ข้อมูลการจ ัดงาน
ระยะเวลาจ ัดงาน:
สถานทีจ
่ ัดงาน:
ผูจ
้ ัดงาน:
รูปแบบงาน:
้ า่ ย:
ค่าใชจ

ว ันร ับสม ัคร:
Website:

22 - 25 พฤศจิกายน 2560
Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, Indonesia
SIAL Group and Krista Exhibitions
งานแสดงสินค ้าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ นานาชาติและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหารเพือ
่ เจรจาธุรกิจการค ้า
Equipped Package (1 open side) EUR4,210.40*/ 9 SQM.
Equipped Package (2 open sides) EUR4,404.80*/ 9 SQM.
*ราคารวมค่าตกแต่ง Thailand Pavilion
(Includes Partition walls, Carpet, Fascia with company name, Lighting, Electricity and power plug:
300 W, 2 chairs, 1 information desk, All labor for constructing and dismantling the shell scheme,
1 waste basket)
เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่วน
ั นีเ้ ป็ นต ้นไป
สาหร ับบริษ ัททีต
่ อ
้ งการสม ัครโครงการ SMEs Pro-Active สามารถยืน
่ เอกสารได้
้ น
ภายในว ันที่ 19 พ.ค. 60 นีเ้ ท่านน
ั้ (ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับการพิจารณาของกรมฯ)
http://sialinterfood.com

ิ ค้าและสถิต ิ
ข้อมูลงานแสดงสน
Exhibit Profile:
Visitor Profile:
No. of Visitors:
No. of Exhibitors:

Food and beverage products
Agents, distributors, wholesalers, retailers, supermarkets/hypermarkets, grocery stores, hotels &
restaurants, bars and cafes, caterers, hospitality, food manufacturers/producers/processors.
36,000 from 49 countries
800 from 33 countries

