ข้อมู ลการจ ัดงาน

ค่ าใช้ จ่าย
สามารถเลือกซือ้ แพ็กเกจได้ ทงั ้ หมด 3 แพ็กเกจ
ขนาด 9 Sqm

ระยะเวลาการจัดงาน: 12-14 February 2020
่ ัดงาน: Makuhari Messe (Japan)
สถานทีจ
ผู จ
้ ัดงาน: Space Media Japan Co. Limited (SMJ) / New
Supermarket Association of Japan (NSAJ)

Furniture Package A: ¥489,500 (JPY)

System Walls, Needle Punch Carpet (Gray), Company Name
Board with booth number, Dust Bin1 ,Spotlight (100W)3,
Power Outlet – (100V, up to 500W)1 , Electrical Consumption
Fee – 1KW

Furniture Package B: ¥522,500

่
่
่
รู ปแบบงาน: งานแสดงสินค้าอาหารและเครืองดื
มนานาชาติ
เพือการ
เจรจาธุรกิจ
้
วันร ับสมค
ั ร: ตังแต่
วน
ั นี ้เป็ นต้นไป
เว็บไซต ์: http://www.smts.jp/

(JPY)

System Walls, Needle Punch Carpet, Company Name Board
with booth number, Terraced Table with a white table cloth1,
Catalogue Stand, Bar stool, Dust Bin ,Spotlight (100W) – 3
pieces ,Power Outlet – (100V, up to 500W) 1Electrical
Consumption Fee – 1KW

Furniture Package C: ¥578,600

(JPY)

System Walls, Needle Punch Carpet, Company Name Board
with booth number, Shelf – 3 shelves, Cubicle with Curtains,
Reception Counter, Catalogue Stand, System Display Box with
Doors, Dust Bin, Spotlight (100W) – 3 pieces, Power Outlet –
(100V, up to 500W), Electrical Consumption Fee – 1KW

Product Category: Fresh Product, Processed Food, Health-care
Food, Confectionery and Sweets , Soft and Alcoholic Beverage etc.

ข้อมู ลการตลาด
ตลาดส่งออก คาดว่าการส่งออกผลไม้ ไทยในปี นี ้จะขยายตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30-40 จากปี ที่ผ่านมา และจะทาให้ ไทยส่งออกไปทัว่ โลกมากกว่า 4,000 ล้ าน
เหรียญสหรัฐเป็ นครัง้ แรก ตลาดที่สาคัญสาคัญ 5 อันดับแรก ได้ แก่ เวียดนาม จีน ฮ่องกง ญี่ปนุ่ และสหรัฐอเมริกา ทังนี
้ ้ ตลาดหลักของมังคุด ได้ แก่ จีน
เวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ และฮ่องกง และตลาดหลักของลาไย ได้ แก่ อินโดนีเซีย จีน และเวียดนาม
ส่วนใหญ่สินค้ าเกษตรที่ญี่ปนน
ุ่ าเข้ าจากไทย ได้ แก่ หอมหัวใหญ่ ไก่สดและสินค้ าประมง โดยหอมหัวใหญ่จะนาเข้ าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม เนื่องจากฤดู
หนาวของญี่ปนไม่
ุ่ มีผลผลิตหอมหัวใหญ่ออกสูต่ ลาด สาหรับไก่สดและสินค้ าประมงจะนาเข้ าตลอดปี และในอนาคตจะเพิ่มการนาเข้ าขิ งอีกด้ วย
ตลาดอาหารแปรรูปในญี่ปนุ่ ขยายตัวจากปี ก่อนร้ อยละ 0.7 โดยสินค้ าที่ครองสัดส่วนมากที่สดุ ในตลาดได้ แก่ เครื่องดื่มทัว่ ไป เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ผลิตภัณฑ์อาหารหลัก (staple เช่น ข้ าวจ้ าว หรือข้ าวสาลี เป็ นต้ น) และ อาหาร/เครื่องปรุงรส ซึง่ รวมกันแล้ วมีสดั ส่วนสูงถึงร้ อยละ 60 ของตลาด
สาหรับแนวโน้ มกลุม่ สินค้ าที่คาดว่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่องและอยูใ่ นระดับสูงในปี นี ้ คาดว่าจะเป็ นกลุม่ ผลไม้ ตามแนวโน้ มความชื่นชอบในการบริโภคกลุม่
ผลไม้ ที่มีเพิ่มขึ ้น โดย ปั จจุบนั กล้ วยเป็ นผลไม้ ซงึ่ เป็ นที่นิยมอันดับหนึ่งในญี่ปนุ่ จากการสารวจความเห็นผู้บริโภค พบว่าร้ อยละ 65 ของผู้บริโภคในญี่ปนุ่
รับประทานกล้ วยมากที่สดุ
ผู้บริโภคญี่ปนบริ
ุ่ โภคกาแฟมากที่สดุ ในรูปของกาแฟสาเร็จรูป (Instant Coffee) ตามด้ วยกาแฟสด (Fresh Coffee หรือที่ใน
ภาษาญี่ปนเรี
ุ่ ยกว่า Regular Coffee) กาแฟกระป๋ อง(Canned Coffee) และ Liquid Coffee (หัวกาแฟเข้ มข้ นซึง่ ใช้ ในการปรุงอาหาร
ขนม ฯลฯ)
ที่มา: https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/556597/556597.pdf&title=556597&cate=589&d=0

๊ 106 (คุณบอม), 111 (คุณเนย)
BLI (Thailand) Co., Ltd. โทร 02 204 2580 -5 ต่อ 113 (คุณบุค
๊ ) 105 (คุณกิก),
Email: fajuti@blithailand.com,weeranuch@blithailand.com,Pakkasid@blithailand.com,coordinate11@blithailand.com
(กรุณากรอกเป็ นภาษาอ ังกฤษ)
Supermarket Trade Show 2020:
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