ข้อมูลงาน
ื่ งาน:
ชอ
ระยะเวลาจ ัดงาน:
สถานทีจ
่ ัดงาน:
ผูจ
้ ัดงาน:
รูปแบบงาน:
เว็ บไซต์งาน:
้ า่ ย:
ค่าใชจ

FINE FOOD SHANGHAI / HOTELEX 2018

26 - 29 มีนาคม 2561
Shanghai New International Expo Center, Shanghai, China
UBM Sinoexpo International Exhibition Co, Ltd.
งานแสดงสินค ้าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ

(เพือ
่ การเจรจาธุรกิจ)

http://en.hotelex.cn

Shell Scheme booth: USD2,880 / 9 sqm.
Corner booth: USD4,224 /12 sqm.

*Price include: exhibition space, bilingual (Chinese and English) display of company’s name on
the fascia board, power socket, two spotlights, two folding chairs, one information counter, one
waste paper basket, and daily stand cleaning

้ ทีจ
พืน
่ ัดงาน:
จานวน Exhibitors:
จานวน Professional Visitors:
ิ ค้าทีน
สน
่ ามาจ ัดแสดง:

ิ ค้าทีน
สถิตงิ านและข้อมูลสน
่ ามาจ ัดแสดง
กว่า 220,000 ตารางเมตร
มากกว่า 2,300 บริษ ัท
มากกว่า 140,000 คน

Food & Beverage, Catering Equipment Supply, Tableware, Coffee & Tea,
Bakery & Ice Cream, Wine & Spirits

ข้อมูลการตลาด
• FINEFOOD / HOTELEX เป็ นงานแสดงสินค ้าระดับนานาชาติ ทีม
่ ป
ี ระสบการณ์จัดงานมาแล ้วกว่า 27 ปี
่ งไฮ ้เติบโตอย่างต่อเนือ
่ งไฮ ้ได ้เป็ นอย่างดี จึงเป็ นโอกาส
• GDP เซีย
่ งนัน
้ แสดงให ้เห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของนครเซีย
่ งไฮ ้เพิม
ทองของผู ้ประกอบการไทย ทีจ
่ ะเข ้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมภาคบริการ และสินค ้าเพือ
่ การอุปโภคบริโภคท ้องถิน
่ ทีเ่ ซีย
่ มาก
ขึน
้
่ งไฮ ้ตัง้ เป้ าการเติบโตของ GDP ระหว่าง 6.5 – 7% และมุง่ พัฒนา SFTZ ให ้เป็ นเขตการค ้าเสรีทม
• ในปี 2560 นี้ รัฐบาลนครเซีย
ี่ รี ะดับ
การเปิ ดเสรีสงู สุด
่ งไฮ ้คือเป็ นเมืองนาร่องในการปฏิรป
• ข ้อได ้เปรียบของนครเซีย
ู ทีเ่ ปิ ดกว ้างทางเศรษฐกิจ ซึง่ เป็ นโอกาสสาหรับภาคเอกชนไทยทีส
่ นใจ
มาลงทุน
• จีนนาเข ้าผลิตภัณฑ์อาหารเพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนื่อง โดยนาเข ้าผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ซึง่ ผลิตภัณฑ์
อาหารทีจ
่ น
ี นิยมนาเข ้า ได ้แก่ น้ ามันประกอบอาหาร อาหารทะเล อาหารแปรรูปจากน้ าตาล เนื้อสัตว์ ถั่ว นม สุรา และเครือ
่ งดืม
่ ต่างๆ
เป็ นต ้น (http://www.thaibizchina.com/)

ติดต่อ บริษัท บีแอลไอ (ประเทศไทย) จากัด
คุณน่าน, คุณหยก, คุณแอน โทร. 02 204 2580-5 Ext 113, 114, 109
Email: coordinate10@blithailand.com, aphaya@blithailand.com, ann@blithailand.com
We would like to
Exhibit
Visit
Company Name:_____________________________________________________________________________
Address: ___________________________________________________________________________________
Contact Person: __________________Position: ____________________________________________________
Tel: ___________________________ Mobile: ______________________Fax: ____________________________
Email: _________________________ Website: _____________________________________________________
Product: ____________________________________________________________________________________