ล ักษณะเด่น













การค ้าปลีกของอินโดนีเซียมีความน่ า สนใจมากขึน
้ ส าหรั บ ผู ้ประกอบการไทย เพราะรั ฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายเปิ ดกว ้างด ้าน
การค ้าปลีกในช่วงเดือน ก.พ. 2559 ทีผ
่ ่านมา ผู ้ประกอบการไทยสามารถนาสินค ้าอุปโภคบริโภคเข ้าตลาดอินโดนีเซียได ้โดยง่าย
ผ่านการสนับบสนับของรัฐบาลอินโดนีเซีย
อัตราภาษี นาเข ้าสินค ้าอาหารทีอ
่ น
ิ โดนีเซียเรียกเก็บจากไทยค่อนข ้างตา่ า โดยสินค ้าเกือบทุกรายการถูกเรียก เก็บภาษี ท ี่ อัตราร ้อย
ละ 0 ตัง้ แต่ปี 2553 ภายใต ้ข ้อตกลงเขตการค ้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)
อินโดนีเซียเป็ นประเทศทีม
่ ข
ี นาดเศรษฐกิจทีใ่ หญ่สด
ุ ในภูมภ
ิ าคอาเซียน มีจานวนประชากรมากเป็ นอันดับ 4 มีความต ้องการนาเข ้า
สิน ค ้าเพื่อ การอุป โภคบริโ ภคในปริม าณที่ส ูง เพื่อ สอดคล ้องกั บ จ านวนประชากร และยั ง มีก ารพั ฒ นาทางด ้านเศรษฐกิจ อย่ า ง
ต่อเนือ
่ งทาให ้เศษฐกิจของอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพตลอด 10 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ความนิยมสินค ้าของชาวอินโดนีเซีย ในกลุม
่ คนทีม
่ รี ายได ้ระดับกลางและระดับสูง มีความนิยมบริโภคสินค ้าทีผ
่ ลิตจากต่างประเทศ
โดยสินค ้าไทยถือว่าเป็ นสินค ้าทีม
่ ภ
ี าพลักษณ์อยูใ่ นระดับดี คุณภาพสูง โดยเฉพาะผลไม ้ไทย เป็ นทีไ่ ด ้รับความนิยมอย่างมาก
รัฐบาลอินโดนีเซียได ้เปิ ดกว ้างด ้านการลงทุนจากต่างประเทศ มีการเพิม
่ สัดส่วนการถือหุ ้นของนักลงทุนต่างชาติมากขึน
้ และมีการ
่ งทางในการเข ้าถึง
เปิ ดเสรีในทางการค ้ามากขึน
้ อาทิ เปิ ดระบบการค ้าแบบ E-commerce จากเดิมทีเ่ คยปิ ดไว ้ ทาให ้นักลงทุนมีชอ
ผู ้บริโภคในอินโดนีเซียได ้สะดวกขึน
้
้ สินค ้าอาหาร เพือ
้ เป็ นของฝากให ้กัน จนส่งผลให ้ชาวอินโดนีเซียมีคา่ ใช ้จ่ายเพือ
้
ชาวอินโดนีเซียนิยมซือ
่ รับประทานเองและซือ
่ ซือ
สินค ้าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ เฉลีย
่ ต่อเดือนสูงถึง ร ้อยละ50 ของค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด
ชาวอินโดนีเซียต ้องพึง่ พาการนาเข ้าอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะกลุ่มเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ข ้าวสาลี ผัก ผลไม ้ และนมแต่ละปี มี
มูลค่านาเข ้าราว 8-9 พันล ้านดอลล่าร์สหรัฐ
้
สินค ้าไทยมีศักยภาพในการเจาะตลาดอินโดนีเซีย เพราะ สินค ้าจากไทยส่วนใหญ่ราคาไม่สงู สอดคล ้องกับพฤติกรรมการเลือกซือ
้ สินค ้าโดยให ้ความสาคัญกับราคาเป็ นสาคัญ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มรี ายได ้ปาน
สินค ้าของชาวอินโดนีเซียทีน
่ ิยมเลือกซือ
กลาง
ชาวอินโดนีเซียมีทัศนคติดต
ี อ
่ สินค ้าประเภทอาหารของไทย เพราะมีคณ
ุ ภาพดีและเป็ นทีย
่ อมรับเมือ
่ เปรียบเทียบกับสินค ้าอาหาร
ของประเทศคูแ
่ ข่ง อาทิ เวียดนาม จีน ซึง่ มีราคาใกล ้เคียงกัน และสินค ้าไทยยังใช ้ระยะเวลาการขนสินค ้าทีร่ วดเร็วกว่าอีกด ้วย
สินค ้าทีส
่ ง่ ออกจากไทยไปอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เป็ นสินค ้าอาหารแปรรูปขัน
้ ต ้น ผักผลไม ้ และเครือ
่ งดืม
่ เช่น น้ าตาลทราย (61%)
ปลายข ้าวเหนียว (5%) สตาร์ชจากมันสาปะหลังหรือแป้ งดิบจากมันสาปะหลัง (4%) ลาไยสด (4%) หอมหัวเล็ก (3%) เครือ
่ งดืม
่
ไม่อด
ั ลม (2%)
ในช่วงปี 2550-2560 อินโดนีเซียมีการขยายตัวของยอดขายผ่านช่องทางค ้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เพิม
่ ขึน
้ เฉลีย
่ 16%
ต่อปี ซึง่ มีสว่ นผลักดันให ้อินโดนีเซียมีความต ้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพิม
่ มากขึน
้
(http://www.thansettakij.com/content/53797)


ติดต่อ บริษ ัท บีแอลไอ (ประเทศไทย) จาก ัด
คุณฝน, คุณเปิ้ ล, คุณแอน โทร. 02 204 2580-5 Ext 106, 113, 109
Email: nusaree@blithailand.com, coordinate2@blithailand.com, ann@blithailand.com
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Visit
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Address:

_________

Name:
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________________
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______ Fax:

_______________
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______ E-mail:

_______________

Website:

Product: ____________________________________

