InterFood Astana 2019
29-31 May, 2019
The 21th Kazakhstan International Exhibition

INTERFOOD ASTANA, THE
MAJOR FOOD EXHIBITION IN THE
CAPITAL OF KAZAKHSTAN
่ ด
สินค้าทีจ
ั แสดง

ข้อมู ลการจด
ั งาน

วันจ ัดงาน:

29-31 พฤษภาคม 2562

จ ัดงาน:

Exhibition Centre Korme, Astana, Kazakhstan

ผู จ
้ ัดงาน:

ITE Group and Iteca Ltd (Astana)

รู ปแบบงาน:

่ มนานาชาติ
่
งานแสดงสินค ้าอาหารและเครืองดื
่
(เพือการเจรจาธุ
รกิจ)

เว็บไซต ์:
ค่าใช้จา
่ ย:

www.interfoodastana.kz

EUR 3,956 / 9 sqm. (1 open side)
EUR 4,228.70 / 9 sqm. (Corner stand)

Includes: rear and side walls, carpet, fascia panel with company name
(up to 15 letters without logotype), 1 table, 2 chairs,1 wastebasket,
electricity supply (220V-5kW), 1 plug socket, spotlight, aisle cleaning
and pavilion security
Excludes: Shelf and counter

MAIN SECTIONS OF THE EXHIBITION
Food (dairy, meat, fish, confectionery, bakery, Packaging technologies,
containers, and packaging, Food additives and ingredients,
Refrigerators and commercial equipment, Alcohol and soft drinks,
tea, coffee Food processing equipment, Food, drinks and packaging
equipment, Equipment for Cafes, Bars and Restaurants, Equipment
for Shops and Supermarkets

ข้อมู ลทางการตลาด

้ ท
 Astana เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่อน
ั ดับสองของประเทศคาซัคสถาน มีประชากร 577,300 คน ตังอยู
่ างตอนเหนื อของประเทศ
จัดเป็ นเมืองเขตการปกครองพิเศษ
่ ศก
่
 สาธารณรัฐคาซัคสถานถือเป็ นตลาดทีมี
ั ยภาพลาดับทีสองของกลุ
ม
่ เครือรัฐเอกราช รองจากสหพันธรัฐรัสเซีย
่
 สาหรับโอกาสทางการค ้าของผู ้ประกอบการไทยทีสนใจต
้องการเข ้าไปทาการค ้า-การลงทุน สามารถใช ้ประโยชน์จากการที่
่ ้สิทธิบต
คาซัคสถานเป็ นสมาชิกของสหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส ซึงให
ั รพิเศษทางภาษี (GSP) แก่สน
ิ ค ้าจาก
้
่
ประเทศกาลังพัฒนา รวมทังไทย โดยสินค ้าไทยทีส่งออกไปยังคาซัคสถานจะได ้รับการลดหย่อนภาษี 25% จากอัตราภาษีศล
ุ กากร
ปกติ โดยในปี 2559 มูลค่าการค ้าระหว่างไทย-คาซัคสถานอยูท
่ ่ี 52.07 ล ้านดอลลาร ์สหรัฐฯ (ราว 1,770 ล ้านบาท) โดยไทยส่งออก
มูลค่า 37.80 ล ้านดอลลาร ์สหรัฐฯ (ราว 1,285 ล ้านบาท) และนาเข ้าจากคาซัคสถานมูลค่า 14.25 ล ้านดอลลาร ์สหรัฐฯ (ราว 484
ล ้านบาท)
่
 คาซัคสถานผลิตสินค ้าเกษตรไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศจึงต ้องนาเข ้าจากต่างประเทศจานวนมาก ในขณะทีไทยมี
่
ศักยภาพทางด ้านการผลิตสินค ้าเกษตร จึงเป็ นโอกาสของไทยทีจะขยายการส่
งออกสินค ้าเกษตรและอาหารไปยังคาซัคสถาน
่ นค ้าฮาลาลเนื่ องจากคาซัคสถานมีประชากรทีนั
่ บถือศาสนาอิสลามกว่า 50% ของจานวนประชากรทังหมด
้
โดยเฉพาะอย่างยิงสิ
่ http://www.thansettakij.com/content/164082
ทีมา:

BLI (Thailand) Co., Ltd. โทร 02 204 2580-5 ต่อ 115 (คุณป่ าน), 114 (คุณหยก)
Email: coordinate10@blithailand.com, aphaya@blithailand.com
Interfood Astana 2019 : We would like to Exhibit

Visit

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)

Company Name_____________________________________________________Product_____________________________________
Name_______________________________________________________________Position______________________________________
Address___________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax__________________________________________
Email___________________________________________________Website___________________________________________________
Product_______________________________________________________________________________________________________

