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รายงานผลการด าเนินโครงการงานแสดงสินค้า Beauty  Düsseldorf 9201  
ณ เมืองดึสเซลดอร์ฟ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

1. ชื่อโครงการ : โครงกำรงำนแสดงสินค้ำ Beauty Düsseldorf 2019 

2. ผู้เสนอโครงการ : สคต.แฟรงก์เฟิร์ต 

3. ระยะเวลาด าเนินการ : 29 – 31 มีนำคม 2562 

4. สถานที่จัดงาน : ศูนย์แสดงสินค้ำ Messe Düsseldorf เมืองดึสเซลดอร์ฟ  

5. ประเทศ: สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 

6. บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ  

 1) สมำคมไทยสปำแห่งประเทศเยอรมนี (Thai Spa Vereinigung Deutschland e.V.) 

บริษัทที่ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสินค้าสปาไทย 
 1) บริษัท Ariya Spa Trade (Byspa Europe) 
 2) บริษัท Lotus Shop Germany 
 3) บริษัท Natural Beauty Spa (NBS)  

4) บริษัท Kosmetik-Vertrieb Reimar Oelsner (Panpuri) 
5) บริษัท Samanee – Siam Naturprodukte & Massage 
6) บริษัท Superswiss GmbH (IATITAI) 
7) บริษัท THANN Deutschland 
8) บริษัท Blessed Products of Asia Co., Ltd. (Znya Organics) 

7. ผลการจัดงาน :   

 7.1 ระยะเวลาด าเนินการ : 29 – 31 มีนำคม 2562 
 7.2 ประเภทสินค้า :  ผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำมและสินค้ำสปำไทยจำก 8 บริษัท ได้แก่ น  ำมันนวด น  ำมันอ
โรมำสมุนไพรไทยและดอกไม้ไทย ลูกประคบเกลือ ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ ผิวกำยและเท้ำ 
สครับขัดผิว สบู่เหลวและสบู่ก้อนจำกสมุนไพร ก้ำนไม้หอมและน  ำมันหอมระเหย และชำสมุนไพรไทยต่ำง ๆ  

        Ariya Spa Trade        Lotus Shop Germany       Natural Beauty Spa (NBS)          Kosmetik-Vertrieb  
Reimar Oelsner (Panpuri) 
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Samanee - Siam      Superswiss GmbH (IATITAI)        THANN Deutschland         Blessed Products of Asia                   
Naturprodukte & Massage                    Co., Ltd. (Znya Organics) 

 7.3 ลักษณะและรูปแบบของกิจกรรม  
 สคต.แฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับสมำคมไทยสปำแห่งประเทศเยอรมนี บริษัทน ำเข้ำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ควำมงำมและสินค้ำสปำไทย และบริษัทผู้ส่งออกรวม 8 บริษัท เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ Beauty Düsseldorf 
2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ Düsseldorf Messe เมืองดึสเซลดอร์ฟ ประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ระหว่ำง
วันที่ 29 – 31 มีนำคม 2562เพ่ือส่งเสริมกำรส่งออกและเพ่ิมยอดจ ำหน่ำยธุรกิจบริกำรสปำและผลิตภัณฑ์เสริม
ควำมงำมและสปำของไทย สร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ท ำให้สินค้ำสปำไทยเป็นที่รู้จักและได้รับ
กำรยอมรับในด้ำนคุณภำพมำตรฐำนระดับตลำดสำกลเพ่ิมมำกขึ น โดยมีกำรจัดกิจกรรม ดังนี   

7.3.1 การส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสินค้าสปาไทย  
กำรจัดกิจกรรมแสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำมและสินค้ำสปำไทย จำก 8 บริษัท บนพื นที่ 20 ตำรำง

เมตร ภำยในอำคำร 9 คูหำเลขที่ E43 ซึ่งเป็นอำคำรจัดแสดงสินค้ำเกี่ยวกับ Wellness & Spa โดยเฉพำะ มี
ผู้สนใจเข้ำชมผลิตภัณฑ์ตลอดสำมวันรวมประมำณ 500 คน ทั งนี  ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ เคยรู้จักกำรนวด
ไทยและกำรนวดสปำมำก่อน แต่มีผู้ที่รู้จักสินค้ำผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำมและสินค้ำสปำของไทยเพียงเล็กน้อย 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับควำมสนใจมำกที่สุด ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร น  ำมันนวดอโรมำกลิ่นสมุนไพรไทยและดอกไม้
ไทย สบู่สมุนไพรไทย และครีมบ ำรุงต่ำง ๆ ที่มีกลิ่นสมุนไพรไทยและดอกไม้ไทย 

