ข้อมู ลการจด
ั งาน

วันจัดงาน: 15 – 17 พฤษภาคม 2562 (พ-ศ)
สถานที:่
Baku Expo Center, Azerbaijan
ผู จ
้ ด
ั งาน: ITE Group PCL.
่ ม
่
รู ปแบบงาน: งานแสดงสินค ้าอาหารและเครืองดื
่
นานาชาติ (เพือการเจรจาธุ
รกิจ)
เว็บไซต ์:

https://worldfood.az/en

ค่าใช้จา
่ ย: EUR 4,045/ 9 sqm. (1 open side)
EUR 4,319.50 / 9 sqm. (Corner )
Includes: rear and side walls, carpet, fascia panel with
company name, 1 table, 2 chairs, waste basket,
electricity connection (3kW), 1 plug socket and 1 spot light per
4m²
Excludes: Shelf and counter

Space
The exhibition
area spanned:
3,045 m2

Exhibit Profile: Canned food,

Confectionery and bakery products, Cold
Chain logistics services, Dairy products
Drinks, Equipment, Fish and seafood,
Frozen foods, Fruits and vegetables,
Grocery, Halal Food, Ingredients, Meat
and poultry, Oils, fats and sauces,
Organic and Health food, Packaging, Tea
and Coffee

20 countries: Azerbaijan, Belarus, China,
Germany, Great Britain, Greece, India, Iran, Italy,
Japan, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Slovenia, Spain,
Sri Lanka, Thailand, Turkey, Ukraine.

Visitors
8,207 professional
visitors from 40
countries

Exhibitor
Participants
attended 207
companies
่ ยวข้
่
ข้อมู ลการตลาดทีเกี
อง

่
่ี ดของเมืองอาเซอร ์ไบจานจัดขึนเป็
้ นครงที
้ั ่ 25
 WorldFood Azerbaijan เป็ นงานทีใหญ่
ทสุ
่ ทีเกี
่ ยวข
่
 โอกาสการลงทุนทีน่่ าสนใจในอาเซอร ์ไบจาน ได ้แก่ อุตสาหกรรมประเภทอาหารและอุตสาหกรรมอืนๆ
้อง
่
่
เช่น อาหารสัตว ์ สินค ้านาเข ้าทีสาคัญ: เครืองจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อาหาร โลหะ
่ กรกลและส่วนประกอบ เครืองปร
่
 สินค ้าส่งออกของไทยไปอาเซอร ์ไบจาน : เครืองจั
บั อากาศและส่วนประกอบ ผลไม้
่
กระป๋ องและแปรรูป รถยนต ์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเคหะสิงทอ

่ ขนาดค่อนข ้างเล็ก แต่ก็เป็ นตลาดทีมี
่ คแู่ ข่งขันน้อย ผูป้ ระกอบการท ้องถินยั
่ งขาด
 อาเซอร ์ไบจานแม้จะเป็ นตลาดทีมี
้
ทังความรู ้ ประสบการณ์ และเงินทุน
่
้
 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็ นอุตสาหกรรมทีภาคเอกชนไทยมี
ความชานาญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตเนื อไก่
่
่
อาหารสัตว ์ และอุตสาหกรรมทีเกียวข ้อง จึงน่ าจะสามารถแข่งขันได ้ดีในตลาดอาเซอร ์ไบจาน
อ่านต่อได ้ที่ : https://www.ryt9.com/s/ryt9/269738, http://www.mfa.go.th/europetouch/th/other/8295/89705-Azerbaijan.html

BLI (Thailand) Co., Ltd. number : 02 204 2580 -5 exit 115(Parn) 114 (Yok)
Email: coordinate10@blithailand.com, aphaya@blithailand.com
WorldFood Azerbaijan 2019:

We would like to

Exhibit

Visit

Standard

Corner

Company Name_____________________________________________________Product__________________________________
Name_______________________________________________________________Position___________________________________
___
Address________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax_______________________________________
Email_________________________________________________Website_______________________________________________
Product___________________________________________________________________________________________________

