ข้ อมูลงาน
่ งาน:
ชือ
ว ันแสดงงาน:
สถานทีจ
่ ัดงาน:
ผูจ
้ ัดงาน:
รูปแบบการจ ัดงาน:
้ า่ ย:
ค่าใชจ

เว็บไซต์:

Food Hospitality World 2018
18 - 20 January 2018
MMRDA Ground, BKC, Mumbai, India
GLOBAL FAIRS & MEDIA PVT. LTD.
เป็ นงานแสดงสินค ้าผลิตภัณฑ์อาหาร เครือ
่ งดืม
่ นานาชาติ และรวมไปถึงในอุตสาหกรรมอาหารและ
โรงแรม
SHELL SCHEME PACK B / 9 sqm : EUR2,385 + Service Tax 15%
(includes information counter, two chairs, three shelves, spotlights, fascia & one waste
basket)
SHELL SCHEME PACK C / 9 sqm : EUR2,655 + Service Tax 15%
(includes information counter, two chairs, one showcase, three shelves, spotlights, fascia &
one waste basket)
http://www.fhwexpo.com/

สถิติและข้ อมูลงาน
สินค้าทีจ
่ ัดแสดง:

จานวนบริษ ัทเข้า
ร่วมงาน:
จานวนผูท
้ เี่ ข้า
ร่วมงาน:

Specialty and Fine Food, Sweets, Snacks and Confectionery, Fresh Fruits and Vegetables,
Provision and Staple Foods, Bread and Bakery, Conserves and Spices, Food Additives and
Ingredients, Grocery Products, Seafood, Non Alcoholic Drinks, Wines, Spirits, Beer, Coffee
and Tea, Olive and Edible Oils, Gourmet Food, Frozen Food, Ready to Eat Food, Dry Foods
including Pasta
มากกว่า 300 บริษัท จาก 15 ประเทศทัว่ โลก
มากกว่า 7,000 คน

ลักษณะเด่ นด้ านธุรกิจของอินเดีย






ประเทศอินเดียจะมีการยกเลิกภาษี นาเข ้าสินค ้าจากไทยและกลุม
่ ประเทศในภูมภ
ิ าคอาเซียนเพิม
่ ขึน
้ ตามข ้อตกลงการค ้าเสรี
อาเซียน-อินเดีย ถือเป็ นโอกาสสาคัญของผู ้ประกอบการไทย ในการขยายการส่งออกจากไทยไปยังอินเดีย
ประเทศอินเดียมีการนาเข ้าสินค ้าจากไทยเป็ นมูลค่ามากถึง 2,886 ล ้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือร ้อยละ 54 ของมูลค่าการ
นาเข ้าทัง้ หมด
ประเทศอินเดีย เป็ นมหาอานาจของภูมภ
ิ าคเอเชียทัง้ ในด ้านการเมืองและเศรษฐกิจ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของ
เอเชีย ซึง่ แสดงให ้เห็นว่าประเทศอินเดียมีการขยายตัวทางด ้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ
่ ง ซึง่ มีอต
ั ราการขยายตัวทาง
้ แฝงมีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
เศรษฐกิจสูงทีส
่ ด
ุ ในโลกถึง 7.9% พร ้อมทัง้ มีตลาดผู ้บริโภคทีม
่ ก
ี าลังซือ
้ อาหารสูงถึงร ้อยละ 27 ของค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด สินค ้าอาหารทีช
้ มากทีส
ชาวอินเดียมีคา่ ใช ้จ่ายเพือ
่ ซือ
่ าวอินเดียซือ
่ ด
ุ 3 กลุม
่
ั ส่วนรวมกันกว่าร ้อยละ 60 ของค่าใช ้จ่ายในการซือ
้
แรก ได ้แก่ ผัก ขนมปั งและธัญพืช ผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ ซึง่ มีสด
อาหารทัง้ หมดของชาวอินเดีย
อินเดีย ถือว่าเป็ นอีกหนึง่ ตลาดทีม
่ โี อกาสขยายตลาดอาหารสาเร็จรูปพร ้อมทาน เพราะนอกจาก จานวนประชากร รายได ้ต่อ
หัว และการบริโภคของชาวอินเดียทีม
่ แ
ี นวโน ้มเพิม
่ ขึน
้ แล ้ว ประเด็นสาคัญ คือ พฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดียมีการ
้ เชิง ปั จจุบน
เปลีย
่ นแปลงไปจากอดีตโดยสิน
ั ผู ้บริโภคชาวอินเดีย ให ้การยอมรับอาหารสาเร็จรูปพร ้อมทานมากขึน
้ ทาให ้
ขนาดตลาดของอาหารสาเร็จรูปพร ้อมทานในอินเดีย และคาดว่าจะมีมล
ู ค่าตลาดค ้าปลีกอยูท
่ ี่ 61,563,330 ล ้านรูปี หรือราว
1,026.06 พันล ้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2560 นี้
อ ้างอิงจาก : https://www.finnomena.com/kris-chantanotoke/economy-of-india-01/

ติดต่อ บริษัท บีแอลไอ (ประเทศไทย) จากัด
คุณฝน, คุณแอน, คุณเปิ้ ล โทร. 02 204 2580 Ext. 106, 109, 113
Email: nusaree@blithailand.com, ann@blithailand.com, tanya@blithailand.com
We would like to
Exhibit
Visit

Company Name: __________________________________________________________
Address: _____________________________________________________________ ___
Contact Person: ____________________________ Position: ________________________
Tel: ___________________ Mobile: _____________________ Fax: _________________
Email: ________________________________ Website: ___________________________
Product: ________________________________________________________________

