ข้อมู ลการจด
ั งาน

Total of Visitors
More 64,925
Total of Exhibitor
1,000 exhibitors and
brands from 30 countries
Total of Exhibition Area
More 45,000 Sqm

วันจัดงาน:
สถานที:่

17 – 19 เมษายน 2562 (พ-ศ)

ผู จ้ ด
ั งาน:

Beijing Shibowei International Exposition Co., Ltd.
Shibowei (Shanghai) Exposition Co., Ltd

รู ปแบบงาน:

่ มนานาชาติ
่
่
งานแสดงสินค ้าอาหารและเครืองดื
(เพือการเจรจาธุ
รกิจ)

เว็บไซต ์:

http://en.aifoode.com

ค่าใช้จา
่ ย:

Standard Luxury Booth: USD 3,500/ 9 sqm.

China International Exhibition Center, เมืองปักกิง่

Luxury Corner Booth: USD3,800/9sqm.
(include: lintel board, 1 reception desk, 5 chairs ,1 glass round, table, 15Apower socket, 2
spotlights , Carpet ; Printing promotional pictures (obtain size from the organizing
committee) Booth size:3m×3m×2.5m(H))

่ ัดแสดง
สินค้าทีจ
International(Import) Food Exhibition Area: world specialty food, leisure food, baby food, dairy products, bakery
food, fruit and vegetable food, health food, condiment, canned tonics; pickled products, drinks, etc, Food
Exhibition Area: convenient nutritious food; livestock and poultry meat products; dried meat jerky, halal food; bean
products; egg products; fruit characteristics; bee products; flour products, candied fruit; food chains etc.
Sugar,Wine&Non-staple Foodstuff Exhibition Area, Famous&Brand Products Exhibition Area, Grain and
Oil&Condiments Exhibition Area, Water&Frozen Food products Exhibition Area.

่ ดแสดงอยู่ในสามเมืองใหญ่ทสุ
่
 AIFE เป็ นงานทีจั
ี่ ด ได ้แก่ ปักกิง่ เซียงไฮ
้ และเฉิ งตู

ข้อมู ลทางการตลาด

่
่ ดถึง 995,474.8 ล ้านบาท ในปี 2017 ซึงคิ
่ ดเป็ นส่วนแบ่งถึง 12.4% ของ
 ประเทศจีนถือเป็ นอันดับต ้นทีการส่
งออกมีมูลค่าสูงทีสุ
้
่
้
มูลค่าการส่งออกทังหมดของไทย
ถือเป็ นตลาดทีใหญ่
และมีกาลังซือมหาศาล
เพียงแค่เราสามารถเจาะเข ้าไปได ้เพียง 1% ของ
้
่
ประชากรทังหมดก็
ถอ
ื ว่าสุดยอดแล ้ว โดยสินค ้าทีเหมาะแก่
การส่งออกไปยังประเทศจีน คือ อาหาร พวก ขนมทานเล่น เช่น กล ้วย
ทอด เผือกทอด ทุเรียนทอด ยาสมุนไพร ยางพารา
่ นร
้ ้อยละ 41 จากช่วงเดียวกันของปี
 สินค ้าผลไม ้ไทยส่งออกไปยังตลาดโลก ในปี 2560 คิดเป็ นมูลค่า 76,542 ล ้านบาท เพิมขึ
ก่อนหน้า ตลาดส่งออกหลักของไทย ได ้แก่ เวียดนาม จีน ฮ่องกง อินโดนี เซีย และสหร ัฐอเมริกา ตามลาดับ โดยมูลค่าส่งออก
ผลไมไ้ ทยไปจีนสูงถึง 22,284 ล ้านบาท
่ https://gnews.apps.go.th/news?news=15466, https://www.peerpower.co.th/blog/sme/expansion/markets-export-thai-product/
ทีมา:

BLI (Thailand) Co., Ltd. โทร 02 204 2580 -5 ต่อ 114 (คุณหยก), 115 (คุณป่ าน)
Email: aphaya@blithailand.com, coordinate10@blithailand.com
AIFE Beijing 2019:

We would like to

Exhibit

Visit

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)

Company Name_____________________________________________________Product__________________________________
Name_______________________________________________________________Position___________________________________
___
Address________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax_______________________________________
Email_________________________________________________Website_______________________________________________
Product___________________________________________________________________________________________________

