2018 Japanese Foods “Premium” Trade Fair
【ข้ อมูลสำหรับกำรเข้ ำร่ วม】
(สำหรั บผู้ซอื ้ )

ผู้จัดงำน: คณะกรรมกำรบริหำรงำนแสดงสินค้ ำอำหำรญี่ปุ่น

◆ บทนำ
กลุม่ JTB มุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ ม [โครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม] เป็ นโครงการหลักเพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้คน
นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเดิมและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
เราทางานอย่างแข็งขันสาหรับ "การท่องเที่ยวทางการเกษตรด้ านอาหาร"
ซึง่ ปั จจุบนั อาหารญี่ปนและผลิ
ุ่
ตภัณฑ์ ญี่ปนเป็
ุ่ นที่ยอมรับและได้ รับความสนใจ
ส่วนหนึง่ ของความพยายามนี ้ เราได้ จดั งานประชุมทางธุรกิจของ บริษัท Japan Foods "Premium" Trade Fair
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย เพื่อเป็ นการส่งเสริมสินค้ าพิเศษของภูมิภาคในประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นปี ที่ 5 ที่สงิ คโปร์ ฮ่องกง
ไทย (ครั ้งที่ 1) ประเทศไต้ หวัน
Japanese Foods “Premium” Trade Fair มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูซอื ้ ต่ ำงประเทศรู้ จกั
และหำสินค้ ำพรี เมียมจำกผู้จดั จำหน่ ำยในญี่ปุ่น และมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรส่ งออกของกำรกระจำยกำรค้ ำ
ซึง่ ปั จจุบนั นี ้ ผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปนได้
ุ่ เป็ นที่ประจักษ์ แก่สายตาแล้ วว่าเป็ นที่นิยมในประเทศแถบเอเชีย แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีสนิ ค้ าอีกมากมายที่ยงั ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั เรารอให้ คณ
ุ มาร่ วมค้ นหาและเผยแพร่การเกษตรญี่ปนุ่
ป่ าไม้ และผลิตภัณฑ์ การประมงและมีโอกาสเข้ าร่ วมในโครงการนี ้
โปรดอ่านหลักเกณฑ์ของการสมัครเข้ าร่วม

1. ชื่องาน: 2018 Japanese Foods “Premium” Trade Fair
2. ภาพรวม
สถานที่
วันและเวลา

ขนาด
ค่าธรรมเนียมการ
เข้ าร่วม
สถานที่จดั งาน

สิงคโปร์

ฮ่องกง

ไทย

ไต้ หวัน

13:00~18:00
11(อังคาร)-12(พุธ)
กันยายน 2018

13:00~18:00
6(อังคาร)-7(พุธ)
พฤศจิกายน 2018

13:00~18:00
22(อังคาร)-23(พุธ)
มกราคม 2019

13:00~18:00
26(อังคาร)-27(พุธ)
กุมภาพันธ์ 2019

ผู้ซื ้อ 80 บริษัท

ผู้ซื ้อ 70 บริษัท

ในสิงคโปร์ และประเทศในกลุ่ ในฮ่องกงมาเก๊ าและประเ
มอาเซียน

ทศในประเทศจีน

ฟรี

ฟรี

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ า
Marina Bay Sands

โรงแรมแพนด้ า

ผู้ซื ้อ 30 บริษัท

ผู้ซื ้อ 30 บริษัท
ในกรุงเทพ

ในไทเปและทัว่ ประเทศ

ฟรี

ฟรี

โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์
พอยท์ เทอร์ มินอล 21

ในไต้ หวัน

ซีซาร์ พาร์ คโฮเต็ลไทเป

3．ลักษณะของงาน
รูปแบบการประชุมทางธุรกิจแบบส่วนตัวพร้ อมนัดหมายล่วงหน้ าตามความต้ องการ
4．ลักษณะของผู้จดั จาหน่าย:
① บริษัท หรือบุคคลในธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร การป่ าไม้ และการประมงของญี่ปนุ่
② บริษัท ที่เต็มใจที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจในเอเชีย
③ ผลิตภัณฑ์ ในกลุม่ นี ้ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรกรรมและการประมงของญี่ปนซึ
ุ่ ง่ ผลิตหรือแปรรูปจากประเทศญี่ปน.
ุ่
ขนาดของงาน

