ข้อมูลการจ ัดงาน
ระยะเวลาจ ัดงาน
สถานทีจ
่ ัดงาน
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28 - 30 August 2017
BIEC, Bangalore, India
Media Today Pvt. Ltd.
International Exhibition on Food Products, Retailing, Processing & Packaging
Machinery and Allied Industries (Trade Only)
http://www.indiafoodex.com/
Shell Scheme : EUR2,070/ 9 sqm. (Add 15% Service Tax)
(Includes: fascia board with company name, one table, two chairs, 3 spot
lights, registration fee, electric point (300 watts), carpet)
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ิ ค้าและสถิต ิ
ข้อมูลงานแสดงสน

16,000 sqm.
Over 35,000 attendees
Over 400 local and International exhibitors.

Exhibitor/ Visitor Profile :Food Product Stockist/ Distributors/ Traders
 Post Harvest Technology
Hotel & Kitchen Equipments
 Researchers / Students
Grain Milling Technology
 Professional consultants
Dairy , Bakery Product & Technology
 Agricultural products traders / Wholeseller
Agriculture & Technology
 Magazines/ Papers/ Books/ Directories/ CD etc
Poultry Equipments
 Restaurant & Hotel Owner/Sales Managers
Sea Food Products & Technology
 Student & Scientists/Universities/Research
Food Retailing Supplies
Institutions
Bar code / Ink Coding T echnology
 Corporate Houses/ Food Malls Owners
Banks/ Agri Finance Companies
 National & International Retail Chain
Quality Certification Agencies
Owners/Managers
Organic Food Products
 Fast Food Chain Owners/Sales Managers
Food Testing Lab & Equipments
 Agri & Food Marketing
Food Sector Infrastructure
Board/Industries/Agriculture Departments
 Food Factory Owners/ Sales Managers
Post Harvest Technology
 Grocery Shop Owners
Pack Houses/ Warehousing/ Serveyors
 International Delegates
Packaging Technology & Services
 Consulates & Diplomats
Grading & Sorting Machinery
... And Many More Directly & Indirectly Trade
Wrapping, Sealing & Lamination Equipment
Visitors
Elevator / Conveyors / Rotary Separators
Cold Chain Equipment for Perishable Produces
Cold room & Refrigeration Appliances
Perishable and food Cargo Handling
Refrigerated V an & T rucks / Body Builders
Pack House/ Warehousing / Surveyors
Digital Temperature Controller & Data Logger
Herbal foods products
Marketing & Export Services
Plasticulture & Aquaculture
Marine Products
R & D Organization

