AGROFOOD Ethiopia's 3rd International Trade Show
Agriculture - Food Processing, Packaging, Bakery &
Confectionery Technology – Ingredients – Food & Hospitality
ข้อมูลการจ ัดงาน

ระยะเวลาการจ ัดงาน 9 - 11 May 2019
สถานทีจ
่ ัดงาน Millennium Hall | Addis Ababa - Ethiopia

• 58 Exhibitors from 18 countries

ผูจ
้ ัดงาน

Fairtrade

รูปแบบงาน

ิ ค ้าอาหารและเครือ
งานแสดงสน
่ งดืม
่ นานาชาติ

ว ันร ับสม ัคร

ตัง้ แต่วันนีเ้ ป็ นต ้นไป

เว็บไซต์ https://www.agrofood-ethiopia.com/agrofood-ethiopia.html
97% of the exhibitors are satisfied with the number of
้ า่ ย Early Bird price - Standard 3,655 EUR/ 9 SQM
visitors
ค่าใชจ
93% of the exhibitors are satisfied with the whole fair
(Until Nov 16 ’2018) Corner
3,790 EUR/ 9 SQM
86% of the exhibitors are satisfied with the chances of
Normal price – Standard 3,790 EUR/ 9 SQM
business after the fair
86% of the exhibitors recommend the fair
Corner 3,925 EUR/ 9 SQM
83% of the exhibitors are satisfied with the quality of
business contacts

• 2,673 Visitors from 9 countries
97% of visitors recommend the fair
81% decision makers
65% of the visitors plan to invest

Included: 1 table , 3 chairs, 1 waste bin , 1 counter with
open back, 1kW 220V alternating current ,1 socket ,
3 spotlights, wall panels 2.5m, fascia with company name,
carpet (exclude: Shelves)

ข้อมูลทางการตลาด
ิ้ 54.57 ล ้าน เหรียญสหรัฐ เป็ นสน
ิ ค ้าสง่ ออกจากไทย
► การค ้าระหว่างไทยและเอธิโอเปี ยในปี 2017 มีมล
ู ค่ารวมทัง้ สน
ิ ค ้าเป็ นมูลค่า 5.57 ล ้านเหรียญสหรัฐ โดยได ้ดุลการค ้า 43.43 ล ้าน
มูลค่า 49.0 ล ้านเหรียญสหรัฐ และ ไทยนาเข ้าสน
ื้ สน
ิ ค ้าในไทย ทัง้ เสอ
ื้ ผ ้าและสน
ิ ค ้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้
เหรียญสหรัฐ ปั จจุบน
ั ชาวเอธิโอเปี ยนิยมเดินทางมาซอ
ิ ธิพเิ ศษยกเว ้นภาษี การนา
รัฐบาล เอธิโอเปี ยยังสนับสนุนให ้เอกชนไทยลงทุนเปิ ดร ้านอาหารไทย โดยเสนอให ้รับ สท
เข ้าสาหรับวัตถุดบ
ิ ตลอดจนเครือ
่ ง ปรุงอาหาร
ิ ธิ
► เศรษฐกิจของเอธิโอเปี ยยังมีขนาดเล็กอยูแ
่ ต่ความเล็กก็มข
ี ้อได ้เปรียบ เพราะว่าประเทศเล็กๆ เหล่านีจ
้ ะได ้รับสท
ประโยชน์ด ้านภาษี จากสหรัฐอเมริกาและยุโรปในการสง่ ออกภายใต ้ระบบ GSP, AGOA และ EGA สง่ ผลให ้ประเทศนี้
สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมากกว่าประเทศอืน
่ ๆ พอเป็ นแบบนีแ
้ ล ้ว เอธิโอเปี ยจึงเป็ นทีส
่ นใจของนักลงทุน
ิ ค ้าเข ้าสูป
่ ระเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ยิง่ ไปกว่านัน
ต่างชาติทต
ี่ ้องการขายสน
้ รัฐบาลของเอธิโอเปี ยได ้มีการประกาศ
ิ ธิประโยชน์ในการลงทุนแก่ตา่ งชาติเริม
แผนทีจ
่ ะให ้สท
่ ตัง้ แต่ปี 2013 จนถึงปี 2025 ดูมล
ู ค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิสะสม
ของเอธิโอเปี ย ปี 2014 อยูท
่ ี่ 267,399 ล ้านบาท, ปี 2015 อยูท
่ ี่ 337,965 ล ้านบาท และ ปี 2016 อยูท
่ ี่ 440,806 ล ้าน
่ ระเทศเอธิโอเปี ยมากขึน
บาท แสดงให ้เห็นว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข ้าสูป
้ อย่างก ้าวกระโดดทุกปี และเมือ
่ มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศในปริมาณทีส
่ งู ก็ทาให ้เศรษฐกิจของเอธิโอเปี ยเติบโตอย่างต่อเนือ
่ งเรือ
่ ยมา
ทีม
่ า http://longtunman.com/7470

http://www.ditp.go.th/contents_attach/236239/236239.pdf

BLI (Thailand) Co., Ltd. โทร 02 204 2580 -5 ต่อ 106 (คุณฝน), 108 (คุณจือ)
Email: nusaree@blithailand.com, celinda@blithailand.com

AgroFood Ethiopia 2019 : We would like to

Exhibit

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
Visit

Company Name_____________________________________________________Product_____________________________________
Name_______________________________________________________________Position______________________________________
Address___________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax__________________________________________
Email___________________________________________________Website___________________________________________________

