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

ว ันร ับสม ัคร:

17 - 19 July 2018
Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre
Global Food & Hospitality Events
www.speciality-asia.com
งานแสดงสินค ้าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ นานาชาติ และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร เพือ
่ เจรจาธุรกิจการค ้าเท่านัน
้

Premium Package: Early bird rate SGD5,490 /9sqm.
SGD5,940 /9sqm.

Until 31st Oct. 2017
After 1st Nov. 2017

(Included in the package: walls, carpet, 3 spotlights, 1 bamp single phase power point, 1 white round
table, 3 white folding chairs, wastepaper basket, daily stand cleaning)
Start-Up Village Package:*
SGD1,499/4sqm.
(Included in the package: walls, carpet, lighting, power, an information counter, chair, wastepaper
basket) Companies wishing to take a stand in the Start-Up Village must be under three years old.
เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่วันนีเ้ ป็ นต ้นไป

ิ ค้า
ข้อมูลงานแสดงสน

Exhibiting Product: Bakery & confectionery ,Beers, ciders, ales, wines & spirits, Beverages–non-alcoholic,
Branded & Licensed goods, Cheese & dairy, Chocolate, Confectionery, Deserts, Healthy / functional foods, Fish &
Seafood, Free-from products, Fresh produce, Gluten free foods, Halal certified, Healthy or premium convenience
meals, Ingredients, Jams & preserves, Meat & meat products, Olives & antipasti, Olive oils & vinegars, Organic food &
drink, Snacks, Speciality packaging & additional services, Tea & coffee, Terrines, pates, pies & charcuterie, Vinegars &
dressings

ข้อ มู ล ทางการตลาดที่เ กี่ย วข้อ ง
สิงคโปร์มฐ
ี านผู ้บริโภคทีน
่ ่าสนใจ โดยเป็ นประเทศทีเ่ ศรษฐกิจแข็งแกร่งทีส
่ ด
ุ ในบรรดาสมาชิกสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต ้ (Association of Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN และเป็ นประเทศที่ร่า รวยเป็ นอัน ดับ 3 ของ
โลก ประชากรจ านวนมากเป็ นผู ้บริโ ภคที่ม ีรายได ้ปานกลางที่ม ีช วี ต
ิ ทีส
่ ะดวกสบายและมีแ รงบัน ดาลใจในการใช ้ชีวต
ิ ที่ม ี
คุณภาพ
สิงคโปร์เป็ นเมืองท่า ทาให ้สิงคโปร์เป็ นศูนย์กลางการนาเข ้า/ส่งออกอาหารทั่วไป รวมถึงอาหารฮาลาล อีกทัง้ โครงสร ้าง
พืน
้ ฐานทางธุรกิจของสิงคโปร์มค
ี วามสะดวกในการขนส่ง จึงสามารถขยายการค ้าเพิม
่ ขึน
้ ได ้ในระดับสูง
ชาวสิงคโปร์มก
ี ารใช ้วิถช
ี วี ต
ิ อย่างเร่งรีบ ต ้องทางานแข่งกับเวลา ทาให ้อาหารสาเร็จรูปเป็ นตัวเลือกทีส
่ าคัญในการดารงชีวต
ิ
้ อาหารสาเร็จรูปมาทานทีบ
ของชาวสิงคโปร์ นอกจากนีช
้ าวสิงคโปร์นย
ิ มรับประทานอาหารนอกบ ้านและซือ
่ ้าน อีกทัง้ ชาวจีน
ใช ้อาหารกระป๋ องในการไหว ้เจ ้าอีกด ้วย
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ของสิงคโปร์ คาดว่าจะเติบโตได ้ เนือ
่ งจากมีอัตราการบริโภคต่อคนขยายตัว การเพิม
่ ขึน
้
่ ลาดแรงงานของผู ้หญิง การเพิม
ของการเข ้าสูต
่ ขึน
้ ของผู ้มีรายได ้ระดับกลาง และการเพิม
่ ของคนมีรายได ้
้ อาหารสาเร็ จรูปในซุปเปอร์มาร์เก็ต อาทิ NTUC FairPrice, Cold Storage และ Giant มากกว่าทีจ
ผู ้บริโภคนิยมจับจ่ายซือ
่ ะ
้ สินค ้าในตลาดสด
ไปเลือกซือ
ธุรกิจอาหารเพือ
่ สุขภาพ (Healthy Food) ในสิงคโปร์มแ
ี นวโน ้มเพิม
่ ขึน
้ เนือ
่ งจากชาวสิงคโปร์ให ้ความสาคัญในการดูแล
สุขภาพมากขึน
้ โดยให ้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค ้ามากกว่าราคา ดังนัน
้ ผู ้ผลิตควรพึงระวังในการผลิตสินค ้าให ้มี
คุณภาพในระดับสูงได ้มาตรฐานสากล
(ทีม
่ า: http://www.ditp.go.th/contents_attach/135515/135515.pdf )

ติดต่อ บริษ ัท บีแอลไอ (ประเทศไทย) จาก ัด

คุณฝน, คุณแอน, คุณเปิ ้ล โทร. 02 204 2580-5 Ext 107, 109, 111
Email: nusaree@blithailand.com, ann@blithailand.com, tanya@blithailand.com
We would like to
Exhibit
Visit
Company Name: _________________________________________________________________________________________
Address: ________________________________________________________________________________________________
Contact Person: _____________________________________ Position: _____________________________________________
Tel: _______________________________________________ Mobile: ______________________________________________
Fax: _______________________________________________ Email: ______________________________________________
Website: ___________________________________________ Product: _____________________________________________

