งานแสดงสินค้า Summer Fancy Food Show 2017
ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560
ณ อาคารแสดงสินค้า Jacob K. Javits Convention Center
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลทั่วไปของงาน
งานแสดงสินค้า Summer Fancy Food Show 2017 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารเครื่องดื่มและ
Specialty Foods ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ ปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 63 โดย Specialty Food Association
เป็นองค์กรทางการค้าที่ปราศจากผลกาไร (a not-for-profit trade association) ที่มีฐานสมาชิกกว่า 3,400 ราย
จากทั่วโลก

บรรยากาศทัว่ ไปภายในงาน

ประเภทของอาหารที่ถูกนามาจัดแสดงภายในงานสามารถแบ่งได้ ดังนี้
 อาหารเด็ก
 ขนมอบ Baked Goods
 ส่ ว นผสมอาหารอบหรื อ เบเกอรี่ Baking
Mix/Ingredients
 เครื่องดื่ม
 เครื่องปรุงอาหาร
 ลูกกวาด Confectionary
 ผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ Dairy and Eggs
 อาหารเพื่ อ เป็ น ของขวั ญ หรื อ ของที่ ร ะลึ ก
Food Gifts
 อาหารแช่แข็ง
 เมล็ดข้าว/ธัญพืช/พาสต้า










อาหาร Lifestyle
เนื้อสัตว์ต่างๆ Meat/Game/Pate
น้ามันต่างๆ
ซอสปรุงรสและเครื่องเทศ
อาหารทะเล
ขนมขบเคี้ยว
ซุป/อาหารตุ๋น/ถั่วต่างๆ
อ า ห า ร ที่ ใ ช้ ท า / ป า ด แ ล ะ น้ า เ ชื่ อ ม
Spreads/Syrup
 ผักและผลไม้
 น้าส้มสายชู
 สินค้าอื่นๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

Summer Fancy Food Show ในปีนี้มีประเทศตุรกีเป็นผู้สนับสนุนร่วม (Country Partner)ใน
การจัดงาน ใช้พื้นที่ในการจัดงานประมาณ 30,000 ตารางเมตร มีบริษัทที่เข้าร่วมแสดงสินค้า จานวนมากกว่า
2,550 รายมีสินค้าประมาณ 188,000 รายการสินค้าจาก 55 ประเทศ โดยมีผู้ประกอบการจากไทยที่เข้าร่วมงานมี
ทั้งหมด 23 บริษัท ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 25,000 ราย จากกลุ่มร้านค้าปลีกสินค้าอาหารเฉพาะทาง
(Specialty Retailing) ร้ านอาหาร ผู้ กระจายสิ นค้ า Food Service และกลุ่ มบริ ษั ท อื่น ๆที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ สิ น ค้ า
อาหาร

บางส่วนของคูหา Pavilion จากประเทศต่างๆ

บางส่วนของคูหา Pavilion จากประเทศต่างๆ (ต่อ)






นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมและงานแสดงสินค้าพิเศษต่างๆอีกมากมาย อาทิ
sofi™ Awards Showcases for Outstanding Specialty Foods เป็นรางวัลที่มอบให้แก่อาหารที่
โดดเด่นถูกสร้างสรรด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ
What’s New, What’s Hot! Showcases สินค้าอาหารใหม่และอาหารที่กาลังเป็นที่นิยม
New Brand on the Shelf การแสดงสินค้าอาหารพิเศษหลากหลายประเภทโดยสมาคมกลุ่มอาหาร
Specialty
Biz:Builders Matchmaking การจัดกิจกรรมจัดคู่ทางธุรกิจ

 Education Program โปรแกรมที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน ทั้งในรูปแบบของ Business Building
Workshop และการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหาร
โดยท่านสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของงานได้ที่ www.specialtyfood.com

คูหาผู้ประกอบการจากไทย

คูหาผู้ประกอบการจากไทย (ต่อ)

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แนวโน้มหรือ Trends ของสินค้าในงานพบว่าเป็นสินค้าที่เน้นเรื่องของสุขภาพ ความครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผักและผลไม้ซง่ึ กาลังจะเป็นทางเลือกแทนเนื้อสัตว์ที่จัดให้เป็น
เครือ่ งเคียงหรือ side order ผลไม้ที่ถูกนาทดแทนแป้ง อาหาร ethics ที่มีรสเผ็ดเข้ามามีส่วนของรสชาติในอาหาร
ประเภทต่ างๆมากขึ้น เนื่ องจากคนท้องถิ่น สามารถทานและชอบอาหารรสเผ็ ด มากขึ้น รวมถึงเรื่องที่บริษัท
Amazon ผู้นาด้านการค้า online ซึ่งเพิ่งเข้าไปซื้อกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต Whole Food Market ที่มี physical
store มากถึง 460 สาขา ซึ่งเน้นจาหน่ายสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเป็นหลักเป็นการยืนยันแนวโน้มของการเติบโต
สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างดี
จากการพูดคุยหารือกับผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าพบว่า ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่
เคยออกงานมาแล้วเป็นช่วงๆ มีลูกค้าอยู่แล้วและต้องการหาฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น มีเพีย ง 5 รายที่ไม่เคยเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้านี้มาก่อน และยังไม่มีลูกค้าในสหรัฐฯ ซึ่งสานักงานฯได้ให้คาแนะนาในการติดต่อผู้นาเข้าและ
ขยายตลาด โดยก่อนงานแสดงสินค้าจะเริ่มสานักงานฯ ได้ แจ้งและเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารในเขตอาณาและ
พบว่ามีการเข้ามาเจรจาการค้าด้วยบางส่วน มีสินค้าที่น่าสนใจที่ยังสามารถเข้าสู่ตลาดได้ดี ได้แก่ น้าผลไม้ที่มี pulp
เช่น chia seed หรือเม็ดแมงลัก ซึ่งยังมีความต้องการในตลาดฮิสแปนิก น้ามะพร้าว/กะทิ ยังคงได้รับความนิยม
ข้าวสีซึ่งเริ่มจะมีความสนใจมากขึ้น และอาหาร ready to eat เช่นผัดไทย แกงที่เพียงใส่น้าและนมเข้าไปแล้ว
microwave เท่านั้ น ซึ่งน่ าจะมีโ อกาสในการเข้าตลาดสู ง แต่ อาจจะต้องดูช่องทางที่มีความหลากหลาย เช่น
online, food subscription เป็นต้น
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก
30 มิถุนายน 2560

