กิจกรรมร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า (In-store/Joint Promotion)
รหัส
2558-030403-032

ประเภทกิจกรรม
The Promotion of the Thai Canned Fish Industry

ประเทศ
แอฟริ กาใต้

2558-030404-025 (1)

โครงการผลักดันและส่งเสริ มสินค้ า Fair Trade
ของไทยร่ วมกับผู้นําเข้ า/Fair Trade Original ในห้ าง
(1) Jumbo (2) World Shops
หมายเหตุ
ห้ าง Jumbo เดือนมีนาคม 2558
ห้ าง World Shops 25 ต.ค.-2 พ.ย. 57

เนเธอร์ แลนด์

สคร.เฮก/สกอ.

2558-030404-025 (2)

ส่งเสริ มการขายสินค้ าไทยร่ วมกับผู้นําเข้ าใน
ห้ างสรรพสินค้ าและห้ างไฮเปอร์ มาเก็ตชั ้นนําใน
ประเทศเยอรมนี (ห้ าง Galeria Kaufhof และห้ าง
Globus)

เยอรมนี

สคร.แฟรงก์เฟิ ร์ต/สกอ.

2558-030404-025 (3)

ส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ าง Vanguard
Supermarket
ในกว่างซี่

จีน

สคร.หนางหนิง/สกอ.

2558-030404-025 (5)

ส่งเสริ มการขายอาหารไทยในห้ าง COOP
สวิตเซอร์ แลนด์

เยอรมนี

สคร.แฟรงก์เฟิ ร์ต/สกอ.

2558-030404-025 (6)

In-Store Promotion สินค้ าอาหารไทยร่ วมกับห้ าง
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตในตลาด Hispanic ในเขตอาณา

สหรัฐอเมริ กา

สคร.ลอสแอนเจลิส/สกอ.

2558-030404-025 (7)

In-store Promotion ในห้ าง La Rinascente
ตาม MOU
ส่งเสริ มการขายอาหารไทยในซุปเปอร์ มาเก็ต
Frische Paradies เยอรมนี
ส่งเสริ มการขายร่วมกับซุปเปอร์ มาเก็ตรายใหญ่ใน
เกาะชิโนกุ
ส่งเสริ มการขายสินค้ าอาหารไทยร่วมกับซุปเปอร์ มา
เก็ต/ผู้นําเข้ าในสหรัฐอเมริ กา
In-Store Promotion สินค้ าอาหารไทยร่ วมกับห้ าง
ซุปเปอร์ มาเก็ต Costco ในเขตอาณา
In-Store Promotion สินค้ าอาหารไทยร่ วมกับห้ าง
ซุปเปอร์ มาเก็ต Whole Food ในเขตอาณา
ส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ าง Assi Plaza เมือง Duluth
รัฐจอร์ เจีย (สินค้ าอาหาร)
ส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ าง Num Dae Mun เมือง
Atlanta รัฐจอร์ เจีย (สินค้ าอาหาร)

อิตาลี

สคร.มิลาน/สกอ.

เยอรมนี

สคร.แฟรงก์เฟิ ร์ต/สกอ.

ญี่ปนุ่

สคร.โอซากา/สกอ.

สหรัฐอเมริ กา

สคร.ชิคาโก/สกอ.

สหรัฐอเมริ กา

สคร.ลอสแอนเจลิส/สกอ.

สหรัฐอเมริ กา

สคร.ลอสแอนเจลิส/สกอ.

2558-030404-025 (8)
2558-030404-025 (9)
2558-030404-025 (10)
2558-030404-025 (11)
2558-030404-025 (12)
2558-030404-025 (13)
2558-030404-025 (14)

ระยะเวลา

สํานักงานติดต่ อ
สตม./สคร.พริ ทอเรี ย

สหรัฐอเมริ กา

7 เม.ย. 58

8 เม.ย. 58

สคร.ไมอามี่/สกอ.

สหรัฐอเมริ กา

10 เม.ย. 58

11 เม.ย. 58

สคร.ไมอามี่/สกอ.

กิจกรรมส่ งเสริมการส่ งออกสินค้ าอาหารและเครื่ องดื่ม
รหัส
2558-030404-025 (15)
2558-030404-025 (16)

กิจกรรมร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า (In-store/Joint Promotion)
ประเภทกิจกรรม
ประเทศ
ระยะเวลา
ส่งเสริ มการขายสินค้ าอาหารร่ วมกับห้ าง Theater
จีน
25 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
มณฑลหูเป่ ย

สํานักงานติดต่ อ
สคร.กวางโจว/สกอ.

ส่งเสริ มการขายสินค้ าอาหารไทยร่วมกับผู้นําเข้ า
บราซิล
ส่งเสริ มการขายร่วมกับผู้นําเข้ ากัมพูชา (ผลไม้ และ
ผลิตภัณฑ์)
ส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ าง PriceSmart Foods
ประเทศแคนาดา (ฝั่ งตะวันตก)

บราซิล

สคร.เซาเปาโล/สกอ.

กัมพูชา

สคร.พนมเปญ/สกอ.

