ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครือ่ งดืม่ นานาชาติ
FOODEX QATAR 2017, 2-4 APRIL 2017
ข้ อมูลการจัดงาน
2 – 4 เมษายน 2560 (วันอาทิตย์ – วันอังคาร)

ระยะเวลาจัดงาน :
สถานที่ :

Doha Exhibition and Convention Center, Doha, Qatar
AL FAJER INFORMATION & SERVICES
งานแสดงสินค้ าประเภทอาหารและเครื่องดื่มจัดขึ ้นเพื่อการเจรจาธุรกิจเท่านัน้

รูปแบบงาน :
วันรับสมัคร :
เว็บไซต์ :

ตังแต่
้ วนั นี ้เป็ นต้ นไป

ค่าใช้ จา่ ย:
Package Includes :

Standard Shell Scheme USD4,200 / 12 sqm.

www.foodexqatar.com
Octanorm wall panels, 1 table, 3 chairs, 4 spotlights, 1 power socket, 1 waste basket, fascia (Package excludes of Shelves and Counter)

ข้ อมูลสินค้ าที่จดั แสดง / ผู้เข้ าชมงาน
Product Sectors: Food & Beverage, Halal Food, Organic Foods, Fresh Convenience Products, Fine Food, Gourmet, Chilled Food, Frozen Food, Dairy
Products, Bread, Bakery & Confectionery, Fish & Seafood, Grocery, Food Ingredients, Dietary Supplements, Herb Spice & Seasonings, Preservatives,
Yeast Nutrients, Food & Beverage Technology, Etc.
Visitor Profile: CEO’s & Top Executives, Production Heads / Managers, Purchase Heads: Hypermarket/Supermarket/Grocery Stores/Convenience
Stores/Retailers/Department Stores, Food & Drink Importers/Distributors/Wholesalers
-

ข้ อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้ อง
กาตาร์ ถือเป็ นประเทศที่ร่ ารวยทีส่ ดุ หากวัดจากมูลค่า GDP ต่อหัว
กาตาร์ มีอตั ราการบริ โภคอาหารเพิ่มสูงขึ ้นที่สดุ ในกลุม่ ประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับหรื อ GCC โดยคาดการณ์วา่ จะเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 5.5 ต่อปี
ในอีก 4 ปี ข้างหน้ า
กาตาร์ ต้องพึง่ พาการนาเข้ าอาหารจากต่างประเทศเป็ นจานวนมากกว่าร้ อยละ 90 เนื่องจากการผลิตในประเทศเพียงพอต่อการบริ โภคเพียงร้ อย
ละ 10-15 เท่านัน้
สินค้ าอาหารที่กาตาร์ นาเข้ าหลักๆ ได้ แก่ ธัญพืช ข้ าว ผลิตภัณฑ์จากโคนม เนื ้อ ผักและผลไม้ อาหารออร์ แกนิก และอาหารกระป๋ อง
อาหารแช่แข็ง (Frozen Processed Food) กาลังเติบโตเป็ นอย่างมาก เช่น เนื ้อแช่แข็ง ผักแช่แข็ง เบเกอรี แช่แข็ง ขนมหวานแช่แข็ง เป็ นต้ น
เช่นเดียวกับอาหารกระป๋ อง โดยสินค้ าที่มีโอกาสเติบโตสูง ได้ แก่ ถัว่ กระป๋ อง ทูนา่ กระป๋ อง อาหารสาเร็ จรูปอื่นๆบรรจุกระป๋ อง ขณะที่ช า กาแฟ
ตลาดมีแนวโน้ มขยายตัว 39% ต่อปี http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewWorldDetail.php?id=106
การสมัครเข้ าร่ วมงาน
ติดต่อบริษ ัท บีแอลไอ (ประเทศไทย) จาก ัด คุณวิสช
ุ นา คุณสุจต
ิ รา คุณธ ัญล ักษณ์
โทร. 02-204-2580-5 ext. 107, 108, 109 อีเมล coordinate4@blithailand.com, sujitra@blithailand.com, ann@blithailand.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fax Reply to 02-204-2586

Foodex Qatar 2017
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Attn: K. Wisuchana, K. Sujitra (กรุณากรอกเป็ นภาษาอ ังกฤษ)
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