Spring Fair - 100th

21 -23 March, 2019

Western China International Expo City
ข ้อมูลการจัดงาน

วันจัดงาน:

21 – 23 มีนาคม 2562

สถานที:่

Western China International Expo City - เมืองเฉิงตู

ผู ้จัดงาน:

China National Sugar and Alcohol Group Corp

รูปแบบงาน:

งานแสดงสินค ้าอาหาร, เครือ
่ งดืม
่ นานาชาติและ
อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร (เพือ
่ เจรจาธุรกิจเท่านัน
้ )

เว็ปไซต์:

www.cfdf.org

เปิ ดรับสมัคร:

ตัง้ แต่บด
ั นีเ้ ป็ นต ้นไป

ค่าใชจ่้ าย:

Shell Scheme USD 3,630/ 9sqm.
(Including: tall glass showcase, 3 chairs, 1 round table, 1
information counter, 2 spotlights, 3 shelves, 1 waste basket, 1
socket (500w/220v))

สินค ้าทีจ
่ ัดแสดง
Food, Snack Food, Beverage, Wine, Coffee & Tea, Water, Beer, Alcohol, Bakery Food, Food
equipment, Fresh Fruit, Health & Functional Food, Canned and Preserved Food, Gourmet Product,
Ready Food, Fresh and Semi-Finished Food, Dried and Preserved Fruit, Confectionery, Edible Oil etc.

ข ้อมูลทางการตลาด
่ าคัญทีสุ
่ ดของภาคตะวันตกของจีน มีประชากรประมาณ 90 ล ้านคน (ใน
• นครเฉิ งตู เป็ นศูนย ์กลางทางด ้านเศรษฐกิจ การค ้าทีส
้
้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็ว
จานวนนี อาศั
ยอยูใ่ นนครเฉิ งตูซงเป็
ึ่ นเมืองเอกของมณฑล มีประชากร 14 ล ้านคน) มณฑลนี มี
่ ดแห่งหนึ่ งในจีน
ทีสุ
่
่
่ มสู
่ งขึน้ โดยรายได ้สุทธิของชาวเมืองเฉลียต่
่ อหัวอยูท
• รายได ้เฉลียของประชากร
ในช่วงครึงแรกของปี
2561 ชาวเฉิ งตูมรี ายได ้เฉลียเพิ
่ ่ี
่ นร
้ ้อยละ 8.4 และรายได ้สุทธิของเกษตรกรเฉลียต่
่ อหัวอยูท
่ นร
้ ้อยละ 9.0
21,657 หยวนเพิมขึ
่ 11,876
ี่
หยวน เพิมขึ
่
• รายงานตัวเลขเศรษฐกิจและสถานการณ์การพัฒนาทางสังคมของนครเฉิ งตู โดยเปิ ดเผยข ้อมูลตัวเลข GDP ในช่วงครึงแรกของปี
่
่
้
้
2561 ว่า มีมูลค่า 687,068 ล ้านหยวน ขยายตัวร ้อยละ 8.2 สูงกว่าอัตราเฉลียทัวประเทศร ้อยละ 1.4 ทังนี นครเฉิ งตูสามารถรักษา
่
้ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560)
อัตราการเติบโตเฉลียของมู
ลค่า GDP ได ้มากกว่า ร ้อยละ 8.0 ติดต่อกันนานกว่า 6 ไตรมาส (ตังแต่
• ศูนย ์กลางโลจิสติกส ์ปลอดภาษีแบบ B ศูนย ์กลางคมนาคมขนส่งสินค ้าทางรางเส ้นทางขนส่งหรงโอว (เฉิ งตู-ยุโรป) ศูนย ์กระจายสินค ้าที่
่
่
สาคัญแห่งหนึ่ งของมณฑลเสฉวน ซึงจะสามารถเชื
อมช่
องทางขนส่งและกระจายสินค ้าต่อไปยังอาเซียน ญีปุ่่ น เกาหลีใต ้ ฮ่องกง มา
เก๊า และไต ้หวันได ้อีกด ้วย
่ าลังได ้รับความนิ ยมเพิมขึ
่ นอย่
้
่ ตด
• สินค ้าไทยทีก
างต่อเนื่ อง คือ อาหารทะเล เนื่ องจากมณฑลเสฉวนเป็ นมณฑลทีไม่
ิ ทะเล จึงต ้องนาเข ้า
อาหารทะเลจากจีนตะวันออก รวมถึงประเทศในอาเซียน ปัจจุบน
ั มณฑลเสฉวนนาเข ้าอาหารทะเลจากไทยเป็ นจานวนมาก อาทิ กุง้ กุลา
ขาว ปูม ้า กัง้ เป็ นต ้น
ทีม
่ า: www.thaiembassy.org, www.thaibizchina.com

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