International Food Exhibition (IFEX) Philippines 2019
ข้อมูลการจ ัดงาน
• 7,496 visitors | 1,832 trade buyers
from 40 countries
• 513 Exhibitors | Indonesia, Malaysia,
Singapore, Thailand, Vietnam, Spain,
Russia, China, Korea, Japan
PRODUCT COVERAGE
• Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages
• Coffee, Herbal Teas, and Cocoa
• Seafood • Fruits and Vegetables
• Grains, Cereals, and Commodities
• Herbs and Spices • Meat and Poultry
• Natural, Healthy, and Organic Products
• Specialty, Ethnic, and Gourmet Products
• Allied Services

ระยะเวลาการจ ัดงาน

24-26 May 2019

สถานทีจ
่ ัดงาน World Trade Center Metro Manila
(WTCMM)
ผูจ
้ ัดงาน

Center for International Trade
Expositions and Missions (CITEM)

รูปแบบงาน

งานแสดงสินค ้าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ นานาชาติ
จัดขึน
้ เพือ
่ เจรจาธุรกิจทางการค ้าเท่านัน
้

ว ันร ับสม ัคร

ตัง้ แต่วันนีเ้ ป็ นต ้นไป

เว็ บไซต์

http://www.ifexphilippines.com/en/

้ า่ ย
ค่าใชจ

USD 2,450 /9sqm

Exhibitor Profile
Manufacturers • Exporters • Consolidators
• Distributors • Importers • Suppliers

Included: Pavilion Decoration

Buyer Profile

Nameboard (1) Table, (2) Chairs,

International and Local Retailers • Wholesalers
• Importers • Specialty Store • Traders • Buying
Office • Food Service • Hotel and Leisure •
Online Grocers • Others

(1) Convenience Outlet
(3) Spotlights , Carpet

Exclude: Shelf

ข้อมูลทางการตลาด

ปัจจุบนั สินค้ าไทยโดยเฉพาะสินค้ าอุปโภคบริ โภคนัน้ เป็ นที่ยอมรับของชาวฟิ ลิปปิ นส์ทงในด้
ั ้ านคุณภาพและราคา สินค้ าที่ นาเข้ าจากไทย และจาหน่าย
ทังใน
้ และนอกห้ างสรรพสินค้ า หากมีฉลากภาษาไทยติดมาด้ วย ทางผู้ขายจะไม่แกะออก ฉะนัน้ ผู้ผลิตสินค้ าของไทยจึง ควร ติดข้ อความหรอ อเครอ่ อง
หมายทีแ่ สดงว่ามาจากประเทศไทย
► “ฟิ ลิปปิ นส์” เป็ นตลาดที่มีผ้ บ
ู ริ โภคใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอาเซียน ด้ วยจานวนประชากรกว่า 100 ล้ านคน และเป็ นประเทศในกลุ่มอาเซียนเก่าเพียง
หนึง่ เดียวที่มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนอ่อง 6% ต่อปี ส่งผลให้ ประชากรมีกาลังซอ ้อเพิ่มขึ ้นและเป็ นอีกตลาดที่น่าสนใจสานักพัฒนา
ตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ได้ รายงานข้ อมูลไว้ วา่ รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ได้ มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้ าน
ต่างๆ ไว้ เพอ่อรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยนโยบายระยะสันจะเน้
้
นเร่ งแก้ ไขปัญหาคอขวดในการจัดซอ ้อจัดจ้ างของภาครัฐเพอ่อเร่ งการใช้
จ่ายของภาครัฐ เพอ่อพัฒนาโครงสร้ างพอ ้นฐานของประเทศและกระตุ้นการใช้ จ่ายภายในประเทศ รวมถึงปรับกฎระเบียบต่างๆ ให้ มีความสะดวกมากขึ ้น
สาหรับด้ านการค้ า การลงทุน ได้ มีการพัฒนาธุรกิจบริ การรับจ้ างบริ หารระบบธุรกิจทัว่ ประเทศ
►

►

ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ชี ้โอกาสทองลงทุนในแดนตากาล็อกว่า คออ ธุรกิจ
อาหารและสินค้ าเกษตร เนอ่องจากฟิ ลปิ ปิ นส์มีประชากรจานวนมาก แต่มีพอ ้นที่น้อย เกิดภัยธรรมชาติบอ่ ย และผลผลิตทางการเกษตรไม่
เพียงพอต่อความต้ องการบริ โภค ดังนัน้ จึงเป็ นโอกาสให้ นกั ธุรกิจไทยส่งสินค้ าอาหาร เครอ่ องดอ่ม ทังสิ
้ นค้ าเกษตรและอาหารแปรรูป ไป
จาหน่ายในฟิ ลปิ ปิ นส์ สาหรับโอกาสของสินค้ าและบริ การของไทย ได้ แก่ 1) อาหาร/เครอ่ องดอ่ม และข้ าว

ทีม
่ า https://www.posttoday.com/aec/news/567122 , https://www.posttoday.com/aec/news/407168
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