Nigeria's 5th International Trade Show – Agriculture
Food Processing, Packaging, Bakery & Confectionery
Technology – Ingredients – Food & Hospitality
ข้อมูลการจ ัดงาน

• +1500 Trade Visitors from 26 countries
• 142+ (+30%)Exhibitors from 21 countries

ระยะเวลาการจ ัดงาน 26 - 28 March 2019

• Country pavilions from:

สถานทีจ
่ ัดงาน

Landmark Centre in Lagos, Nigeria

ผูจ
้ ัดงาน

Fairtrade

Belarus • China • Germany • France • Italy
Netherlands • South Africa • Switzerland • Turkey

Exhibitor profile
•Agricultural machines, farming tractors, harvesting
equipment •Analytical equipment •Dryers, cleaner,
silos and storage systems •Feeding equipment
•Fish farming equipment •Grains, grain systems
•Greenhouse and green house plastics and
equipment •Irrigation systems
•Process technology (Bakery and Confectionery
technology)•Refrigeration and air-conditioning
technology •Packaging technology (Ingredients
and auxiliary materials)
•Conveying, transport and storage installations
•Food and beverages(Dairy and milk, Meat, Fish
and seafood products)
•Hospitality, hotel, shop and catering equipment
(Foodservice equipment, Catering technology and
Professional kitchen equipment)

รูปแบบงาน

งานแสดงสินค ้าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ นานาชาติ

ว ันร ับสม ัคร

ตัง้ แต่วันนีเ้ ป็ นต ้นไป

เว็ บไซต์

https://www.agrofood-nigeria.com/5874.html

Standard 4,015 EUR/ 9 SQM
Corner
4,150 EUR/ 9 SQM

้ า่ ย
ค่าใชจ

Included: Includes carpet, wall panel, 1kW220V power
supply, 1 socket, 3 spotlights, name board, lighting, 3
chairs, 1 table, waste bin (exclusive: Shelves)

Visitor Profile • Farmers • Breeders • Keepers • Food and Drink manufacturers • Companies active in food or drink
packaging • Food traders •Hotel, bar & café professionals • Caterers • F&B professionals
ข้อมูลทางการตลาด
► สานักข่าวเอเอฟพีรายงานจากเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย เมือ
่ วันที่ 4 เม.ย. ว่า ไนจีเรียกาลังจะก ้าวกระโดดแซงหน ้าแอฟริกาใต ้ กลาย

เป็ นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่สด
ุ ของทวีปแอฟริกา เมือ
่ สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติไนจีเรียประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวล รวมภายใน
้ นะขององค์การสหประชาชาติ ซึง่ ให ้ประเทศต่างๆ
ประเทศ (จีดพ
ี )ี ในวันอาทิตย์ (6 เม.ย.) นี้ จากการคิดคานวณแบบใหม่ ตามคาชีแ
ปรับค่าจีดพ
ี ท
ี ก
ุ ๆ 5 ปี เพือ
่ สะท ้อนความเปลีย
่ นแปลงทางด ้านการผลิตและการบริโภค
► ปั จจุบน
ั ผู ้บริโภคชาวไนจีเรียหันมาบริโภคอาหารพร ้อมรับประทานมากขึน
้ ซึง่ เป็ นผลจากการทีส
่ ตรีชาวไนจีเรียออกไปทางานนอกบ ้านมาก

้ สินค ้า ผลิตภัณฑ์อาหารพร ้อมบริโภคทีม
ขึน
้ แต่เนือ
่ งจากผู ้บริโภคส่วนใหญ่มรี ายได ้น ้อย ดังนัน
้ ราคาจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการเลือกซือ
่ ี
ขนาดเล็กและราคาไม่สงู นักจึงเป็ นทีน
่ ย
ิ มในตลาดแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม ชาวไนจีเรียส่วนใหญ่ให ้ความสาคัญกับรายละเอียดของสินค ้าเป็ น
้ กลางของไนจีเรียซึง่ เริม
้ สูงขึน
พิเศษ ดังนัน
้ ผู ้ผลิตจึงควรระบุรายละเอียดต่างๆ ของสินค ้าให ้เห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ชนชัน
่ มีกาลังซือ
้
ได ้หันมาบริโภคอาหารเพือ
่ สุขภาพกันมากขึน
้
► ไนจีเรียเป็ นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทีน
่ ่าสนใจ เนือ
่ งจากตลาดมีขนาดใหญ่ด ้วยจานวนประชากรมากถึง 140 ล ้านคน ซึง่ มากทีส
่ ด
ุ

ในทวีปแอฟริกา ขณะทีไ่ นจีเรียยังผลิตสินค ้าอาหารได ้ไม่เพียงพอกับความต ้องการในประเทศ ทาให ้ในแต่ละปี ต ้องนาเข ้าสินค ้าอาหาร
จานวนมาก อาทิผัก/ผลไม ้กระป๋ อง อาหารทะเลกระป๋ อง น้ าผั/ผลไม ้ นมและผลิตภัณฑ์จากนม ขนมขบเคีย
้ วต่างๆ ผลิตภัณฑ์อาหารของ
ไทยทีไ่ ด ้รับความนิยมจากชาวไนจีเรีย ได ้แก่ น้ าปลา ปลากระป๋ อง และเครือ
่ งดืม
่ นมถัว่ เหลือง

ทีม
่ า

https://www.ryt9.com/s/ryt9/98440

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

AgroFood Nigeria 2019 : We would like to

Exhibit

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
Visit

Company Name_____________________________________________________Product_____________________________________
Name_______________________________________________________________Position______________________________________
Address___________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax__________________________________________
Email___________________________________________________Website___________________________________________________

