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 42 : เดือนพฤศจิกายน 2560 (27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560)
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร
▪ สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า The
34th International Exhibition for Technologies, Equipments, and Services for
Institutional Kitchens and Restuarants (KITEX) 2017 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ณ Israeli Trade Fairs & Convention Center, Tel Aviv กรุงเทลอาวีฟ โดยที่ KITEX 2017
เป็นงานแสดงสินค้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ เทคโนโลยี การบริการ เกี่ยวกับธุรกิจ catering และ
ร้ านอาหาร และอุป กรณ์ในห้ องครัว โดยมีกาหนดจัดขึ้นในทุกปี และในปีนี้ กาหนดจัดงาน
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2560

▪

ในภาพรวมของงาน KITEX 2017 เป็น main platform สาหรับทั้งด้านงานวิชาการและธุรกิจ
ในกลุ่ม manufacturers, importers, retail chains, private companies, และตัวแทนของ
สถาบันด้านวิชาการต่างๆ ในด้านอาหารและอุปกรณ์ในห้องครัว และเป็นเวทีสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจและโอกาสทางการค้าระหว่าง suppliers, service providers, buyers เป็นต้น ทั้งนี้ ใน
งาน KITEX 2017 ประกอบด้วย exhibitors จากต่างประเทศประมาณ 5 บริษัท และ
exhibitors จากประเทศอิสราเอล ประมาณ 50 บริษัท และคาดการณ์ว่าจะมี visitors เข้า
ร่วมงานจานวนประมาณ 500 ราย

▪

ประเภทสินค้าภายในงาน ประกอบด้วย สินค้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ เทคโนโลยี การบริการ เกี่ยวกับ
ธุ ร กิ จ catering และร้ า นอาหาร และอุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งครั ว เช่ น catering equipment,
cookware, dishwashers, display cabinets, freezers, grills, hobs, institutional kitchens

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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equipment, kitchen appliances, kitchen furniture, ovens, refrigerators, steam cookers, stoves
เป็นต้น
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3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ
สคต. ณ กรุ ง เทลอาวี ฟ ได้ เ ข้ า เยี่ ย มชมคู ห าของ
ผู้ ป ระกอบการ/บริษัทที่เข้าร่วมแสดงสินค้าใน งานแสดงสิ นค้า KITEX
2017 และจากการสอบถามได้ทราบว่ามีบริษัทจานวนประมาณร้อยละ
90 เข้าร่วมงานฯ โดยเป็นบริษัท อิสราเอลที่เป็นบริษัทตัวแทนจาหน่าย
สินค้าเป็นส่วนใหญ่ และมีบริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายของอิสราเอลด้วย โดย
สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องมือ เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ที่
ใช้ในห้องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหาร
ทั้งนี้ จากการพบปะพูดคุยกับบริษัทต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มบริษัท
ที่ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า packaging products ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยวั ส ดุ ใ นการขึ้ น รู ป ส าหรั บ เป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์
สาหรับใส่อาหาร เช่น กล่องใส่อาหาร จาน ชาม ถ้วย ถาด ช้อน
มี ด ซ้ อ ม โดยท ามาจากไม้ ไ ผ่ แ ละต้ น อ้ อ ย และกลุ่ ม บริ ษั ท
ดั ง กล่ า วแจ้ ง ว่ า ได้ น าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ เ พื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า
packaging products จากประเทศจีน ทั้งนี้ สคต. ณ กรุงเทล
อาวีฟ ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่าประเทศไทยมีวัตถุดิบธรรมชาติ
เพื่อใช้สาหรับเป็นวัสดุที่มาแปรรูปสาหรับการทาบรรจุภัณฑ์
ส าหรั บ ใส่ อ าหารเช่ น กั น อธิ มั น ส าปะหลั ง ใบตาล ใบตอง
ทางมะพร้าว ใบเตย เป็นต้น
4. ประเด็นข้อคิดเห็น/การดาเนินการ
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE 2018
ที่จะมีกาหนดจัดขึ้นในครั้งต่อไปที่ประเทศไทย ซึ่ง
ผู้ประกอบการในงานได้ให้ความสนใจในการเดินทาง
ไปเข้าร่วมงานดังกล่าวในประเทศไทยด้วย
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ
กรุงเทลอาวีฟ
28 พฤศจิกายน 2560
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