Monthly Business Creation and Networking Report from Tel Aviv, Israel.
รายงานการเข้ าพบผู้นาเข้ า/ผู้ประกอบการ/หน่ วยงานทางการค้ า เพือ่ สร้ างเครือข่ ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้ า
สานักงานส่ งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ 96 : เดือนพฤศจิกายน 2562 (25 – 29 พฤศจิกายน 2562)
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร
2.1 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าร่วมงานแสดง
สิ น ค้ า The 36th International Exhibition for Food and Beverage (ISRAFOOD) 2019 เมื่ อ
ว ั น ท ี ่ 2 6 พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น 2 5 6 2 ณ Israeli Trade Fairs & Convention Center, Tel Aviv
กรุงเทลอาวีฟ โดยที่ ISRAFOOD 2019 เป็นงานแสดงสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และ
สำคัญที่สุดของประเทศอิสราเอล โดยมีกำหนดจัดขึ้นในทุกปี และในปีนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่
26 – 28 พฤศจิกายน 2562
2.2 ในภาพรวมของงาน ISRAFOOD 2019 เป็ น main platform สำหรั บ ทั ้ ง ด้ า นงาน
ว ิ ช าการและ งาน ด้ า น ธ ุ ร กิ จร ะหว ่ าง manufacturers, importers, retail chains, private
companies, และ representatives ของสถาบันด้านวิชาการต่างๆ ในด้านอาหาร เครื่องดื่ม และเป็น
เวทีสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและโอกาสทางการค้าระหว่าง suppliers, service providers, buyers
เป็นต้น ทั้งนี้ ในงาน ISRAFOOD 2019 ประกอบด้วย exhibitors จากต่างประเทศประมาณ 10
บริษัท และ exhibitors จากประเทศอิสราเอล ประมาณ 80 บริษัท และคาดการณ์ว่าจะมี visitors
เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 1,500 ราย

Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูลแก่ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานัก งาน
ส่ งเสริมการค้าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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▪ ประเภทสินค้าภายในงาน ประกอบด้วย สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เช่น food & processed food,
frozen food, dairy products, snacks, fruit juice, coffee, tea, alcoholic beverages, beer,
cakes, candy, canned food, champagne, cheese, chocolate, ice cream, pasta, pastries,
poultry, sauces, seafood, spices, packaging, kitchen equipment, freezers and
refrigerators, kitchenware เป็นต้น

Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูลแก่ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานัก งาน
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3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าเยี่ยมชมคูหาของผู้ประกอบการ/บริษัทที่เข้าร่วมแสดงสินค้าใน
งานแสดงสินค้า ISRAFOOD 2019 และจากการพบปะ พูดคุย และสอบถามบริษัทภายในงาน ได้ทราบว่า
ส่วนมากกว่าร้อยละ 90 เป็นบริษัทของประเทศอิสราเอล และจำหน่ายสินค้าในตลาดภายในประเทศเป็น
ส่วนใหญ่และมีการส่งออกไปกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และเอเชียบ้าง ทั้งนี้ มีบริษัทบางรายได้แสดงความ
สนใจในการหาพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ในสินค้าเครื่องดื่มน้ำ
ผลไม้กระป๋องจากประเทศไทยด้วย โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทดังกล่าวได้มี
การนำเข้ า สิ น ค้ า เครื ่ อ งดื ่ ม น้ ำ ผลไม้ ก ระป๋ อ งหลากชนิ ด จากประเทศ
ฟิลิปปินส์ และสินค้าประเภทเครื่องใช้ในครัว เช่น ภาชนะสำหรับใส่อาหาร
ที่ทำจากเซรามิค ภาชนะใส่อาหารที่ทำจากวัสดุ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็น ต้น โดยที่ สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ จะได้นำส่งรายละเอีย ดข้ อ มู ล
บริษัทผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทยให้กับบริษัทอิสราเอลต่อไป ทั้งนี้ ในครั้งที่
ผ่านมามีบริษัท ของไทย คือบริษัท Grand Food Processing Co., Ltd.
ได้นำสินค้ามาจัดแสดงโดยเป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ธ รรมชาติ
100% ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเติม ไม่ใส่สารกันบูด และไม่ใส่สีสังเคราะห์ ได้แก่
Mangosteen Lychee Mulberry, Mangosteen Calamansi, Mangosteen Pineapple, Passionate
Quartz, Mangosteen 100%, Siamese Ruby, Mango Sapphire เป็นต้น โดยที่บริษัทฯ มีการส่งออก
สินค้าไปยังหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องงกง มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ เป็นต้น

Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูลแก่ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานัก งาน
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4. ประเด็นข้อคิดเห็น/การดำเนินการ
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
THAIFEX - Anuga Asia ที่จะมีกำหนดจัดขึ้นในครั้งต่อไปที่ประเทศไทยในปี 2020 ซึ่งผู้ประกอบการใน
งานได้ให้ความสนใจในการเดินทางไปเข้าร่วมงานดังกล่าวในประเทศไทย
ในภาพรวม ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าประเภทอาหารไปยังประเทศอิส ราเอลในปี
2562 (ม.ค. - ต.ค.) มูลค่าประมาณ 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 10 โดยเป็น
สินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (51.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) อาหารทะเลกระป๋อง (50.77 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) ผลิตภัณฑ์ข้าวและอาหารสำเร็จรูป (9.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและ
อาหารสำเร็จ (3.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) อาหารทะเลแปรรูป (1.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) อาหารทะเล
กระป๋องอื่นๆ (0.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซุปและอาหารปรุงแต่ง (0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) อาหาร
ทะเลแปรรูปอื่นๆ (0.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็นต้น สำหรับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม มีการส่งออกไป
ประศอิสราเอลมูลค่าประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 11 โดยเป็นสินค้า
เครื่องดื่ม (10.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (7.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เครื่องดื่ม
ชูกำลัง (7.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (2.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็นต้น
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
26 พฤศจิกายน 2562
Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูลแก่ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานัก งาน
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