กิจกรรมส่ งเสริมการส่ งออกสินค้ าอุปโภค บริ โภค (Several/Gerneral)
กิจกรรมร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า หรื อขายตรง In-store/Joint Promotion
รหัส
2558-030401-002

2558-030401-003

ประเภทกิจกรรม
โครงการจัดงานส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ าง US
DOLLAR สร้ างช่องทางกระจายสินค้ าไทยผ่าน
ช่องทางธุรกิจการค้ าส่งของอินเดีย (นิวเดลี)
โครงการการจัดกิจกรรม In-store Promotion 2015
ร่วมกับห้ างสรรพสินค้ า/ผู้นําเข้ าในเมืองโคชิ"

ประเทศ
อินเดีย

ระยะเวลา
23 มี.ค. 58
29 มี.ค. 58

อินเดีย

หน่ วยงานรั บผิดชอบ
สออ./ สคร.นิวเดลี

สออ./ สคร.มุมไบ

2558-030401-004

โครงการส่งเสริ มสินค้ าไทย ณ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
NTUC FairPrice สิงคโปร์

สิงคโปร์

2558-030401-005

โครงการการจัดกิจกรรม In-store Promotion 2015
ร่วมกับห้ างสรรพสินค้ า/ผู้นําเข้ าในเมืองมุมไบ
โครงการส่งเสริ มการขายสินค้ าไทยร่วมกับห้ างฯ 6
แห่ง (Thai In-Store/Outlet Promotion) / ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
1. Sein Gay Har : Yangon (8 - 15 พ.ค. 15)
2. GMP: Yangon (22 - 29 พ.ค. 15)
3. City Mart: Yangon (10 - 17 มิ.ย. 15)
4. Dimond Plaza : Mandaly (24 - 30 มิ.ย. 15)
5. ห้ างฯ ท้ องถิ่นในเมืองเมียวดี (8 - 15 ก.ค. 15)
6. ห้ างฯ ท้ องถิ่นในเมืองท่าขี ้เหล็ก (22 - 29 ก.ค. 15)
โครงการส่งเสริ มสินค้ าไทย ณ ห้ าง Isetan สิงคโปร์

อินเดีย

สออ./ สคร.มุมไบ

เมียนมาร์

สออ./ สคร.ย่างกุ้ง

2558-030401-007

2558-030401-008
2558-030401-009
2558-030401-010
2558-030401-011
2558-030401-012
2558-030401-013
2558-030401-014
2558-030401-015

2558-030401-017

โครงการ Instore Promotion ร่วมกับผู้นําเข้ าและ
ซุปเปอร์ สโตร์ (ธากา)
โครงการจัดงานส่งเสริ มการขายสินค้ าไทยร่วมกับ
ห้ างสรรพสินค้ า Casablanca 2558 กรุงจาการ์ ตา
โครงการส่งเสริ มการขายร่วมกับผู้นําเข้ าและ
ห้ างสรรพสินค้ า 2015 ในกรุ งฮานอย เวียดนาม
โครงการการจัดกิจกรรม In-store Promotion 2015
ร่วมกับห้ างสรรพสินค้ า/ผู้นําเข้ าในเมืองบังกาลอร์
โครงการส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ างสรรพสินค้ า
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต โรงแรมชั ้นนําตลาดการค้ าส่งค้ าปลีก
โครงการส่งเสริ มการขายสินค้ าไทยร่วมกับห้ างและผู้
นําเข้ าในจีนตะวันตกตอนเหนือ
โครงการส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ างสรรพสินค้ า
Century Mart ณ เมืองหางโจว มณฑลเจ้ อเจียง
(เซี่ยเหมิน)
โครงการส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ างคาร์ ฟรู ์ ณ เมืองอู
รูมฉู ี เขตปกครองตนเองซินเซียง (คุนหมิง)

30 เม.ย. 58

13 พ.ค. 58

สออ./ สคร.สิงคโปร์

สิงคโปร์

5 มิ.ย. 58

14 มิ.ย. 58

สออ./ สคร.สิงคโปร์

บังกลาเทศ

28 มิ.ย. 58

4 ก.ค. 58

สออ./ สคร.ธากา

อินโดนีเซีย

สออ./ สคร.จาการ์ ตา

เวียดนาม

สออ./ สคร.ฮานอย

อินเดีย

สออ./ สคร.มุมไบ

จีน

สออ./ สคร.ซีอาน

จีน

สออ./ สคร.ซีอาน

จีน

สออ./ สคร.เซี่ยเหมิน

จีน

19 ส.ค. 58

23 ส.ค. 58

สออ./ สคร.คุณหมิง

รหัส
2558-030403-012
2558-030403-028
2558-030403-029

รหัส
2558-010101-001
2558-030405-021
รหัส
2558-010101-003
2558-010101-005
2558-010101-006
2558-010101-008
2558-010101-009
2558-010101-010
2558-010101-011
2558-010101-012
2558-010101-013
2558-030402-008
2558-030402-013
2558-030402-014
2558-030402-017

