2019 Asia (Shanghai) International
Food and Beverage Expo & Import Food Expo

23,359 VISITORS
700 EXHIBITORS
25,000 EXHIBITION SPACE (sq.m.)
ข้อมู ลการจ ัดงาน
วันจ ัดงาน:
สถานที:่

28 – 30 สิงหาคม 2562 (พ-ศ)

ผู จ
้ ัดงาน:

Beijing Shibowei International Exposition Co., Ltd.

รู ปแบบงาน:

Shibowei (Shanghai) Exposition Co., Ltd
่ มนานาชาติ
่
่
งานแสดงสินค ้าอาหารและเครืองดื
(เพือการเจรจาธุ
รกิจ)

เว็บไซต ์:

http://en.aifoode.com/sh/

ค่าใช้จา
่ ย:

Standard Luxury Booth: USD 3,500/ 9sq.m.

่
Shanghai New International Expo Center – เมืองเซียงไฮ
้

Luxury Corner Booth: USD3,800/9sq.m.
่ ด
สินค้าทีจ
ั แสดง








Sweetmeat, chocolate & snack food
Coffee, tea & electuary drink
Milk products, dairy products &egg products
Health Food & Organic Food
Drink, juice, drinking water & instant drink
Instant noodles, freeze-dried food & seasoning
Food container, packaging equipment & food product machinery








Quick-freeze, frozen foods & ice cream
Flavoring & food ingredient products
Oil, olive oil and& cereal products
Beer, fruit wine, distilled spirit & wine
Cookies, cake & bakery products
Catering food & ice cream

ข้อมู ลทางการตลาด


่ แรกของปี 2561 มูลค่าการค ้าระหว่างไทย-จีนอยูท
่ ้านดอลลาร ์สหร ัฐ เพิมขึ
่ นร
้ ้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน ซึงจี
่ นเป็ นปลายทาง
ช่วงครึงปี
่ ี่ 4.3 หมืนล
่
สาคัญทีไทยส่
งออกสินค ้าเกษตร อาทิ ข ้าว และผลไม ้ไทย



่ แรกของปี 2561 ยอดค ้าปลีกสินค ้าอุปโภคบริโภคของจีนมีมล
่ นร
้ ้อยละ 9.4
ช่วงครึงปี
ู ค่ากว่า 18 ล ้านล ้านหยวน (ราว 2.7 ล ้านล ้านดอลลาร ์สหร ัฐ) เพิมขึ
จากช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยจีนนาเข ้าจากอาเซียนเป็ นอันดับ 3 เติบโตร ้อยละ 11



่
่
่ นถึ
้ ง 24.2 % จึงเห็นได ้ว่ากาลังซือของผู
้
จากสถิตก
ิ ารนาเข ้าของนครเซียงไฮ
้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 พบว่าการนาเข ้าของนครเซียงไฮ
้เพิมขึ
้บริโภคใน
่
่ ่นคง
นครเซียงไฮ
้ยังคงสูงและมีอต
ั ราการเติบโตทีมั



่ านมาไทยส่งออกผลไม ้และผลไม ้แปรรูปไปประเทศจีน 740 ล ้านดอลลาร ์สหร ัฐ เพิมขึ
่ น้ 25.46% เมือเที
่ ยบกับปี 2559
ปี 2560 ทีผ่

่ https://www.msn.com/th-th/lifestyle/daily-roundup/โอกาสทองผลไม้-ไทย-เขตการค้าเสรีอาเซียนยกเว้นภาษีนาเข ้า/ar-AAx5y3u,
ทีมา:
http://www.komchadluek.net/news/economic/286947, http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=575&ID=18814

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

We would like to

Exhibit

Visit

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)

Company Name_____________________________________________________Product__________________________________
Name_______________________________________________________________Position___________________________________
___
Address________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax_______________________________________
Email_________________________________________________Website_______________________________________________
Product___________________________________________________________________________________________________