ล ักษณะเด่น










อินเดียเป็ นอีกประเทศหนึง่ ในเอเชียทีไ่ ด ้รับความสนใจไม่น ้อยกว่าจีน ทัง้ ในมิตข
ิ องการเมืองระหว่างประเทศ ความมั่นคง
และเศรษฐกิจ เนือ
่ งจากเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเฉลีย
่ ปี ละ 8% ส่งผลให ้ประชากรมีรายได ้เพิม
่ ขึน
้ และกลายเป็ น
้ ตัง้ แต่ระดับล่างถึงระดับสูง
ตลาดผู ้บริโภคขนาดใหญ่ทม
ี่ ก
ี าลังซือ
้ อ ันมหาศาล
อุตสาหกรรมอาหารในอินเดียมีแนวโน ้มเติบโตอย่างสดใสและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็ นผลมาจากกาล ังซือ
ั้ กลาง และพฤติกรรมการบริโภคของคน
้ อย่างรวดเร็ วของชนชน
ของประชากรกว่า 1.3 พ ันล้านคน การเพิม
่ ขึน
้ กล้า ลองสิน ค้า จากต่างประเทศ นิย มร บ
รุ่น ใหม่ท ก
ี่ ล้า ซือ
ั ประทานอาหารนอกบ้า นและอาหารส าเร็ จ รูป มีก าร
คาดการณ์ ว่าธุร กิจ ด ้านอาหารในอินเดีย จะมีมูลค่า สูงถึง 4 แสนล ้านรูปี หรือประมาณ 2 แสนล ้านบาทในปี 2018 จาก
ปั จจุบน
ั ที่ 2.4 แสนล ้านรูปี หรือประมาณ 1.25 ล ้านบาท นับเป็ นจังหวะทองของผู ้ประกอบการไทยเลยก็วา่ ได ้เพราะธุรกิจ
สินค ้าเกษตรและอาหารเป็ นจุดแข็งของไทย
ช่วงกว่า 20 ปี ทีผ
่ า่ นมา บริษัทยักษ์ ใหญ่ด ้านอาหารของไทยได ้นาร่องเข ้าไปปั กธงลงทุนขยายธุรกิจด ้านอาหารในอินเดีย
ื่ ติดตลาด และเป็นทีร่ ูจ
ทาให ้สินค้าประเภทอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ของไทยเป็นทีน
่ ย
ิ ม มีชอ
้ ักในหมูค
่ นอินเดีย อาทิ
ไก่ยา่ งห ้าดาวของซีพี ทีม
่ แ
ี ฟรนไชส์กว่า 300 สาขากระจายอยู่ทวั่ หัวเมืองใหญ่ ๆ ทัง้ บังกาลอร์ เจนไน และโกชี บะหมีก
่ งึ่
สาเร็ จรูปตรามาม่า ทีเ่ ข ้าไปเจาะตลาดสินค ้าอุปโภคบริโภค และมีแผนจะตัง้ โรงงานผลิตในอินเดีย และนมเปรีย
้ วดัชมิลล์
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากผู ้บริโภค มียอดขายทะลุเป้ า ล่าสุดบริษัทได ้เริม
่ ขยายตลาดไปยังกรุงนิวเดลี
และเมืองไฮเดอราบัดเป็ นทีเ่ รียบร ้อย
อีกปั จจัย ส าคัญ ทีท
่ าให ้สิน ค ้าไทยเป็ นทีน
่ ิย มในหมู่ค นอินเดีย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซงึ่ ประชากรมีร ายได ้สูงคือ คน
อินเดียนิยมมาท่องเทีย
่ วในประเทศไทยและหลงร ักความเป็นไทย ในแต่ละปี มีนักท่องเทีย
่ วอินเดียหลั่งไหลมาไทย
เกือบ 1 ล ้านคน รวมทัง้ อินเดียยังมีวฒ
ั นธรรมการกินคล ้ายคลึงกับไทยอย่างการกินข ้าว การกินแกง ปั จจัยเหล่านีส
้ ง่ ผลให ้
่ ใจและคุน
้ เชือ
เกิดความไว้เนือ
้ เคยก ับผลิตภ ัณฑ์ทต
ี่ ต
ี ราว่าเป็นสินค้าจากประเทศไทย
สาหรับผู ้ประกอบการทีก
่ าลังศึกษาลูท
่ างตลาดอินเดียอยู่ โอกาสนั น
้ มาถึงแล ้ว เพราะเป็นยุคทีน
่ โยบายส่งเสริมการค้า
และการลงทุนจากต่างชาติของร ัฐบาลอินเดียกาล ังเฟื่ องฟู รัฐบาลอินเดียภายใต ้การนาของนายกรัฐมนตรีนเรนทร
โมที ประกาศเดินเครือ
่ งส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเต็มทีผ
่ ่านนโยบาย Make in India มาตัง้ แต่ปี 2014
โดยอนุญาตให ้นั กลงทุนต่างชาติเข ้ามาลงทุนได ้ 100% ในบางสาขา มีการอานวยความสะดวกโดยใช ้นโยบายผ่อนปรน
ด ้านการลงทุน รวมถึง ได ้มีก ารจั ด ตัง้ เขตเศรษฐกิจ พิเศษในหลายรั ฐ ทั่ว ประเทศ และอยู่ร ะหว่า งการพั ฒ นาโครงสร ้าง
พืน
้ ฐานและระบบขนส่งสินค ้า ในขณะทีร่ ัฐบาลของทัง้ สองประเทศอยูร่ ะหว่างการเจรจาความตกลง FTA ไทย-อินเดีย
ซึง่ แน่นอนว่าจะยิง่ เป็ นตัวช่วยอานวยความสะดวกในการค ้าการลงทุนระหว่างสองประเทศมากยิง่ ขึน
้
ทีมา: http://www.thaibiz.net/th/news/20761/120/



ติดต่ อ บริษัท บีแอลไอ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนุสรี, คุณธัญลักษณ์ , คุณเปิ ้ ล โทร. 02 204 2580 Ext 106, 109,113
Email: nusaree@blithailand.com, ann@blithailand.com
We would like to
Exhibit
Visit
Company Name: ___________________________________________________________________________________
Address: __________________________________________________________________________________________
Contact Person: ______________________________________Position: ______________________________________
Tel: _________________________________________________ Mobile: _______________________________________
Fax: _________________________________________________ Email: ________________________________________
Website: ____________________________________________ Product: ________________________________________