แคนาดา

สคร.แวนคูเวอร์ /สกอ.

2558-030404-025 (19)

ส่งเสริ มการขายสินค้ าอาหารร่ วมกับห้ าง Lotus

จีน

สคร.กวางโจว/สกอ.

2558-030404-025 (21)

ส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ างสรรพสินค้ าและผู้นําเข้ า
ในเขตคิวชูและชูโกกุ
ส่งเสริ มการขายอาหารไทยร่วมกับซุปเปอร์ มาเก็ตใน
อิตาลี
โครงการเทศกาลสินค้ าไทยร่วมกับห้ างระดับบน

ญี่ปนุ่

สคร.ฟูกโู อกะ/สกอ.

อิตาลี

สคร.โรม/สกอ.

ฮ่องกง

สคร.ฮ่องกง/สกอ.

2558-030404-025 (17)
2558-030404-025 (18)

2558-030404-025 (22)
2558-030404-025 (23)
2558-030404-025 (24)

ส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ างสรรพสินค้ าในชิลี
(Tailandia : Riqueza de Sabores)

ชิลี

สคร.ซานติอาโก/สกอ.

2558-030404-025 (25)

ส่งเสริ มการขายในมหานครฉงชิ่ง

จีน

สคร.เฉิงตู/สกอ.

2558-030404-025 (26)

ส่งเสริ มการขายในเขตปกคลองตนเองหนิงเซี่ยะ

จีน

สคร.เฉิงตู/สกอ.

2558-030404-025 (27)

ส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ างค้ าปลีก เน้ นสินค้ าอาหาร
และเครื่ องดื่ม
ส่งเสริ มการขายสินค้ าไทยร่ วมกับซุปเปอร์ มาเก็ต/
ผู้นําเข้ าในต่างประเทศ (Experiencing Thailand
2015)
โครงการเทศกาลสินค้ าไทยร่วมกับห้ าง Jusco
(AEON) ฮ่องกง และ Park N Shop (AEON พ.ค. /
Park N Shop ส.ค.)

ไต้ หวัน

สคร.ไต้ หวัน/สกอ.

อินโดนีเซีย

สคร.จาการ์ ตา/สกอ.

ฮ่องกง

สคร.ฮ่องกง/สกอ.

ส่งเสริ มการขายสินค้ าอาหารไทยร่วมกับ
ห้ างสรรพสินค้ าเครื อข่ายชั ้นนําในประเทศ
ส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ าง Ito Yokado นครเฉิงตู
(6 สาขา)
ส่งเสริ มการขายสินค้ าอาหารไทยร่วมกับ
Hypermarket ประเทศสโลวีเนีย
ส่งเสริ มการขายสินค้ าร่วมกับผู้นําเข้ าและ
ห้ างสรรพสินค้ า/ซุปเปอร์ มาเก็ต ณ เมืองเซบู
ฟิ ลิปปิ นส์

แคนาดา

สคร.โตรอนโต/สกอ.

จีน

สคร.เฉิงตู/สกอ.

ออสเตรีย

สคร.เวียนนา/สกอ.

ฟิ ลิปปิ นส์

สคร.มะนิลา/สกอ.

2558-030404-025 (28)

2558-030404-025 (29)

2558-030404-025 (30)
2558-030404-025 (31)
2558-030404-025 (32)
2558-030404-025 (33)

กิจกรรมส่ งเสริมการส่ งออกสินค้ าอาหารและเครื่ องดื่ม
รหัส
2558-030404-025 (34)

กิจกรรมร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า (In-store/Joint Promotion)
ประเภทกิจกรรม
ประเทศ
ระยะเวลา
ส่งเสริ มการขายสินค้ าอาหารไทยในห้ างสรรพสินค้ า/ ซาอุดิอาระเบีย
ซุปเปอร์ สโตร์

สํานักงานติดต่ อ
สคร.เจดดาห์/สกอ.

2558-030404-025 (35)

Joint Promotion ร่วมกับตลาดค้ าส่งผลไม้ Longwu
Market

จีน

สคร.เซี่ยงไฮ้ /สกอ.

2558-030404-025 (36)

ส่งเสริ มการขายอาหารไทยร่วมกับผู้นําเข้ า ณ ห้ าง
Superstore แคนาดาฝั่ งตะวันตก สินค้ ามะพร้ าวและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

แคนาดา

สคร.แวนคูเวอร์ /สกอ.

2558-030404-025 (37)

ส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ าง ISETAN นครเฉิงตู

จีน

สคร.เฉิงตู/สกอ.

2558-030404-025 (38)

ส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ างคาร์ ฟรู ์ ณ นครคุนหมิง
มณฑลยูนนาน
การจัด In-store Promotion ร่วมกับผู้นําเข้ า
บริ ษัท Kai Tak
In-store Promotion สินค้ าอาหารร่วมกับ
Supermarket

จีน

สคร.คุนหมิง/สกอ.

เนเธอร์ แลนด์

สคร.เฮก/สกอ.

สหรัฐอเมริ กา

สคร.นิวยอร์ ก/สกอ.

