ข้อมู ลการจัดงาน

Exhibiting Space over 204,000 sqm
238,263 visitors from 115 countries
2,149 exhibitors from 30
countries and regions
่ ดแสดง
สินค้าทีจั
Bakery Ingredient
Baking Equipment
Baking processing
Bakery Packaging Solution
Coffee/Beverage/Leisure Food/Tea
Ice cream/Home Baking
Bakery Franchise

ระยะเวลาการจัดงาน 6-9 May 2019 (จ-พฤ)
่ ดงาน
สถานทีจั
Shanghai New International
Expo Center (SNIEC)
ผูจ้ ด
ั งาน
China Association of Bakery and
Confectionery Industry
Bakery China Exhibitions Co., Ltd.
รูปแบบงาน
งานแสดงสินค ้าเบเกอรี่ กาแฟ
่ มและ
่
เครืองดื
Quick meal
้ วน
้ นต ้นไป
วันรับสมัคร
ตังแต่
ั นี เป็
เว็บไซต ์
ค่าใช ้จ่าย

http://www.bakerychina.com/
Standard Shell Scheme
USD 2,472 / 9m2

(Includes: carpet, wall panels, information counter, black leather
chair, square table, waste paper basket, 100W longarm spotlight, a
500W socket, fascia company name and booth no.)

ข้อมู ลทางการตลาด

Other assisting contents in baking industry

่
้ นตัวของเศรษฐกิจและการค ้าโลก ตลอดจน
 แนวโน้มการส่งออกไทยปี 61 มีทศ
ิ ทางขยายตัวดีตอ
่ เนื่ อง จากแรงขับเคลือนของการฟื
่
่
้
ตลาดหลักทีมีศก
ั ยภาพของไทยเริมฟื นตัวและเติบโตได ้ดี

 ในปี 60 การส่งออกของไทยมีมูลค่า 236,694.1 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร ้อยละ 9.9 ทาให ้ในปี นี ้ ไทยส่งออกเป็ นมูลค่าสูงสุดเป็ น
ประวัตก
ิ ารณ์สะท ้อนถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวในระดับดีของไทยตามการฟื ้ นตัวเศรษฐกิจโลกและประเทศคูค
่ ้า
่ ศก
 ตลาดหลักทีมี
ั ยภาพของไทย ได ้แก่ อาเซียน (ร ้อยละ 24.9) จีน (ร ้อยละ 12.2) สหรัฐฯ (ร ้อยละ11.2) ญีปุ่่ น (ร ้อยละ 9.4) และ
้ ดเป็ นสัดส่วนสูงถึงร ้อยละ 66.8 ของการส่งออกทังหมด
้
สหภาพยุโรป (ร ้อยละ 9.1) โดยสัดส่วนการส่งออกของ 5 ตลาดนี คิ
่
่ี ด เป็ นอันดับ 1 ของโลก โดยเฉพาะสินค ้าประเภทอาหารทีสู
่ งถึงกว่า 48,000 ล ้านหยวน ซึง่
 ประเทศจีนจะเป็ นผู ้นาเข ้าสินค ้าทีใหญ่
ทสุ
่
้
่
้
้
ภายใน 5ปี ทีผ่านมานี การนาเข ้าอาหารของจีนได ้เพิมขึนกว่า 15% ในทุกปี ดังนัน จึงสะท ้อนให ้เห็นถึงโอกาสส่งออกสินค ้าอาหารจาก
่ งคงมีแนวโน้มสร ้างรายได ้เพิมขึ
่ นเรื
้ อยๆทุ
่
ผู ้ประกอบการในประเทศไทย ไปยังจีนทีจะยั
กปี
่
่ ความคุ ้นเคยและมีความนิ ยมกับสินค ้า
 ผู ้บริโภคในนครเซียงไฮ้และมณฑลใกล
้เคียง (มณฑลเจ ้อเจียง และมณฑลเจียงซู) เป็ นกลุม
่ ทีมี
่
่
่
้
้ การแข่งขันสูง
นาเข ้า โดยเฉพาะหมวดอาหารและเครืองดืม และเป็ นกลุม
่ ทีมีกาลังซือสูง ทาให ้ตลาดในแถบนี มี
่
่
่ี ดในโลกในระยะ 9-10 ปี
 ผู ้เชียวชาญในวงการอุ
ตสาหกรรมอาหารของจีนคาดว่า จีนจะกลายเป็ นประเทศนาเข ้าอาหารทีใหญ่
ทสุ
ข ้างหน้า

่ http://www.komchadluek.net/news/pr/310914
ทีมา:

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

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
Bakery China 2019

: We would like to

Exhibit

Visit

Company Name_____________________________________________________Product_____________________________________
Name_______________________________________________________________Position______________________________________
Address___________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax__________________________________________
Email___________________________________________________Website___________________________________________________

