ข้อมู ลการจัดงาน
ระยะเวลาการจัดงาน

Exhibit Profile: Food and beverage products
Visitor Profile: Agents, distributors, wholesalers,
retailers, supermarkets/hypermarkets, grocery stores,
hotels & restaurants, bars and cafes, caterers,
hospitality, food manufacturers/producers/processors.

สถานทีจ
่ ัดงาน

Jakarta International Expo (JIEXPO)

ผู ้จัดงาน

Krista Exhibitions and SIAL Group

รูปแบบงาน

งานแสดงสินค ้าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ นานาชาติ
และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร

วันรับสมัคร

ตัง้ แต่วน
ั นีเ้ ป็ นต ้นไป

เว็บไซต์

http://sialinterfood.com/

ค่าใช ้จ่าย

No. of Visitors: 63,977 trade visitor from 72 countries
No. of Exhibitors: 1,458 from 28 countries

13 – 16 พฤศจิกายน 2562

Equipped Package with pavilion decoration
EUR 5,160 / 9 SQM (Standard)
EUR 5,570.40 / 9 SQM (Corner)

Includes:
Partition walls, Carpet, Fascia with company
name, Lighting, Electricity and power plug: 300 W, 2 chairs, 1
information desk, all labor for constructing and dismantling the
shell scheme, 1 waste basket

ข้อมู ลทางการตลาด


ในปี 2560 อินโดนีเซียเป็ นคูค
่ ้าอันดับที่ 4 ของไทยในอาเซียนรองจากมาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ตามลาดับ และเป็ นคูค
่ ้าอันดับที่ 7
ในโลก ในระยะ 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา (2556-2560) การค ้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย มีมล
ู ค่าเฉลีย
่ ปี ละ 16,162.84 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลีย
่ ร ้อยละ -3.14 ต่อปี โดยในปี 2560 การค ้ารวมไทย-อินโดนีเซีย มีมล
ู ค่า 16,168.49 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ นร ้อย

ละ 11.49 โดยไทยเป็ นฝ่ ายเกินดุลการค ้ามูลค่า 1,442.59 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ


อินโดนีเซียเป็ นตลาดทีม
่ ศ
ี ักยภาพและมีขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในภูมภ
ิ าคอาเซียน โดยมีประชากรประมาณ 258.7 ล ้านคน และมีประชาชนทีม
่ ฐ
ี านะ
้ สูงมากประมาณร ้อยละ 10-15 ของประชากรทัง้ หมด
ดีและมีกาลังซือ



จานวนประชากรทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อย่างรวดเร็วทาให ้มีความต ้องการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ จานวนมาก อุตสาหกรรมอาหารและเครือ
่ งดืม
่ จึงเป็ นโอกาส
ทีด
่ ส
ี าหรับนักลงทุนในระยะยาว และเนือ
่ งจากอินโดนีเซียต ้องพึง่ พา การนาเข ้าวัตถุดบ
ิ ทีใ่ ช ้ในการผลิตเป็ นจานวนมาก เช่น น้ าตาลทราย
เกลือ และอืน
่ ๆ จึงเป็ นโอกาสของผู ้ส่งออกไทยในการส่งออกวัตถุดบ
ิ อาหาร
อ ้างอิง http://www.dtn.go.th/files/60/ASIA/Indonesia_2s_0361.pdf, https://www.scbeic.com/th/detail/product/5080

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)
SIAL INTERFOOD 2019: We would like to

Exhibit

Visit

Company Name_____________________________________________________Product_____________________________________
Name_______________________________________________________________Position______________________________________
Address___________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax__________________________________________
Email___________________________________________________Website___________________________________________________

