ข้อมูลการจ ัดงาน





ระยะเวลาจ ัดงาน
สถานทีจ
่ ัดงาน
ผูจ
้ ัดงาน
รูปแบบงาน

9-12 สิงหำคม 2560
Sai Gon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho Chi Minh , Vietnam
Vietnam National Trade Fair and Advertising Company (Vinexad)
งำนแสดงสินค ้ำอำหำรและเครือ
่ งดืม
่ นำนำชำติและอุปกรณ์ในอุตสำหกรรมอำหำร
(เพือ
่ เจรจำธุรกิจเท่ำนัน
้ )



้ า่ ย
ค่าใชจ

Package stand USD 2,600/ 9 sqm.
(One package stand of 9sqm includes partitions, carpeted floor, single phase socket 5 Amp,
fascia with company name, 01 information counter, 02 chairs, 02 fluorescent tubes, 01 waste basket.)

 Website


สามารถยืน
่ เอกสาร
SMEs Pro-Active เพือ
่
ของบค่าบูทได้
ภายใน 17 ก.พ. 60
้ อยูก
(ผลการพิจารณาขึน
่ ับกรมฯ)

WWW.FOODEXVIETNAM.COM
ตัง้ แต่วันนีเ้ ป็ นต ้นไป

ว ันร ับสม ัคร

ิ ค้าทีน
ข้อมูลสน
่ ามาจ ัดแสดง
สินค้าทีจ
่ ัดแสดง

:

้ ร่วมก ัน :
งานทีจ
่ ัดขึน

Confectionary, Canned/Processed Food, Milk &
Butter Products, Instant Products, Herb/ Herbal
Products, Vegetable, Dried/ Fresh Fruits,
Vegetable Oil, Sugar, Frozen Seafood, Canned
Seafood, Processed Seafood,Tea, Coffee, Liquors,
Beer, Non - Alcohol Drinking Water etc.

สถิตงิ านปี 2016
จำนวนผู ้ออกงำน: 500 บูท
ประเทศทีเ่ ข ้ำร่วม: มากกว่า 20 ประเทศ เช่น
CHINA, KOREA, POLAND, TAIWAN, THAILAND

จำนวนผู ้เข ้ำชมงำน: มากกว่า 15,000 คน

Propack Vietnam (Food Processing, Packaging
Technology & Equipment)

ข้อมูลการตลาด










้ กลำงรวดเร็วทีส
จำกกำรสำรวจของ Boston Consulting Group พบว่ำ เวียดนำมมีอัตรำกำรเติบโตของจำนวนชนชัน
่ ด
ุ ในอำเซียน
"นครโฮจิมน
ิ ห์ได ้มีสว่ นร่วมสำคัญต่อภำรกิจกำรเปลีย
่ นแปลงใหม่ของประเทศ เนือ
่ งจำกเป็ นท ้องถิน
่ นำหน ้ำในกำรปฏิบัตริ ป
ู แบบกำรผลิตสินค ้ำเชิง
พำณิชย์ ส่วนหลังกำรเปลีย
่ นแปลงใหม่ นครโฮจิมน
ิ ห์ยังคงเป็ นท ้องถิน
่ นำหน ้ำในกำรก่อสร ้ำงนิคมอุตสำหกรรมแปรรูปเพือ
่ กำรส่งออก กำรจัดทำ
กฎหมำยนิตบ
ิ ค
ุ คลและกฎหมำยสถำนประกอบกำรภำคเอกชน" โดย ดร. เจิน
่ ยูหลิก รองหัวหน ้ำคณะผู ้แทนรัฐสภำนครโฮจิมน
ิ ห์ อดีตหัวหน ้ำ
สถำบันวิจัยเพือ
่ กำรพัฒนำนครโฮจิมน
ิ ห์
แนวโน ้มเศรษฐกิจ เวียดนำมเป็ นตลำดขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในอำเซียน ด ้วยประชำกรกว่ำ 90 ล ้ำนคน และ กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในอัตรำสูง
เฉลีย
่ กว่ำร ้อยละ 5.86 ต่อปี ในช่วง 5 ปี ทผ
ี่ ่ำนมำ และ สูงถึง 6.68% ในปี 2015
คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ได ้เปิ ดเผยผลกำรสำรวจของ Economic And Social Survey Of Asia And The Pacific ว่ำ
ในปี 2016 เวียดนำมคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจ ภำยในประเทศจะโตขึน
้ กว่ำร ้อยละ 6.8 และจะขยับขึน
้ เป็ นร ้อยละ 6.9 ในปี 2017
ปั จจุบันเวียดนำมมีกำรขยำยตัวของ GDP ร ้อยละ 6.7 สูงเป็ นอันดับ 4 ในกลุม
่ ประเทศสมำชิกอำเซียน อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจใน
เวียดนำมเป็ นผลมำจำกภำคกำรส่งออกในประเทศเติบโตอย่ำงรวดเร็ว พร ้อมกับควำมต ้องกำรบริโภคภำยในประเทศทีข
่ ยำยตัว และกำรลงทุนจำก
ต่ำงประเทศทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้
่ ลำดโลก เนือ
ในส่วนกำรเป็ นฐำนกำรผลิตนัน
้ เวียดนำมสำมำรถเป็ นspringboard สูต
่ งจำกเวียดนำมมีกำรจัด FTA (Free Trade Area) กับตลำด
หลักหลำยตลำด
้ มำก
เวียดนำม เป็ นแหล่งผลิตสินค ้ำเกษตรหลำยรำยกำรจนติดอันดับประเทศผู ้ส่งออก สินค ้ำเกษตรรำยใหญ่ของโลก อีกทัง้ ชำวเวียดนำมมีกำลังซือ
ขึน
้ ตำม กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจทีอ
่ ัตรำเฉลีย
่ ร ้อยละ 6 ต่อปี
ทีม
่ ำ : กรมส่งเสริมกำรค ้ำระหว่ำงประเทศ


ติดต่อ บริษัท บีแอลไอ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณทิพย์,คุณบอม,คุณหยก โทร. 02 204 2580-5 Ext 114,104,103
Email:coordinate3@blithailand.com,pakkasid@blithailand.com,coordinate2@blithailand.com
We would like to

Exhibit

Visit

Company Name: _______________________________________________________________________________________________________________
Address: ______________________________________________________________________________________________________________________
Contact Person: ___________________________________________________________ Position: _____________________________________________
Tel: _________________________________________ Mobile: ____________________________________ Fax: _________________________________
Email: _____________________________________________________________ Website: ___________________________________________________
Product: _______________________________________________________________________________________________________________________