ออสเตรเลีย

สคร.ซิดนีย์/สกอ.

ญี่ปนุ่

สคร.โอซากา/สกอ.

2558-030404-025 (39)
2558-030404-025 (40)
2558-030404-025 (41)
2558-030404-025 (20)

ส่งเสริ มการขายร่วมกับผู้นําเข้ าสินค้ าอาหารใน
ออสเตรเลีย
ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ ไทย

รหัส
2558-020101-001

2558-020201-001

2558-020201-004

รหัส
2558-030404-001
2558-030404-002
2558-030404-008
2558-030404-016
2558-030404-018
2558-030404-021
2558-030404-024
รหัส
2558-030404-017

รหัส
2558-030403-010
2558-030404-023

รหัส
2558-030404-012
2558-030404-019

รหัส
2558-030403-002

กิจกรรมส่ งเสริมการส่ งออกสินค้ าอาหารและเครื่ องดื่ม
Kitchen of the World
ประเภทกิจกรรม
ประเทศ
ระยะเวลา
โครงการส่งเสริ มครัวไทยสูค่ รัวโลก (จัด
เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ อิตาลี
กิจกรรมส่งเสริ มอาหารไทย ร้ านอาหาร
จีน ญี่ปนุ่ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้
ไทย อาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์อาหาร
ไต้ หวัน ออสเตรเลีย ไทย
และอื่นๆ)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน
สินค้ าอาหารฮาลาลในต่างประเทศ (Thai จอร์ แดน กาตาร์ โอมาน ตุรกี จีน
Halal to the World)
โครงการจัดนิทรรศการ Halal ในงาน
ไทย
20 พ.ค. 58 24 พ.ค. 58
Thaifex
การเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า ระดับนานาชาติ (Oversea Trade Fair)
ประเภทกิจกรรม
ประเทศ
ระยะเวลา
***SIAL 2014
ฝรั่งเศส
19 ต.ค. 57 23 ต.ค. 57
***18th Americas Food & Beverage
สหรัฐอเมริ กา
27 ต.ค. 57 28 ต.ค. 57
Show 2014
***FOODEX JAPAN 2015
ญี่ปนุ่
3 มี.ค. 58
6 มี.ค. 58
SEOUL FOOD & HOTEL 2015
เกาหลีใต้
12 พ.ค. 58 15 พ.ค. 58
***FOOD TAIPEI 2015
ไต้ หวัน
24 มิ.ย. 58 27 มิ.ย. 58
FINE FOOD AUSTRALIA 2015
ออสเตรเลีย
***ANUGA 2015 (เตรี ยมการ)
เยอรมนี
10 ต.ค. 58 14 ต.ค. 58
การเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าในประเทศ ระดับนานาชาติ Trade Fair
ประเภทกิจกรรม
ประเทศ
ระยะเวลา
***งานแสดงสินค้ าอาหาร 2558
ไทย
20 พ.ค. 58 24 พ.ค. 58
(THAIFEX-World of Food Asia 2015)
การรั บคณะผู้แทนการค้ า Trade Mission (IN)
ประเภทกิจกรรม
ประเทศ
ระยะเวลา
โครงการคณะผู้แทนการค้ าเยือนงาน
ไทย
20 พ.ค. 58 24 พ.ค. 58
THAIFEX- World of Food Asia 2015
โครงการคณะผู้แทนการค้ าสินค้ าเกษตร
ไทย
และอาหารจากต่างประเทศเยือนไทย
การจัดส่ งคณะผู้แทนการค้ าไปต่ างประเทศ Trade Mission (OUT)
ประเภทกิจกรรม
ประเทศ
ระยะเวลา
โครงการคณะผู้แทนการค้ าสินค้ าอาหาร
จีน อินเดีย
ผลไม้ และสินค้ าเกษตร เยือนจีน/อินเดีย
โครงการคณะผู้แทนการค้ าสินค้ าอาหาร
ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้
เยือนญี่ปน/เกาหลี
ุ่
ใต้
การพัฒนาช่ องทางการจําหน่ ายใหม่ ๆ
ประเภทกิจกรรม
ประเทศ
ระยะเวลา
โครงการ Business Co-creation เพื่อ
เช็ก โปแลนด์ ฮังการี สโลวัค
ธุรกิจ HORECA กลุม่ สินค้ าไลฟ์สไตล์
อาหารและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

สํานักงานติดต่ อ
สกอ.

สกอ.

สํานักงานติดต่ อ
สกอ./ สคร.ปารี ส
สกอ./ สคร.ไมอามี
สกอ./ สคร.โตเกียว
สกอ./สคร. โซล
สกอ./ สคร.มะนิลา (ส่วนที่ 2)
สกอ./ สคร.ซิดนีย์
สกอ./ สคร.แฟรงก์เฟิ ร์ ต
สํานักงานติดต่ อ
สกอ.

สํานักงานติดต่ อ
สตม.
สกอ.

สํานักงานติดต่ อ
สกอ./สคร.
สกอ.

สํานักงานติดต่ อ
สตม./สคร.ปราก

