ข้อมูลการจ ัดงาน





ระยะเวลาจ ัดงาน 9 – 11 พฤศจิกายน 2560
สถานทีจ
่ ัดงาน
Kaohsiung Exhibition Center
(39, Chenggong 2nd Road, Qianzhen Dist., Kaohsiung 806, Taiwan)
รูปแบบงาน
งานแสดงสินค ้าอาหารทะเล อุปกรณ์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
(เพือ
่ เจรจาธุรกิจเท่านัน
้ )
้ า่ ย
ค่าใชจ
สม ัครตอนนี้ !!!
Shell Scheme USD 2,310/9 Sqm
สม ัครหล ัง 31 ก.ค. 60
Shell Scheme USD 2,520/9 Sqm

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

Price include: Standard partition 1 Set, Needle punch carpet, Company name fascia board 1Pc,
Meeting Table 1 Pc, Folding chair 3 Pc, Folding chair 3Pc, Spotlight 3 Pc, Waste paper basket 1 Pc



ว ันทีเ่ ปิ ดร ับสม ัคร ตงแต่
ั้
ว ันนีเ้ ป็นต้นไป
ข้อมูลสินค้าทีน
่ ามาจ ัดแสดง

สถิตงิ าน ปี 2016
Number of Exhibitors: 212
Number of Booths: 401
Number of Visitors: 6,553

Top 10 Oversea Buyers by Country
- Japan, Vietnam, Malaysia, China, Thailand, Hong Kong, Philippines, Singapore, The U.S.A, Indonesia
ข้อมูลทางการตลาด



 ไต ้หวันเป็ นเกาะใหญ่ทอ
ี่ ยูร่ ะหว่างทะเลจีนตะวันออกกับทะเลจีนใต ้ ไต ้หวันจะมีเมนูจากอาหารทะเลทีห
่ ลากหลายและมีสถานทีๆ่ ได ้
่ ว่าเป็ นตลาดปลาทีใ่ หญ่ทส
ขึน
้ ชือ
ี่ ุดแห่งหนึง่ เลยทีเดียว
 ชาวไต ้หวันมีความนิยมบริโภคอาหารทะเล ตามสถิตก
ิ รมอาหารและการเกษตรของไต ้หวัน ในช่วง 2-3 ปี ทีผ
่ า่ นมาการบริโภค
อาหารทะเลรวมทุกชนิด เฉลีย
่ เท่ากับคนละ 35 กิโลกรัมต่อปี
 ไต ้หวันมีพน
ื้ ฐานทางเศรษฐกิจทีเ่ ข ้มแข็งและมีบรรยากาศการลงทุนทีด
่ ี ถือ เป็นประเทศทีน
่ า
่ ลงทุนอ ันด ับที่ 6 ของโลก และ อันดับ
3 ในเอเชีย รองจากสิงคโปร์และญีป
่ น
ุ่
่ ว่าเป็ นหนึง่ ในสีเ่ สือแห่งเอเชีย มี
 เศรษฐกิจไต้หว ันงอกงามอย่างรวดเร็ ว ไต ้หวันจึงกลายเป็ นประเทศพัฒนาแล ้ว ทัง้ ได ้ชือ
อุตสาหกรรมล้าหน ้า และมีเศรษฐกิจใหญ่โตเป็ นอันดับที่ 19 ของโลก
้ อย อีกทัง้ จาก
้ ฐานทางเศรษฐกิจทีด
 เนือ
่ งจากพืน
่ ข
ี องไต้หว ัน ทาให้ผบ
ู ้ ริโภคในไต้หว ันมีความสามารถในการจ ับจ่ายใชส
่ ดัง้ เดิมของชนเชือ
้ สายจีน ในการให ้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายด ้วย อาหารทีด
รสนิยม/ความเชือ
่ ท
ี าให ้ผู ้บริโภคไต ้หวันมี
แนวโน ้มจะยอมใช ้จ่ายเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ อาหารทีด
่ ต
ี อ
่ ร่างกาย หากสินค ้านัน
้ เป็ นอาหารทีด
่ ต
ี อ
่ สุขภาพอย่างแท ้จริง
 ไต้หว ันน ับเป็นอีกตลาดส่งออกทีน
่ า
่ สนใจในเวลานี้ เห็นได ้จากในช่วง 9 เดือนของปี 2559 พบว่า มีอ ัตราการขยายต ัวเป็นบวก
ั ส่วนใช ้จ่ายในการบริโภคอาหารและเครือ
มีสด
่ งดืม
่ มากถึง 22% ของรายได ้ทัง้ หมด และชาวไต้หว ันย ังนิยมบริโภคอาหารไทย
ไม่น ้อย ถือเป็ นโอกาสทางธุรกิจทีน
่ ่าสนใจ (ทีม
่ า : หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ ปี ท ี่ 14 ฉบับที่ 5081 วันที่ 4 มกราคม 2560 หน ้า B8)
ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ
ติดต่อ บริษัท บีแอลไอ (ประเทศไทย) จากัด

คุณทิพย์, คุณหยก, คุณบอม โทร. 02 204 2580-5 Ext. 114, 103, 104
Email: coordinate3@blithailand.com, aphaya@blithailand.com, pakkasid@blithailand.com
We would like to

Exhibit

Visit

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

