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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
 

   

2.  รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า International Jerusalem Arts and 

Crafts Fair 2019 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ Sultan’s Pool and Mitchell Gardens 
กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้า
ร่วมงานประมาณกว่า 90 ประเทศทั่วโลก จากแถบประเทศกลุ่ม Central and South America, Asia, 
Europe, และ Africa โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทศิลปะ หัตถกรรม เสื้อผ้า 
เครื่องประดับ ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน ก าไลประดับ รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น เข็มขัด หมวก
แฟชั่น แว่นตา ของตกแต่งบ้าน โคมไฟ ไม้ประดับ เครื่องปั้นดินเผา ภาพประดับผนังบ้าน เครื่องหอม 
เครื่องส าอาง ของเล่น และสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ จ านวนมากและหลากหลาย โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าว
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 24 สิงหาคม 2562 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 – 23.00 น. ทุกวันยกเว้น
วันศุกร์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปะและการร้องเพลงจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมเปิดคูหาในงาน
แสดงสินค้าด้วย 
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3.1 บริษัท Sndustries Ltd. ได้มีการน าเข้าสินค้าข้าวจากประเทศไทยประมาณ    

  3. สรปุผลการหารือ/เขา้พบ  
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าเยี่ยมชมคูหาของผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ทั้งนี้ มีบริษัท

จากประเทศไทย จ านวน 5 ราย ได้เข้าร่วมเปิดคูหาแสดงสินค้าในงาน International Jerusalem Arts 
and Crafts Fair 2019 ครั้งนี้ด้วย โดยเป็นสินค้าหลากหลายชนิด เช่น เสื้อผ้า ผ้าพันคอที่ท าจากผ้าไหม
และผ้าบาติค กระเป๋า เป้สะพาย สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู เครื่องประดับต่างๆ และสินค้าตกแต่งบ้าน 
เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดี โดยมีเอกอัครราชทูตประจ ากรุงเทลอาวีฟให้
เกียรติเปิดคูหาแสดงสินค้าจากประเทศไทยดังกล่าวด้วย 

   

          4.  ประเด็นข้อคิดเห็น/การด าเนินการ   
   สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมงาน STYLE 2019 ซึ่งจะจัดขึ้น

ในเดือนตุลาคม 2562 ณ ประเทศไทย ให้ผู้ประกอบการ/บริษัทของอิสราเอลและประเทศต่างๆ ที่เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าในงาน International Jerusalem Arts and Crafts Fair 2019 ในครั้งนี้ให้ทราบ
ด้วย 
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