, Russia

ขอเชิญรวมงานแสดงสินคาอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่กรุงมอสโก
ระยะเวลาจัดงาน:

11-14 กันยายน 2560

สถานที:่

Expocentre, Moscow, Russia

ผู ้จัดงาน:

ITE Eurasian Exhibitions FZ-LLC

รูปแบบงาน:

งานแสดงสินค ้าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ นานาชาติ (เจรจาธุรกิจเท่านัน้ )

วันรับสมัคร:

ตัง้ แต่วน
ั นีเ้ ป็ นต ้นไป

Website:

http://www.world-food.ru/en-GB

ค่าใช ้จ่าย:

EUR
EUR
EUR
EUR

6,098
5,690
5,432
5,075

/
/
/
/

12 sqm (corner)
12 sqm
10.50 sqm (corner)
10.50 sqm

Standard Shell Scheme Including: Rear and side walls, carpet, fascia panel with company name, 1
waste basket, general aisle and pavilion security, electricity 2kw/220V, 1 plug socket 1kw/220V.
Plus, 1 table, 2 chairs, and 2 spotlights per every 12sqm. (Excluding: Shelves and Counter)
สามารถของบค่าบูทจาก SMEs Pro-Active ได ้ กําหนดยืน
่ เอกสารภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ทัง้ นีก
้ ารพิจารณาขึน
้ อยูก
่ บ
ั กรมฯ






สิน ค า้ นํ าเข า้ ของรั ส เซีย ที่ สํ า คั ญ ได แ
้ ก่ สิน ค า้ อุ ป โภ ค
บริโภค สินค ้าวัตถุดบ
ิ และกึง่ สําเร็จรูป เป็ นต ้น
ปั จจุ บั น รั ส เซีย มี น โยบายเปิ ดรั บ การค า้ การลงทุ น จาก
ต่างประเทศ ส่งผลให ้ตลาดรั สเซียโดยรวมมีแนวโน ้มทีจ
่ ะ
มีความต ้องการสินค ้าและบริการเพิม
่ สูงขึน
้ ด ้วยโอกาสและ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของรั สเซีย สินค ้าทีม
่ ศ
ี ักยภาพใน
ตลาดรัสเซีย เช่น ผลไม ้กระป๋ องของไทยได ้รับความนิยม
เป็ นอย่างสูงและทําตลาดได ้ดีในรัสเซีย
สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง มอสโก เห็ น ว่ า เพื่ อ การ
ส่ง เสริม การค ้ากั บ รั ส เซีย ผู ้ส่ง ออกไทยควรเข ้าร่ ว มงาน
แสดงสินค ้าทีจ
่ ัด ขึน
้ ในรั สเซีย และกลุ่ม ประเทศ CIS อาทิ
WorldFood Expo, Rubber Exhibition, Gems & Jewelry

หรือ การทํ า Business Matching เพื่อ เจาะกลุ่ม ลูก ค ้าที่ม ี
ความต ้องการตรงกัน ทัง้ ในผู ้ประกอบการไทยและรั ส เซีย
(http://www.mfa.go.th/business/th/articles/88/29974)

สมัครเข ้าร่วมงาน ติดต่อ บริษัท บีแอลไอ (ประเทศไทย) จํากัด
ติดต่อ คุณวิสช
ุ นา, คุณสุจต
ิ รา, คุณธัญลักษณ์ โทร. 02-204-2580-5 Ext 107, 108, 109
Email: coordinate4@blithailand.com, sujitra@blithailand.com, ann@blithailand.com
Company name: ………………………….........................................................................................................................
Address: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Contract: ………………………………………………………Person: ……………………………………Position: ……………………………........
Tel: ……………………………………………..Mobile: ………………………………………………Fax: ………………………………………….......
Email:……………………………………………………………………………Website: …………………………………………………………….........
Product:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

