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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
1.1 ชื่อ Mr. Erez  นามสกุล Alon 
ต าแหน่ง CEO บรัษัท  MISTRAL ISRAEL 
ที่อยู่   Ben Zvi way 29 Street, Tel Aviv, Israel 5252141 
โทรศัพท์ +972 03 683 6004  โทรสาร  +972 03 681 7263   
Email : erezalonl@mistral.co.il     website : www.mistral.co.il 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 บรัษัท  MISTRAL ISRAEL ก่อตั้งในปี 1985 เป็นบริษัทผู้น าเข้าและจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์

เครื่องใช้ในครัว (kitchenware) รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอิสราเอล สินค้าที่น าเข้าและจ าหน่ายใน
ตลาดภายในประเทศ ประกอบด้วย 4 section ได้แก่ glassware porceain catery และ kitchenware   

2.2 บริษัทฯ มีจ านวนพนักงานในส่วนของ Headquarter Office ประมาณ 50 ราย และประจ า 
warehouse ของบริษัทหลายร้อยราย 
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 3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ  

                     3.1 บริษัท  MISTRAL ISRAEL มีการน าเข้าและจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว
ประเภท glassware porceain catery และ kitchenware  ประมาณปีละ 10 – 14 ล้านเชคเกล หรือ
ประมาณ 3 – 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการน าเข้าจากประเทศในแถบยุโรป และเอเชีย เช่น อิตาลี 
เยอรมนี ฝรั่งเศส ตุรกี โปรตุเกส จีน อินเดีย เป็นต้น และจะจ าหน่ายสินค้าในตาดภายในประเทศอิสราเอล
ให้กับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่จัดงานเลี้ยงและงานแต่งงาน และบุคคลทั่วไป เป็นต้น 
                     3.2 บริษัทฯ มีการแสวงหาผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศในงานแสดงสินค้า
ประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวที่จัดขึ้นทั่วโลก เช่น แฟรงเฟิร์ท มิลาน เป็นต้น และได้พบกับบริษัทจากประเทศ
ไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าวด้วย 

                       3.3 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการน าเข้าสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวจากประเทศไทย
ประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปัจจุบันมีการสั่งซื้อสินค้า glassware จากบริษัทของไทยด้วย (บริษัท 
Lucky Glass) เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพดีได้มาตรฐานตามท่ีต้องการและมีความน่าเชื่อถือ 

     3.4 บริษัทฯ มีความต้องการที่จะน าเข้าสินค้าประเภทของใช้บนโต๊ะอาหารที่ท ามาจาก
กระเบื้องเคลือบ และโลหะมากขึ้น นอกเหนือจากนั้น ต้องการ supplier ที่สามารถผลิตและจ าหน่ายสินค้า
อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวตาม trend ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 

   

   4. ประเด็นข้อคิดเห็น/การด าเนินการ  

                        สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท  MISTRAL ISRAEL ให้เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ซึ่งมีก าหนดจัดในเดือนตุลาคม 2562 (17 – 21 ตุลาคม 
2562) โดยเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่ของเอเชียที่รวมสินค้าหลากหลายจากงานแสดงสินค้า BIFF & 
BILL งานแสดงสินค้า BIG + BIH และงานแสดงสินค้า TIFF ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ เพ่ือจะได้แสวงหาคู่ค้าทางธุรกิจและโอกาสในการเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และ
ตอบโจทย์ trend ของตลาดโลก 
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ        
 ณ กรุงเทลอาวีฟ 
 3 กรกฎาคม 2562 
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