The 18th Seoul Int’l Cafe Show
(Cafe Show Seoul 2019)
EXHIBIT ITEMS
COFFEE, TEA, BAKERY, DESSERT, ICE-CREAM,
CHOCOLATE, BEVERAGE, RAW MATERIAL,
MACHINE & EQUIPMENT, INTERIOR, FRANCHISE
& START-UP, KITCHEN APPLIANCES, FOOD
SERVICE INDUSTRY
SHOW RESULT 2018

ข้อมู ลการจัดงาน
ระยะเวลาการจัดงาน

7 – 10 พฤศจิกายน 2562

่ ดงาน
สถานทีจั

Coex, Seoul, Korea

ผู ้จัดงาน

EXPORUM

รูปแบบงาน
เว็บไซต ์

งานแสดงสินค ้านานาชาติด ้านธุรกิจกาแฟ
และเบเกอรี่
http://www.cafeshow.com/

วันร ับสมัคร

้ วน
้ นต ้นไป
ตังแต่
ั นี เป็

ค่าใช ้จ่าย

Shell Scheme
USD 3,000/ 9 SQM
USD 3,400/ 9 SQM (corner booth)

Includes:

Wooden Side Wall, Fascia Board, carpet,
1 information desk, 1 chair, 3 spot lights
(100W), Socket

ข้อมู ลทางการตลาด
• เกาหลีใต ้ถือเป็ นหนึง่ ในประเทศคูค
่ ้าทีส
่ าคัญของไทย โดยตัง้ แต่เดือนมกราคม - มิถน
ุ ายน 2559 มีมล
ู ค่าการค ้าระหว่างกัน ประมาณ 190,000
ล ้านบาท และในช่วงปี ทผ
ี่ า่ นมา ประเทศไทยได ้ส่งออกสินค ้าเกษตรและอาหารไปยังเกาหลีใต ้ คิดเป็ นมูลค่ากว่า 30,000 ล ้านบาท

• โดยเฉพาะการเข ้าไปทาตลาดสินค ้าประเภท On-the-Go หรือเป็ นเบเกอรีท
่ พ
ี่ กพาได ้ง่าย ขนาดพอดีกับหนึง่ มือ
้ ก็น่าจะช่วยสร ้างโอกาสทาง
ธุรกิจได ้สูง เนือ
่ งจากผู ้บริโภคอาศัยอยูน
่ อกบ ้านมากขึน
้ บวกกับชีวต
ิ ทีเ่ ร่งรีบการรับประทานเบเกอรีใ่ นมือน่าจะสะดวกต่อการใช ้ชีวต
ิ มากกว่าการ
รับประทานเมนูข ้าว
• ปั จจุบันธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ Lifestyle จะได ้รับความนิยมจากคนรุน
่ ใหม่ เห็นได ้ว่าตามร ้านขนม หรือร ้านกาแฟ มักมีวัยรุน
่ และวัยทางาน มานั่ง
พักผ่อน นั่งพูดคุยกับกลุม
่ เพือ
่ นๆ แม ้กระทั่งมานั่งอ่านหนังสือ หรือหอบหิว้ งานมานั่งทาในร ้าน
• นอกจากนีย
้ ังตอบโจทย์ผู ้บริโภคทีไ่ ม่คอ
่ ยมีเวลามากพอ จึงเลือกรับประทานเบเกอรี่ หรืออาหารจานด่วน เพือ
่ กินแก ้หิวในชัว่ โมงอันเร่งด่วน
• ปั จจุบันผู ้บริโภคมีทางเลือกการรับประทานของหวานมากมาย ไม่ได ้มีแค่ไอศกรีม หรือเค ้กเพียงไม่กย
ี่ ห
ี่ ้อ ยิง่ ไปกว่านัน
้ การดืม
่ กาแฟเย็น หรือ
่ เช่นกัน ทาให ้กลุม
เครือ
่ งดืม
่ เย็นอืน
่ ๆ ก็เข ้ามาทดแทนเรือ
่ งการรับประทานของหวานเพือ
่ ความสดชืน
่ คนทางาน

BLI (Thailand) Co., Ltd. โทร 02 204 2580 -5 ต่อ 106 (คุณบอม), 107 (คุณฝน), 111 (คุณเนย)
Email: pakkasid@blithailand.com, nusaree@blithailand.com, coordinate11@blithailand.com

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
Cafe Show Seoul 2019: We would like to

Exhibit

Visit

Standard

Corner

Company Name_____________________________________________________Product_____________________________________
Name_______________________________________________________________Position______________________________________
Address___________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax__________________________________________
Email___________________________________________________Website___________________________________________________

