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SIAL CHINA งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ ชั้นนาแห่งเอเชีย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 และถือเป็น
จุดนัดพบสาคัญระหว่างบายเออร์และผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แปรรูปอาหาร ผู้ค้าปลีก ฝ่ายจัดเลี้ยงและการให้บริการ
ด้านอาหาร
SIAL CHINA จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Shanghai New International Expo
Center นครเซีย่ งไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พบสินค้าด้านอาหารและเครื่องดืม่ จาก 21 โซน
ไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนือ้ สัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม อาหารสุขภาพ ผักและผลไม้ อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง อาหาร
ปรุงสาเร็จรูป ขนมหวานและของคบเคี้ยว เครื่องดื่ม อาหารกระป๋อง อาหารออร์แกนิค ชาและกาแฟ ช็อกโกแลต อาหาร
ฮาลาล เครื่องปรุงรส อาหารสด บรรจุภัณฑ์อาหาร

ความสาเร็จของ SIAL CHINA 2015
• จานวนผู้แสดงสินค้า 2,734 บริษัทจาก 61 ประเทศทั่วโลก
• พื้นที่แสดงสินค้ากว่า 115,000 ตร.ม.
• 58 พาวิลเลียนนานาชาติ อาทิ
จีน เกาหลี อเมริกา ตุรกี โปแลนด์ ฝรั่งเศส ศรีลังกา
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไทย เบลเยีย่ ม ไอร์แลนด์
บราซิล มาเลเซีย โคลัมเบีย แอฟริกาใต้ จอร์เจีย อิตาลี
และอีกมากมาย
ความพิเศษที่จะเกิดขึ้นใน SIAL CHINA 2016
• 11 ฮอลล์แสดงสินค้า W1-W5 และ E1-E6
• ผู้แสดงสินค้ากว่า 2,900 บริษัทจาก 90 ประเทศ

• 10 ฮอลล์แสดงสินค้า W1-W5 และ E1-E5
• จานวนผู้เข้าชมงาน 61,296 ราย

• พื้นที่แสดงสินค้ากว่า 127,000 ตร.ม.
• ผู้เข้าชมงาน 68,000 รายจากทัว่ ทุกมุมโลก

และพบกับกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นที่ SIAL เท่านั้น
La Cuisine By SIAL

SIAL Innovation Awards

โซนพิเศษที่ไฮไลท์และนาเสนอสินค้าด้าน
อาหารและเครื่องดื่มแนวคิดใหม่

ชมการแข่งขันทาอาหารของสุดยอดเชฟ
จาก 12 ชาติชั้นนาของโลก
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China National Specialty Tea Brewers Cup

การประชุมมุมมองใหม่กับหัวข้อด้านอาหาร
ที่น่าสนใจ ตั้งแต่นวัตกรรมไปจนถึงความ
ปลอดภัยในอาหาร และอีกมากมาย

ชมวิธีการชงชาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
การผสมผสานชาต้นตารับกับวัตถุดิบต่างๆ
จนเป็นเครื่องดื่มชาที่มีเอกลักษณ์
Seafood Fest’

Chocolate World

ประสบความสาเร็จด้วยกระแสตอบรับจาก
ผูเ้ ข้าชมงานกว่า 550 คน โดยมีไฮไลท์อยู่ที่
การทาช็อกโกแลตทรัฟเฟิล นาเสนอคู่กับไวน์
จากฝรั่งเศส

ชมการสาธิต 14 รอบใน 3 วัน ทีเ่ น้นเรื่องการ
เตรียมวัตถุดิบและการปรุงอาหารทะเล
สดใหม่

เปิดโอกาสพบกับไวน์ชั้นเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลก
SIAL WINE WORLD จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ควบคู่ไปกับ SIAL CHINA
งานสาคัญงานเดียวของผู้ที่ชื่นชอบไวน์โดยเฉพาะ
• พบกับผู้แสดงสินค้ากว่า 210 บริษัทจากฝรั่งเศส สเปน อิตาลี แอฟริกาใต้ โปรตุเกส กรีก รัสเซีย ไทย
ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์และจีน
• พื้นที่แสดงสินค้า 6,000 ตร.ม.ในฮอลล์ W5
• จานวนผู้เข้าชมงาน 11,631 ราย
Wine Innovation Forum

Best Buy China Competition

เรียนรูก้ ารพัฒนาด้านไวน์ผ่านการนาเสนอ
เทคนิคและการชิมไวน์ที่จัดขึ้นใน 3 วัน

ส่วนจัดแสดงไวน์ขึ้นชือ่ ที่อยู่ภายในงาน
รวมทั้งแนะนาไวน์ประเภทต่างๆที่คุ้มค่า
ต่อการเลือกซื้อ

Master Classes

นาเสนอหลักการและความรูใ้ นการเลือกไวน์ให้เหมาะสมเพื่อรสชาติที่ดีที่สุด
ลงทะเบียนรับบัตรเข้างานฟรีได้แล้วที่
www.sialchina.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย
โทร. 02-650-9613 ต่อ 222
คุณธนพัฒน์ thanapat@francothaicc.com หรือ คุณภัสสร patsorn@francothaicc.com
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