ข้อมู ลการจ ัดงาน

Exhibition Area
More 25,000 Sqm
Total of Exhibitor
700 exhibitors

Total of Visitors
23,359
่ ัดแสดง
สินค้าทีจ

วันจัดงาน:

28 – 30 สิงหาคม 2562 (พ-ศ)

สถานที:่

่
Shanghai New International Expo Center, เมืองเซียงไฮ้

ผู จ
้ ัดงาน:

Beijing Shibowei International Expo Co., Ltd
Shibowei(Shanghai) Expo Co., Ltd

เว็บไซต ์:

http://en.jianbohui.net/sh/

ค่าใช้จา
่ ย:

Standard Luxury Booth: USD 3,500/ 9 sqm.
Luxury Corner Booth: USD3,800/9sqm.

(include: 1 lintel board, 1 reception desk, 5 chairs ,1 glass round table, 15A power
socket, 2 spotlights , Carpet; Printing promotional pictures (obtain size from the
organizing committee) Booth size:3m×3m×3.5m(H)

Nutrition and Health Food; Life nourishment products, Nutrients, Nutritional supplements, Sports nutrition, Functional food,
High-end dairy products, Pollen products, Bee products, Ginseng products, Fish Oil, Enzymatic products, Green alga products,
Embryo products, Chlorophyll products, Aloes products, Fungus products, Plant extract products, Health-care (functional)
products, Enzymes and Related Products, Health-care (functional) Drinks Area: Health-care drinks, Health-care juice,
Health-care tea, Health-care wine, Functional water, Coffee drinks and related drinks etc., Beauty and slimming products area,
Bird's nest, high-end tonics, Sugar-free Products Area, Diet Therapy Medicinal Food Products Area, Peptide series
products, Health-care Products Packaging Area, Big Health Industrial Park and Base.

่ ยวข้
่
ข้อมู ลการตลาดทีเกี
อง

่ ดแสดงอยู่ในสามเมืองใหญ่ทสุ
่
 CIHIE เป็ นงานทีจั
ี่ ด ได ้แก่ ปักกิง่ เซียงไฮ
้ และเฉิ งตู

่
่ ขภาพไม่ใช่
 สานักวิจยั HKTDC ของจีนระบุว่า ผูบ้ ริโภคจีนยุคปัจจุบน
ั โดยเฉพาะในหัวเมือง เช่น ปักกิง่ เซียงไฮ
้ กว่างโจว มองว่าอาหารเพือสุ
่
่
้
่ ขภาพจึงกาลังได ้รับความนิ ยมในจีนขณะนี ้
อาหารหรูหราราคาแพงอีกต่อไป แต่เป็ นอาหารทัวไปที
หาซื
อหากิ
นได ้ง่าย เทรนของอาหารเพือสุ

่ ขภาพทีต
่ ้องการเจาะตลาดจีน ต ้องมีคุณภาพน่ าเชือถื
่ อและมีลก
่
่ ่น
 สินค ้าเพือสุ
ู เล่นทีแตกต่
าง เพราะชาวจีนมีคา่ นิ ยมและมีความเชือมั
่ ตในประเทศ ประกอบกับการมีกาลังซือที
้ เพิ
่ มขึ
่ นท
้ าให ้ผู ้บริโภคชาวจีนพร ้อมจะควักกระเป๋ าจ่ายเพือ
่
ต่อสินค ้านาเข ้ามากกว่าสินค ้าทีผลิ
่ ขน
่ นค ้าเกษตรเพือสุ
่ ขภาพของไทยน่ าจะเข ้ามาเจาะตลาดจีนได ้ไม่ยาก
แลกกับคุณภาพชีวต
ิ ทีดี
ึ ้ นี่ จึงเป็ นโอกาสทีสิ
 จีนส่งเสริมให ้ภาคธุรกิจเข ้ามามีสว่ นร่วมในการวิจยั และพัฒนาสินค ้าเกษตรเซเลเนี ยมสูงด ้วย โดยมีผู ้ประกอบการผลิต(รวมถึงสหกรณ์)
้ นพืช เป็ นต ้น
เข ้าร่วม 323 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ ์ออกมามากกว่า 30 ชนิ ด อาทิ ข ้าว ใบชา หล่อฮังก๊วย ผักผลไม้ และนามั
่ http://www.thansettakij.com/content/135385
ทีมา:
BLI (Thailand) Co., Ltd. โทร 02 204 2580 -5 ต่อ 115(คุณป่ าน) 114 (คุณหยก)
Email: coordinate10@blithailand.com, aphaya@blithailand.com
CIHIE Shanghai 2019:

We would like to

Exhibit

Visit

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)

Company Name_____________________________________________________Product__________________________________
Name_______________________________________________________________Position___________________________________
___
Address________________________________________________________________________________________________________

Tel__________________________________________________________________ Fax_______________________________________
Email_________________________________________________Website_______________________________________________
Product___________________________________________________________________________________________________

