Monthly Business Creation and Networking Report from Tel Aviv, Israel.
รายงานการเข้ าพบผู้นาเข้ า/ผู้ประกอบการ/หน่ วยงานทางการค้ า เพือ่ สร้ างเครือข่ ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้ า
สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุ งเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ 16 : เดือนเมษายน 2560 (3 – 7 เมษายน 2560)
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร
1.1 ชื่อ นาย Dani นามสกุล Rahum
ตาแหน่ง Owner บริษัท Golden Dragon International Trade
1.2 ชื่อ นาย Ran นามสกุล Farkash
ตาแหน่ง Trade Manager บริษัท Golden Dragon International Trade
ที่อยู่ 6 Rosh Pina Street, Tel Aviv, Israel
โทรศัพท์ +972 3 6884219 โทรสาร +972 3 5379286
Email : farkashr@gmail.com website : www.dragonfood.co.il
2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร
2.1 บริ ษั ท Golden Dragon International Trade ก่ อ ตั้ ง ในปี 2002 เป็ น บริ ษั ท Importer/
Wholesaler/ Distributor/ Retailer ซึ่งเป็นลักษณะร้านค้าจาหน่ายสินค้าอาหาร สินค้าอุปโภคและบริโภค
โดยสินค้ามากกว่าร้อยละ 50 เป็นสินค้าอาหารที่มีการนาเข้ามาจากประเทศไทย นอกนั้นจะเป็นการนาเข้า
สินค้าจากประเทศจีน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น (นาเข้าโดยตรงและผ่านบริษัทผู้นาเข้ารายอื่น
ของอิสราเอล) และมีอัตราการจ้างงาน 13 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯ มี 2 สาขา ในประเทศอิสราเอล และมีบริษัท
หุ้นส่วนในประเทศไทยด้วย
2.2 บริษัท Golden Dragon International Trade เป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในการเป็นร้านขาย
สินค้าอาหารไทยและเอเชีย สาหรับคนต่างชาติที่มีถิ่นพานักในเมือง Tel Aviv และชาวอิสราเอลด้วย สินค้าที่
มีจาหน่าย ได้แก่ สินค้าข้าว อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ซอสปรุงรส บะหมี่ วุ้นเส้น เครื่องดื่ม เป็นต้น
3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ
3.1 บริษัท Golden Dragon International Trade นาเข้าสินค้าหลายชนิดจากประเทศไทย ได้แก่
สินค้าอาหาร (ข้าว (ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว) ผลไม้กระป๋อง กะทิกระป๋อง ผักกาดดอง น้าพริกเผา แป้งข้าว
จ้าว แป้งข้าวเหนียว ผงปรุงรส ซอสปรุงรส น้าปลา วุ้นเส้น บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป เครื่องดื่มชาเขียว เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นต้น) สินค้าอุปโภค เช่น กระติบ หม้อหุงข้าวเหนียว กระทะ มีดทาครัว เป็นต้น
Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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3.1 บริษัท Sugat Industries Ltd. ได้มีการนาเข้าสินค้าข้าวจากประเทศไทยประมาณ
3.2 ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ระบุ ว่ า ได้ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มของ
ผู้บริโภคชาวอิสราเอลและคนต่างชาติที่มีถิ่นพานักในเมือง
Tel Aviv ซึ่งมียอดจาหน่ายดีของร้าน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ
ข้ า วขาว ซอสพริ ก กระทิ ก ระป๋ อ งและแบบกล่ อ ง และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่ านมาดูเหมือนว่า
บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ตสิ นค้ า ของไทย/ผู้ ส่ ง ออกสิ นค้ า ไทยไม่ ค่ อยให้
ความสาคัญกับการทาตลาดในประเทศอิสราเอล ไม่มีการ
สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างจริงจัง
3.3 บริษัทฯ แจ้งว่าสนใจในการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบใน
การปรุงอาหารไทย เช่น ใบกระเพราแช่แข็ง ใบโหระพาแช่
แข็ง และกุ้งแห้ง เป็นต้น
4. ประเด็นข้อคิดเห็น/การดาเนินการ
ในโอกาสนี้ สคต. ณ กรุ ง เทลอาวี ฟ ได้ เ ชิ ญ ชวนบริษั ท Golden Dragon International
Trade ให้พิจารณาเข้าร่วมงาน THAIFEX 2017 ด้วย ซึ่งบริษัทแจ้งว่ายินดีที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าว
ในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน THAIFEX มาตั้งแต่ปี 2003 และเห็นว่าเป็นงานที่มีความเป็น

international อย่างแท้จริง มีบริษัทต่างๆ จากทั่วโลกให้ความสนใจมาร่วมงานและแสวงหาการทา
business matching อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าน่าจะมีการ
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อานวยความสะดวกในด้านการขนส่ง การเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน การเพิ่มระบบความปลอดภัยภายใน
งานให้กับกลุ่มผู้ประกอบการชาวอิสราเอลมากขึ้น และอยากจะให้มีสินค้ารายการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น
สินค้านวัตกรรมอาหาร เป็นต้น
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
3 เมษายน 2560
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