavárna Shang Ruichun, hotel Aimu Art Hotel, pokoje zaměstnanců hotelu Gran 

Meliá Xian. 

 

6. Xi'an Qiaohe Brand Culture Communication Co., Ltd. 

Představení: Společnost Xi'an Qiaohe Brand Culture Communication Co., Ltl. byla 

založena v roce 2015 a je komplexní kreativní organizací integrující rozvoj městských 

IP, rozvoj kreativního designu a školení kreativních talentů. Podílela se na designu a 

rozvoji produktů "Tang Niu" “Nan Mingzi”, “ I am China Festival "a další tradiční 

etnické kreativní IP. 

 

Produkty/služby: Školení animací, outsourcingové služby a design; originální 

vývojové služby IP, kreativní design a vývoj produktů „Tang Niu“ a „Nan Mingzi“. 



 

7. Shaanxi Finenet Science and Information Technology Co.,Ltd 

Představení: Shaanxi Finenet Science and Information Technology Co.,Ltd., která 

byla založena v roce 2017, je firma zabývající se vývojem softwaru a aplikací 

nezávislých intelektuálních vlastnických práv, inženýrství digitálních informačních 

systémů, inteligentní dopravou, vládním elektronickým systémem, systémem pro 

komunikace, systémem chytrých budov a dalšími integracemi hardwaru a softwaru, 

designem a instalací atd. Firma také získala tituly jako “AAA Credit Unit of Shaanxi 

Province”, “Benchmarking Enterprise of Shaanxi Economic Construction”, “Excellent 

Enterprise of Shaanxi Province Industry” a “Advanced Unit of Shaanxi Province 

Valuing Quality and Keeping Credit”.  

 

Produkty/služby: Integrace počítačových systémů, dopravní inženýrství a 

technologie, slaboproudá elektrotechnika, síťové produkty, výzkum a vývoj síťových 

technologií, výzkum, vývoj a prodej, technický servis, technické konzultace a 

technologický transfer elektronických softwarových a hardwarových produktů, 

produkce, technologický výzkum a vývoj a technologie elektronických komponent, 

integrované obvody, fotoelektrické produkty, technické konzultace a servis 

polovodičových součástek 

 

8. Xi'an Shoujian Construction Group Co., Ltd. 

Představení: Xi'an Shoujian Construction Group Co., Ltd. byla založena v roce 2016 

se základním kapitálem 108 mil. juanů a stálým aktivem 700 mil. juanů. Má jurisdikci 

nad společností Shaanxi Shoushun Construction and Labor Co., Ltd. a Xi'an Sanshi 

Liudujiu Commerce and Trade Co., Ltd. Společnost se zabývá stavebním inženýrstvím. 

Od počátku podnikání se řídí základním konceptem „rozvíjení podniků značkou a 

vytvářením vysoce kvalitních produktů“ a usiluje o harmonické soužití ekonomických 

a sociálních výhod. S přístupem excelence a konceptem vědeckého rozvoje přispívá 

svou silou k vybudování lepšího „inteligentního města“. 

 

Produkty/služby: Stavební inženýrství 

 

9. Cantex Enterprises Ltd. 

Představení: Společnost Cantex Enterprises Ltd. Co., byla založena v roce 1986. 

Specializuje se na výrobu voděodolného a nepromokavého oblečení. Kancelář se 

nachází v Xi'anu, poblíž kanceláře je vzorkovna, která má 50 pracovníků. Celkově má 

2 továrny s 230 pracovníky, kapacita oblečení za měsíc je asi 60000-70000 kusů. 

Společnost je dodavatelem pro ZARA, H&M, C&A, LINDEX a INTERSPORT. 

 

Produkty/služby: lyžařské oblečení, nepromokavé oblečení, funkční prádlo 

 