7.3.2 การส่งเสริมธุรกิจบริการสปาไทยและการนวดไทย 
กำรจัดกิจกรรมบรรยำยแนะน ำผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำมและสินค้ำสปำไทยภำยในงำนแสดงสินค้ำ Beauty 

Düsseldorf 2019 ระหว่ำงวันที่ 29 – 31 มีนำคม 2562 เป็นภำษำเยอรมันและภำษำอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำมและตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ พร้อมสำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์และกำรนวดสปำไทย    
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วันละ 8 รอบ ประเภทกำรจัดสำธิต เช่น สำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์นวดหน้ำ กำรนวดตัวด้วยน  ำมันและครีมกลิ่น
สมุนไพรไทยและดอกไม้ไทย กำรนวดประคบสมุนไพร กำรขัดผิว กำรนวดไทย และแนะน ำชำสมุนไพรไทยต่ำง ๆ 
เช่น ชำขิง ชำใบเตยและตะไคร้หอม เป็นต้น ทั งนี  มีผู้สนใจเข้ำร่วมกำรสำธิตและทดลองใช้สินค้ำภำยในคูหำตลอด
สำมวันรวมประมำณ 250 รำย กิจกรรมกำรสำธิตที่ได้รับควำมสนใจมำกที่สุด ได้แก่ กำรนวดประคบสมุนไพรไทย 
กำรนวดตัวด้วยน  ำมัน กำรขัดผิวด้วยครีมสมุนไพรไทย และกำรนวดบ ำรุงผิวหน้ำ 
 

7.3.3 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์สปาไทย และธุรกิจบริการนวดไทย สปา
ไทย  

กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์แนะน ำสินค้ำผลิตภัณฑ์สปำไทย และธุรกิจบริกำรนวดไทย สปำไทย            
ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น แบนเนอร์ส ำหรับประชำสัมพันธ์คูหำและกำรจัดสำธิตฯ โบรชัวร์ประชำสัมพันธ์
ภำษำเยอรมันในหัวข้อ “Thai Herbs and Wellness: Inspiration für ein pures Wohlbefinden” จ ำนวน 
5,000 เล่ม และโบรชัวร์ประชำสัมพันธ์ภำษำอังกฤษในหัวข้อ “Thai Herbs and Wellness: Inspiration for a 
pure well-being” จ ำนวน 3,000 เล่ม ประกอบด้วยข้อมูลแนะน ำสมุนไพรไทย ได้แก่ กระชำยด ำ ขมิ นชัน ใบ
บัวบก และไพล ข้อมูลแนะน ำผลิตภัณฑ์สปำไทย เช่น น  ำมันนวดพื นฐำน น  ำมันอโรม่ำ ลูกประคบสมุนไพร และ
สมุนไพรไทยส ำหรับสครับผิว รวมถึงควำมรู้กำรนวดสปำไทย  
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นอกจำกนี  หลำยฝ่ำยได้ร่วมมือกันประชำสัมพันธ์โครงกำรดังกล่ำว โดยสมำคมไทยสปำแห่งประเทศ
เยอรมนแีละบริษัทที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมแก่ลูกค้ำและสมำชิกฯ ผ่ำนทำง
หน้ำเว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค และ Instagram ของสมำคมฯ รวมถึงจัดท ำวีดิทัศน์เพ่ือประชำสัมพันธ์คูหำและสินค้ำ
ผลิตภัณฑ์สปำไทยที่มำจัดแสดง ตลอดจนลงประชำสัมพันธ์คูหำใน Fair Catalogue และเว็บไซต์ของงำนแสดง
สินค้ำฯ ทั งนี  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ชักชวนผู้ประกอบกำรและผู้ที่สนใจ
เยี่ยมชมคูหำภำยในงำนแสดงสินค้ำฯ และประชำสัมพันธ์กิจกรรมฯ ผ่ำนทำงเพจเฟสบุ๊คของส ำนักงำนฯ โดยใน
กำรจัดกิจกรรมได้มีกำรแจกสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทย 
ผลิตภัณฑ์สปำไทย และธุรกิจบริกำรนวดไทย สปำไทย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงมำกขึ น 