สิงคโปร์

ฮ่องกง

ไทย

ไต้ หวัน

ผู้เข้ าร่วมซื ้อ

50 (รวม PR บูธ)

50 (รวม PR บูธ)

25 (รวม PR บูธ)

25 (รวม PR บูธ)

5．คุณสมบัติของผู้ซื ้อที่เข้ าร่ วม:
① บริษัท การค้ าปลีก โรงแรม ร้ านอาหาร E-commerce, ขายส่ง ฯลฯ
② บริษัท ที่ประกอบการของผลิตภัณฑ์การเกษตร การป่ าไม้ และการประมงของญี่ปนหรื
ุ่ อต้ องการที่จะพัฒนาสาขานี ้.
③ บริษัท ที่สามารถเข้ าใจลักษณะของการประชุมทางธุรกิจเฉพาะบุคคลและสามารถเข้ ากันได้ กับการประชุม ,
④ การยินยอมให้ มีคุณสมบัติของผู้ซื ้อที่เข้ าร่วมโครงการ
⑤ ยินยอมให้ ข้อมูลในการลงทะเบียนบริษัท และการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท
นอกเหนือจากการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมและเวลาในระบบเว็บของเรา
6．ตารางงาน
อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามจานวนผู้เข้ าร่วมการประชุมทางธุรกิจ

วันที่1

วันที่ 2

13：00～17：40 การประชุมทางธุรกิจ (จัดสรรได้ สงู สุด 7 ครั ้ง)
①13：00～13：30 ②13：40～14：10 ③14：20～14：50
④15：00～15：30
15：30～ พักระยะสั ้น 20 นาที (โดยประมาณ)
⑤15：50～16：20 ⑥16：30～17：00 ⑦17：10～17：40
13：00～17：40 การประชุมทางธุรกิจ (จัดสรรได้ สงู สุด 7 ครั ้ง)
①13：00～13：30 ②13：40～14：10 ③14：20～14：50
④15：00～15：30
15：30～ พักระยะสั ้น 20 นาที (โดยประมาณ)
⑤15：50～16：20 ⑥16：30～17：00 ⑦17：10～17：40

7．วิธีสมัครสมำชิก
① ยืนยันข้ อมูลการประชุมทางธุรกิจและการมีส่วนร่ วม
http://www.trade-support.info/
② ลงทะเบียนรายละเอียดบริษัท ในระบบออนไลน์

http://jtb-matching.com/2018tradefair/

③ ใส่วนั และเวลาที่ต้องการสาหรับการประชุมหลังจากลงทะเบียน
④ สานักเลขาธิการจะส่งการยืนยันขั ้นสุดท้ ายและนัดหมายล่วงหน้ า 7 วันผ่านทางอีเมล
8．หมำยเหตุ
① ขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่สานักเลขาธิการงานแสดงสินค้ าอาหารญี่ปนุ่
② เนื ้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้จัด
③ ขออนุญาติที่จะปฏิเสธการมีส่วนร่ วมในกรณีที่มีผ้ เู ข้ าร่วมจานวนมาก
④ มีการใช้ รูปถ่ายและวิดีโอที่ถ่ายไว้ ในที่ประชุมทางธุรกิจ เช่น การออกอากาศทางโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ รายงานทางธุรกิจ.
⑤ กรณีภัยธรรมชาติและเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ที่มีผลกระทบจนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
ผู้จดั งานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสิง่ เหล่านี ้
＜Secretariat of Japanese Foods Trade Fair＞
11F, Sain Marion NBF Tower, 2-6-12 Minamihonmachi, Chuo-ku,Osaka, 541-0054 Japan
JTB Corp. Furusato Development Branch, Sales and Promotion Division
The person in charge: Wei (Ms)・Pan (Ms)・Saga(Mr)・Yamaguchi(Mr)
Telephone: +81(0)6-6120-9123 Fax: +81(0)6-6120-9113
(09：30～17：30 on weekday except Sat/Sun/Public holiday）
E‐mail： world-export@ jtb.com