กิจกรรมร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า หรื อขายตรง In-store/Joint Promotion
ประเภทกิจกรรม
ประเทศ
ระยะเวลา
โครงการส่งเสริ มการขายสินค้ าไทยร่วมกับธุรกิจราย
สเปน
ใหญ่ในสเปน (อาหาร อัญมณีเครื่ องประดับ)
โครงการส่งเสริ มการขายร่วมกับห้ าง Tesco
สหราชอาณาจักร
โครงการส่งเสริ มการขายสินค้ า Fair Trade ร่วมกับ
ผู้นําเข้ าบริ ษัท Fair Trade Original (สินค้ าอาหาร)
และบริ ษัท FairForward (สินค้ าไม่ใช่อาหาร) ในร้ าน
World Shops 300 สาขา ช่วง Fair Trade Week

เนเธอร์ แลนด์

การจัดงานแสดงสินค้ าในต่ างประเทศ Thailand Week
ประเภทกิจกรรม
ประเทศ
ระยะเวลา
Thailand Week 2015 ณ กรุงย่างกุ้ง
เมียนมาร์
13 ม.ค. 58
18 ม.ค. 58
ประเทศเมียนมาร์
Thailand Week 2015 ณ กรุงพนมเปญ
กัมพูชา
5 ก.พ. 58
8 ก.พ. 58
ประเทศกัมพูชา
Thailand Week ณ ประเทศสิงคโปร์ (Vivo)
สิงคโปร์

Thailand Week 2015 ณ กรุงธากา
ประเทศบังกลาเทศ
Thailand Week 2015 ณ เมืองเชนไน
ประเทศอินเดีย
Thailand Week 2015 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ฟิ ลิปปิ นส์
ลาว

สตม./สคร.ลอนดอน
สตม./สคร.เฮก

การเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าในต่ างประเทศ Oversea Trade Fair
ประเภทกิจกรรม
ประเทศ
ระยะเวลา
*** THE 9th CAMBODIA IMPORT-EXPORT &
กัมพูชา
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
OPOP EXHIBITION 2014
THE 12TH CHINA ASEAN EXPO
จีน

Thailand Week 2015 ณ กรุงมะนิลา
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
Thailand Week 2015 ณ กรุงเวียงจันทน์
ประเทศลาว
Thailand Week 2015 ณ กรุงจาการ์ ตา และ
เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย
Thailand Week 2015 ณ เมืองโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม
Thailand Week 2015 ณ กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม
Thailand Week 2015 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
Thailand Week 2015 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

หน่ วยงานรั บผิดชอบ
สตม./สคร.มาดริ ด

หน่ วยงานรั บผิดชอบ
สกอ./สคร. พนมเปญ
สกอ./ สคร.หนานหนิง
หน่ วยงานรั บผิดชอบ
สออ./สคร.ย่างกุ้ง
สออ./สคร.พนมเปญ
สออ./สคร.สิงคโปร์
สออ./สคร.มะนิลา

6 พ.ค. 58

10 พ.ค. 58

อินโดนีเซีย

สออ./สคร.เวียงจันทน์
สออ./สคร.จาการ์ ตา

เวียดนาม

8 ก.ค. 58

12 ก.ค. 58

สออ./สคร.โฮจิมินห์

เวียดนาม

13 ส.ค. 58

16 ส.ค. 58

สออ./สคร.ฮานอย

มาเลเซีย

18 ก.ย. 58

20 ก.ย. 58

สออ./สคร.กัวลาลัมเปอร์

อินเดีย

4 มี.ค. 58

8 มี.ค. 58

สออ./สคร.นิวเดลี

บังกลาเทศ

สออ./สคร.ธากา

อินเดีย

สออ./สคร.เจนไน

อินเดีย

สออ./สคร.มุมไบ

กิจกรรมส่ งเสริมการส่ งออกสินค้ าอุปโภค บริ โภค (Several/Gerneral)
กิจกรรมร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า หรื อขายตรง In-store/Joint Promotion
รหัส
2558-030403-004

ประเภทกิจกรรม
Thailand Week 2015 เมืองเตหะรานและอิสฟาฮาน

ประเทศ
อิหร่าน

ระยะเวลา

หน่ วยงานรับผิดชอบ
สตม./สคร.เตหะราน

2558-030403-011

Thailand Week in Kazakhstan

คาซักสถาน

สตม./สคร.มอสโก

2558-030409-004

โครงการจัดงาน Mini Thailand Week ณ เมืองมะริ ด
สหภาพเมียนมาร์

เมียนมาร์

สุราษฏร์ ธานี/ สออ.

โครงการพัฒนาช่ องทางการจําหน่ ายใหม่ ๆ
รหัส
2558-030401-018

ประเภทกิจกรรม
โครงการส่งเสริ มการขายสินค้ าไทยทาง ECommerce ร่วมกับผู้นําเข้ า (หนานหนิง)

ประเทศ
จีน

ระยะเวลา

หน่ วยงานรับผิดชอบ
สออ./ สคร.หนานหนิง

