โปรโมชั่นพิเศษ
ฟรี!! ทีพ
่ ักโรงแรมจำนวน
2 คืนและสว่ นลดค่ำบูท

ข้อมูลการจ ัดงาน
ระยะเวลำจัดงำน : 15 – 17 มิถน
ุ ำยน 2560
สถำนทีจ
่ ัดงำน :
Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
ผู ้จัดงำน :
Informa Exhibition PTE. LTD. and Kintex (Korean International Exhibition & Convention Center)
รูปแบบงำน :
งำนแสดงสินค ้ำนำนำชำติ ด ้ำนเครือ
่ งสำอำงค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เส ้นผมและสปำ และอุปกรณ์ควำมงำมต่ำงๆ
(เพือ
่ เจรจำธุรกิจเท่ำนัน
้ )
ค่ำใช ้จ่ำย:
Standard furnished booth ราคาพิเศษเพียง USD3,060/9 sqm (จากราคาปกติ USD3,312/ 9 sqm)
Corner Charge USD150/Booth
วันรับสมัคร :
เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่วน
ั นีเ้ ป็ นต ้นไป
Website:
www.mekongbeautyshow.com
ข้อมูลงาน (Forecast)
Exhibitors :
More than 200 exhibitors
Visitors :
40 % Distributors/Agents/Importers
25% Retailers (Department Stores, Supermarkets, Franchises)
20% Manufacturers
15% Beauty Salons and Spa Owners
ิ ค ้ำทีจ
หมวดหมูส
่ น
่ ัดแสดง:
Cosmetic products, Hair care products, Nails care & art, Herbal & Health, OEM & Packaging, Spa
products, Skin & Facial care, Body care
ประเทศทีเ่ ข ้ำร่วมงำน:
Italy, Poland, France, Germany, Korea, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Japan, China,
Hong Kong, India, Vietnam.
ข้อมูลทางการตลาดทีเ่ กีย
่ วข้อง
 ตลำดผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำมและทำควำมสะอำดร่ำงกำยในนครโฮจิมน
ิ ท์ใหญ่กว่ำกรุงฮำนอยค่อนข ้ำงมำก กำรเลือกเจำะตลำดควร
เลือกนครโฮจิมน
ิ ท์เป็ นอันดับแรก (ข ้อมูลจำก http://www.exim.go.th)
 เวียดนำมมีประชำกรอำยุตำ่ กว่ำ 30 ปี มำกกว่ำครึง่ ของจำนวนประชำกรทัง้ ประเทศ ลูกค ้ำวัยรุ่นจึงถือเป็ นตลำดขนำดใหญ่ของผลิตภัณฑ์
้ ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม
เสริมควำมงำม และลูกค ้ำวัยรุ่นยังมีควำมต ้องกำรดูแลผิวพรรณตัวเองให ้ดีอยูเ่ สมอ จึงมีแนวโน ้มใช ้จ่ำยซือ
มำกกว่ำลูกค ้ำวัยอืน
่ (ข ้อมูลจำก http://thaifranchisedownload.com)
 สภำพควำมเป็ นอยู่ทด
ี่ ข
ี น
ึ้ และรำยได ้ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของชำวเวียดนำม ส่งผลต่อรสนิยมของชำวเวียดนำม ให ้หันมำเลือกใช ้สินค ้ำทีม
่ ภ
ี ำพลักษณ์
ดีตอ
่ สุขภำพมำกขึน
้ อำทิเช่น ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม จึงเหมำะแก่กำรเข ้ำไปลงทุนเป็ นอย่ำงยิง่
(ข ้อมูลจำก http://www.exim.go.th)
 ประเทศเวียดนำมมีขนำดของเศรษฐกิจที่ 186.2 พันล ้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ อัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศที่
แท ้จริง (Real GDP) เฉลีย
่ ร ้อยละ 6.2 ต่อปี มีจำนวนประชำกรประมำณ 90 ล ้ำนคน ( มำกเป็ นอันดับสำมในภูมภ
ิ ำคอำเซียน รองจำก
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์)โดย 49% ของประชำกรมีอำยุตำ่ กว่ำ 30 ปี ซึง่ สะท ้อนให ้เห็นว่ำประชำกรส่วนใหญ่ของ
เวียดนำมอยูใ่ นวัยทำงำนและเป็ นปั จจัยหลักทีช
่ ว่ ยขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจ
(ข ้อมูลจำก http://www.kasikornasset.com)
การสม ัครเข้าร่วมงาน
ติดต่อบริษัท บีแอลไอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณอรกานต์, คุณสุจต
ิ รา, คุณธ ัญล ักษณ์
โทร. 02-204-2580-5 ext. 107, 108, 109
อีเมล coordinate4@blithailand , sujitra@blithailand.com , ann@blithailand.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fax Reply to 02-204-2586 Attn: K. Orrakarn, K. Sujitra, K. Thanyalak (กรุณำกรอกเป็ นภำษำอังกฤษ)
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