Exhibition Area
More 50,000 Sqm
Total of Exhibitor
1,800 standard booths

1,200 exhibitors
Total of Visitors
64,925

วันจ ัดงาน:
สถานที:่

28 – 30 สิงหาคม 2562 (พ-ศ)
่
Shanghai New International Expo Center, เมืองเซียงไฮ้

ผู จ
้ ัดงาน:

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

รู ปแบบงาน:

่ มจากธรรมชาติ
่
งานแสดงสินค ้าอาหารและเครืองดื
และออแกนิ ค
่
(เพือเจรจาธรุ
กจิ เท่านั้น)

เว็บไซต ์:

http://en.gnfexpo.com

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)

่ ัดแสดง
สินค้าทีจ
Green food, Organic Food, Organic Drinks, rice&grains, vegetables & fruits, Organic raw materials and semi-prepared products,
Organic dairy products, Organic seafood products, Organic babyfood, Organic tea, Organic coconut products, Organic honey
products, Herbs, Natural spices, Spicy condiments, Soy sauce vinegar, Gastrodia, Pueraria, Ginseng, Saffron, Moringa Seed, food
additives, food ingredients, plant extracts, functional food ingredients, food processing aids etc..
่ ยวข้
่
ข้อมูลการตลาดทีเกี
อง

•

จีนเป็ นตลาดขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ ด ้วยจานวนผู ้บริโภคกว่า 1,300 ล ้านคน และเป็ นคูค
่ ้าอันดับ 1 ของไทย

•

ในปี 2560 ตลาดอาหารออร์แกนิกในจีน มีมล
ู ค่ารวม 19,359 ล ้านหยวน ในช่วง 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา ขยายตัวเฉลีย
่ สูงถึงร ้อยละ 25.7 ต่อปี

•

สินค ้าในกลุม
่ อาหาร ในปี 2560 มูลค่าส่งออกสินค ้าในหมวดนีข
้ องไทยไปจีนหลายรายการ ทาสถิตส
ิ งู สุดเป็ นประวัตก
ิ ารณ์ อาทิ ผลไม ้ ข ้าว
เครือ
่ งปรุงรส เป็ นต ้น ซึง่ มีมล
ู ค่าส่งออกรวมกันกว่า 1,200 ล ้านดอลลาร์สหรัฐ แม ้มูลค่าอาจไม่สงู นัก แต่มก
ี ารเติบโตอย่างก ้าวกระโดดในช่วง
ไม่กป
ี่ ี ทผ
ี่ า่ นมา

•

่ ลาดจีน อาทิ ข ้าวสารบรรจุถงุ เครือ
สินค ้าอาหารออร์แกนิกทีไ่ ทยมีโอกาสขยายสูต
่ งดืม
่ ธัญพืช เช่น น้ านมข ้าว นมถั่วเหลือง น้ าฟั กทอง น้ างา
ดา เครือ
่ งปรุงรส เช่น ซอสถั่วเหลือง และน้ ามันมะพร ้าว

•

่ มั่นในคุณภาพและคุ ้นเคยกับสินค ้าไทยจากการมา
ชาวจีนยังนิยมสินค ้าและบริการของไทย โดยเฉพาะสินค ้าทางการเกษตรเพราะเชือ
่ มั่นต่อสินค ้าเกษตรไทยในการบุกตลาดสินค ้าออร์
ท่องเทีย
่ วในประเทศไทย ผู ้ประกอบการไทยควรช่วงชิงโอกาสความได ้เปรียบจากความเชือ
แกนิกในประเทศจีน
่ https://www.prachachat.net/economy/news-189589
ทีมา:

BLI (Thailand) Co., Ltd. โทร 02 204 2580 -5 ต่อ 115(คุณป่ าน) 114 (คุณหยก)
Email: coordinate10@blithailand.com, aphaya@blithailand.com
Organic & Green Food (Shanghai)2019:

We would like to

Exhibit

Visit

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)

Company Name_____________________________________________________Product__________________________________
Name_______________________________________________________________Position___________________________________
___
Address________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax_______________________________________
Email__________________________________________Product_________________________Website________________________