7.4 ผลการจัดกิจกรรม 
โครงกำรงำนแสดงสินค้ำ Beauty Düsseldorf 2019 มีบริษัทเข้ำร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำม

และสินค้ำสปำของไทยรวมทั งสิ น 8 บริษัท  
กำรจัดกิจกรรมในครั งนี  มีผู้เข้ำชมคูหำไทยสปำรวมประมำณ 500 คน และมีผู้สนใจเข้ำร่วมท ำกิจกรรม

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ประมำณ 250 คน ซึ่งน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ส่วนหนึ่งอำจเป็นผลมำจำกต ำแหน่งที่ตั งคูหำ 
อย่ำงไรก็ตำม มีบริษัทเยอรมันและบริษัทยุโรปที่มีศักยภำพให้ควำมสนใจสินค้ำผลิตภัณฑ์สปำของไทยและอำจมี
กำรสั่งซื อในอนำคตมำกกว่ำ 30 บริษัท เช่น ผู้ประกอบกำรไทยด้ำนนวดไทยในเยอรมนี ผู้ประกอบกำรด้ำนสปำใน
เยอรมนีและยุโรป รวมถึงสถำนบ ำบัดสุขภำพ นักบ ำบัดส่วนตัว และโรงแรม เป็นต้น นอกจำกนี  ผู้เข้ำชมงำนฯ ยัง
สอบถำมถึงกำรนวดสปำไทยและกำรนวดไทย เพ่ือปรับใช้ในบริษัทหรือสถำนประกอบกำรของตนอีกด้วย 

จำกกำรประเมินผลกิจกรรมร่วมกับสมำคมไทยสปำแห่งประเทศเยอรมนี และบริษัทผู้ร่วมจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำมและสินค้ำสปำไทย พบว่ำผู้เข้ำชมสินค้ำส่วนใหญ่รู้จักกำรนวดไทยสปำและกำรนวดแผน
ไทย แต่ยังรู้จักผลิตภัณฑ์สปำของไทยไม่มำกนัก จึงให้ควำมสนใจผลิตภัณฑ์สปำของไทยเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะ
ลูกประคบสมุนไพรไทย น  ำมันนวดกลิ่นสมุนไพรและดอกไม้ไทย นอกจำกนี  ยังสนใจกำรสำธิตนวดสปำที่ผสมผสำน
กำรนวดแผนไทย รวมถึงสนใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอด 3 วัน จำกควำมพึงพอใจและผล
ตอบรับที่ดีมำกจำกผู้เข้ำชมงำนแสดงสินค้ำฯ จึงเห็นได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวประสบควำมส ำเร็จดีใน
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ระดับหนึ่ง ถือเป็นกำรเริ่มต้นผลักดันสินค้ำผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำมและสินค้ำสปำของไทยเข้ำสู่ตลำดเยอรมันและ
ยุโรปต่อไป 

8. มูลค่าการสั่งซ้ือ 
    บริษัทที่ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ แจ้งว่ำมีกำรเจรจำสั่งซื อสินค้ำผลิตภัณฑ์สปำของไทย เช่น น  ำมันนวด
สมุนไพรและดอกไม้ไทย ลูกประคบสมุนไพร และครีมบ ำรุงต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 5,000 - 20,000 ยูโร 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั นตอนกำรพิจำรณำสั่งซื อสินค้ำ ซึ่งตำมปกติแล้ว บริษัทเยอรมันและยุโรป 
มักใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีกำรวำงแผนกำรสั่งซื อสินค้ำรำยปี ซึ่งคำดว่ำภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี จะมีกำรสั่งซื อสินค้ำผลิตภัณฑ์สปำของไทยเพ่ิมมำกขึ น  

