World Food Ukraine attracts key
international decision makers
Where the World of Food Meets

23-25 October 2019| IEC, Kyiv, Ukraine
ข้อมู ลการจัดงาน

Total Exhibitors 241 From 23Countries
Total Visitors 9,212 From 27 Countries

ข้อมู ลการจัดงาน
่ ดแสดง: Food Products:
สินค้าทีจั
Groceries, grain products. pasta, sauces, oils,
Spices, Dairy products, cheeses,
Meat products, poultry, eggs, Fish & seafood
Fruits, vegetables, mushrooms, berries
Sweets, confectionery and bakery products,
nuts, seeds, honey, snacks, dried fruits.
Beverages: Alcoholic (wine, spirits, beer),
Nonalcoholic (kvass, juices, nectars, water),
Coffee, tea, cocoa,
Equipment, packaging, technologies and
services, Green Produce: Fresh and canned
fruits, vegetables, mushrooms, Equipment,
technologies and services, Agricultural
technology Packaging, storage and logistics

World Food Ukraine 2019
ระยะเวลาการจัดงาน 23-25 October 2019
่ ดงาน
สถานทีจั

IEC, Kyiv, Ukraine

ผู ้จัดงาน

ITE Group PLC

รูปแบบงาน

่ มนานาชาติ
่
งานแสดงสินค ้าอาหารและเครืองดื
้ อการเจรจาธุ
่
(จัดขึนเพื
รกิจเท่านั้น)

วันร ับสมัคร

้ วน
้ นต ้นไป
ตังแต่
ั นี เป็

เว็บไซต ์

www.worldfood.com.ua

ค่าใช ้จ่าย

EUR 3,372 / 9sqm. (1 Open side)
EUR 3,651 / 9sqm. (Corner stand)

Includes: exhibition space, rear and side walls, carpet,
fascia panel with company name, 1 table, 2 chairs,
waste basket, hanger, electrical connection 220v (2kW,
including consumption), 1 plug socket, and 1 spot
light, aisle cleaning and pavilion security.

ข้อมู ลทางการตลาด

่ โอกาสจาหน่ ายในตลาดยูเครนสูง คือ สินค ้าในหมวดอาหาร
 สหรฐั ฯยูเครนเป็ นตลาดขนาดใหญ่ทมี
ี่ ฐานผูบ้ ริโภคกว่า 45 ล ้านคน สินค ้าทีมี
่ ม
่ เนื่องจากมีสด
่ ความแข็งแกร่งในการผลิตและ
และเครืองดื
ั ส่วนของการใช ้จ่ายของผูบ้ ริโภคสูงถึงร ้อยละ53.1 จึงเป็ นโอกาสของไทยซึงมี
ส่งออกสินค ้าดังกล่าวในการเข ้าสู่ตลาดยูเครน
่
 ยูเครนถือว่าเป็ นตลาดผูบ้ ริโภคขนาด ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี ยู้ เครนยังมีทางออกสู่ทะเล เหมาะแก่การขนส่งสินค ้าทางทะเลทีมี
่ กกว่าเมือเปรี
่
่
่ ในการเข ้าไป
ความ สะดวกและมีต ้นทุนทีถู
ยบเทียบกับการขนส่งทางอากาศหรือขนส่งโดยผ่านประเทศทีสาม
จึงเป็ นโอกาสทีดี
ขยายตลาดสินค ้าในยูเครนมากขึน้
่ ขนโดยล
 เศรษฐกิจของยูเครนได ้มีการพัฒนาไปในทางทีดี
ึ้
าดับ โดยมีศก
ั ยภาพทางเศรษฐกิจสูงเป็ น อันดับ 2 ในประเทศในเครือรฐั เอกราช
้ ฐั บาลยูเครนส่งเสริมการค ้าและการลงทุนจากต่างประเทศ โดยได ้ออกกฎหมาย ส่งเสริมการลงทุนซึงให
่ ้สิทธิ
รองจากรสั เซีย อีกทังร
่ นและทรพ
้
ชาวต่างชาติซอและครอบครองที
ื้
ดิ
ั ย ์สิน รวมทังโอนรายได
้และผลกาไร จากการประกอบธุรกิจไปต่างประเทศได ้
่
้ นพ ้องทียู่ เครนจะใช ้ไทยเป็ นประตู
 ยูเครนเห็นว่าไทยเป็ นคู่ค ้ารายสาคัญ และมีโอกาสทีจะขยายการค
้าการลงทุนระหว่างกันมากขึน้ รวมทังเห็
่
การค ้าไปสู่อาเซียน เช่นเดียวกับทีไทยจะใช
้ยูเครนเป็ นประตูการค ้าไปสู่ภูมภ
ิ าคยุโรป
่ : https://www.prachachat.net/politics/news-54052, http://www.ditp.go.th/contents_attach/153292/153292.pdf, http://www.thansettakij.com/content/219035
ทีมา

BLI (Thailand) Co., Ltd. โทร 02 204 2580 -5 ต่อ 115 (คุณป่ าน),

114 (คุณหยก)

Email: coordinate10@blithailnad.com, aphaya@blithailand.com

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
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