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 77 : เดือนมกราคม 2562 (7 – 11 มกราคม 2562)
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าร่วมงานแสดงและ
จาหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของ The Israel Precious Stones & Diamonds Exchange
LTD. (IPSDE) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ IPSDE Hall กรุงเทลอาวีฟ ซึ่งเป็นงานแสดงและจาหน่าย
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของกลุ่มบริษัทสมาชิกสหพันธ์ตลาดกลางค้าเพชรและอัญมณีแห่งประเทศ
อิสราเอล ซึ่งในวันงานมีบริษัทเข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ 30 บริษัท
ในภาพรวมเป็นลักษณะ gathering events ระหว่างบริษัท ของกลุ่มบริษัทสมาชิก สหพันธ์
ตลาดกลางค้า เพชรและอั ญมณี แห่ งประเทศอิส ราเอล โดยส่ ว นใหญ่ร้อยละ 80 เป็นการแสดงและ
จาหน่ายสินค้าเพชรและอัญมณีที่ได้รับการเจียระไนแต่ยังไม่ขึ้นประดับตัวเรือน และอีกร้อยละ 20 เป็น
สินค้าเครื่องประดับจากหลากหลายกลุ่มสินค้า อธิ เพชร มรกต พลอยสี ไข่มุก ทับทิม แซฟไฟร์ มาลาไคต์
อาพัน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการจาหน่ายสินค้าในราคาพิเศษกว่าท้องตลาดทั่วไป

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 Sndustries Ltd. ได้มีการนาเข้าสินค้าข้าวจากประเทศไทยประมาณ

3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าพบหารือ President ของสหพันธ์ตลาดกลางค้าเพชรและ อัญมณี
แห่งประเทศอิสราเอล (IPSDE) และ Chairman ของสมาคมผู้ค้า อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ
อิสราเอล เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และนาคณะผู้นาเข้า ผู้ซื้อสินค้า อัญมณี
และเครื่ องประดั บ ของอิ ส ราเอลซึ่งเป็ น บริ ษัทสมาชิ กภายใต้ส มาคมฯ เข้าร่ว มงาน Bangkok Gems &
Jewelry Fair 2019 ครั้ งที่ 63 - 64 และครั้งต่อไปในอนาคต เพื่อมุ่งหวังให้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
destination เป้าหมายหลักของผู้ประกอบการ บริษัท และผู้ค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ของ
ประเทศอิสราเอล โดยในปัจจุบันนักธุรกิจอิสราเอลมีความสนใจเข้าร่วมงาน fair ขนาดใหญ่ เช่น Mumbai
Jewellery & Gems show, Hong Kong Gems & Jewelry Fair, Hong Kong International Jewelry
Show, The JCK show, Bijorhca, Mumbai Jewelry and Gem Fair เป็นต้น
4. ประเด็นข้อคิดเห็น/การดาเนินการ
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมงาน Bangkok
Gems & Jewelry Fair 2019 ครั้งที่ 63 และ 64 ให้แก่ผู้ประกอบการ/บริษัทของอิสราเอลที่เข้าร่วมงาน
ดังกล่าวด้วย
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สานักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ
ณ กรุงเทลอาวีฟ
8 มกราคม 2562
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