9. ความเห็นของส านักงาน 
    1. งำนแสดงสินค้ำ Beauty Düsseldorf ถือเป็นงำนด้ำนสินค้ำเครื่องส ำอำง ผลิตภัณฑ์ Wellness & Spa 
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี โดยในปีนี มีบริษัทเข้ำร่วมจัดแสดงสินค้ำ 1,500 รำย และมีผู้เข้ำชมงำนฯ 58,000 
คน จำก 76 ประเทศ ซ่ึงมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2018 55,000 คน) นอกจำกนี  ยังจัดงำนควบคู่กับงำนแสดงสินค้ำ 
TOP HAIR International ซึ่งเป็นงำนเกี่ยวกับสินค้ำบ ำรุงและจัดแต่งทรงผม ด้วยกลุ่มลูกค้ำที่หลำกหลำย และมี
กำรแบ่งโซนสินค้ำส ำหรับผลิตภัณฑ์ Wellness & Spa โดยเฉพำะ ดังนั น กำรเข้ำร่วมงำน Beauty Düsseldorf 
จึงเหมำะแก่กำรขยำยโอกำสกำรส่งออกสินค้ำผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำมและสินค้ำสปำของไทยในอนำคต รวมถึงเป็น
กำรส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจบริกำรสปำและกำรนวดไทยในต่ำงประเทศอีกด้วย 
    2. จำกผลกำรด ำเนินโครงกำรพบว่ำ กลุ่มลูกค้ำส่วนใหญ่ที่สนใจสินค้ำผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำมและสินค้ำ 
สปำของไทยมักคุ้นเคยกับบริกำรสปำและกำรนวดไทยมำกกว่ำผลิตภัณฑ์ด้ำนสปำของไทยโดยตรง ดังนั น กำร
น ำเสนอบริกำรสปำแบบไทยและผลิตภัณฑ์ควบคู่กันไป เป็นแนวทำงกำรสร้ำงภำพลักษณ์และเป็นกำรเปิดโอกำส
ให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สินค้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงควำมคุ้นเคย และส่งเสริมให้สินค้ำเป็นที่รู้จัก
มำกขึ นในตลำดยุโรป ทั งนี  แนวโน้มกลุ่มลูกค้ำที่มปีระสิทธิภำพ ได้แก่ สถำนบริกำรด้ำน Spa & Wellness โรงแรม 
สถำนบริกำรอำบน  ำแร่ (Thermalbad) และเรือส ำรำญ เป็นต้น 
    3. ผู้บริโภคชำวเยอรมันและยุโรปให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพสินค้ำ กำรรับรองมำตรฐำน และควำม
น่ำเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เป็นอย่ำงยิ่ง ทั งนี  ตำมกฎหมำยสหภำพยุโรป สินค้ำเพ่ือควำมงำมและสินค้ำสปำถือว่ำอยู่
ในหมวดสินค้ำเครื่องส ำอำง ซ่ึงข้อกฎหมำยเกี่ยวกับสินค้ำกลุ่มดังกล่ำวที่ควรศึกษำ ได้แก่ REGULATION (EC) No 
1223/2009 รวมไปถึงกฎหมำยกำรติดฉลำกผลิตภัณฑ์ เช่น REGULATION (EC) No 1272/2008 เป็นต้น
ผู้ประกอบกำรไทยที่สนใจส่งออกสินค้ำมำยังตลำดยุโรปควรให้ควำมส ำคัญกับกฎระเบียบและศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม 
    4. ตลำดสินค้ำผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำมและสินค้ำสปำในเยอรมนีและยุโรปมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง ซึ่ง
สินค้ำผลิตภัณฑ์สปำไทยที่จะสำมำรถวำงจ ำหน่ำยในประเทศเยอรมนีและยุโรปได้นั น นอกจำกเป็นสินค้ำที่มี
คุณภำพดีถึงดีเยี่ยมและตรงตำมมำตรฐำนสำกลแล้ว ควรมีเอกลักษณ์ที่แตกต่ำง รวมถึงกำรท ำบรรจุภัณฑ์ให้
ทันสมัย สวยงำม มีควำมน่ำดึงดูด และน่ำเชื่อถือมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง นอกจำกนี  ชำวเยอรมันและยุโรปนิยม
เลือกใช้สินค้ำที่มำจำกธรรมชำติและสมุนไพรเพ่ิมมำกขึ น โดยหำกเป็นสินค้ำเกษตรอินทรีย์และได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนตรำ Bio สินค้ำนั นจะได้รับควำมสนใจมำกยิ่งขึ น และเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำอีกด้วย  

 
************************************** 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 
เมษำยน 2562 


