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SIAL PARIS A SOURCE OF INSPIRATION FOR FOODSERVICE PROFESSIONALS  

งานแสดงสนิคา้อาหารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  

 

SIAL PARIS งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก 
จัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสทุกๆ 2 ปี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นวันที่ 
16-20 ตุลาคม 59  ณ ศูนย์แสดงสินค้า Paris Nord Villepinte  
พบกับนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากผู้แสดงสินค้ามากกว่า 
7,000 รายจากกว่า 105 ประเทศทั่วโลก และผู้เข้าชมงานกว่า 
155,000 คน จาก 194 ประเทศ งานเดียวที่รวบรวมสินค้าอาหาร
และเครื่องดื่มตั้งแต่วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ไปจนถึงเทรนด์
อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิก อาหารแปลกใหม่ 
นวัตกรรมอาหารแบบดิจิตอล อัพเดทเทรนด์แนวโน้มผลิตภัณฑ์
อาหาร ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร และพลาดไม่ได้กับโซนสินค้ากว่า 20 โซนในงาน 
SIAL PARIS  
 

สิ่งท่ีพลาดไม่ได้ ในงาน SIAL PARIS 

 

 

 

 

 

 

SIAL INNOVATION  ผลิตภณัฑ์นวตักรรมยอดเยีย่มของ
โลก รวมถึงอัพเดทเทรนด์อาหารในปัจจุบัน แนวโน้มใหม่
ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
SIAL TV ออกอากาศงานสัมมนา และการอภิปรายใน
หัวข้อที่น่าสนใจ ซ่ึงท่านสามารถเข้ารว่มเป็นส่วนหนึ่งในงาน
ดังกล่าวได้เช่นกัน 
WORLD TOUR 

พบกับเทรนด์และผลิตภัณฑ์อาหารของแต่ละประเทศ และ
โอกาสในการพัฒนาธุรกิจของท่าน  
ORGANISED TOUR 

ทัวร์ชมนวัตกรรมใหม่ในแหล่งจ าหน่ายสินค้าอาหารและ
เครื่องดื่ม  

 

 

 
LA CUISINE 

พบความท้าทายใหม่ๆแห่งศาสตร์การท าอาหาร โดยเชฟมิชลินสตาร์และ
องค์กรต่างๆ ท่านจะได้เห็นอาหารคุณภาพผสมผสานความคิดสร้างสรรค์
และนวตักรรม 

 

 

 
 
 

ลงทะเบยีนรับบัตรเข้างานได้แล้วท่ี www.sialparis.com 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:  

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย / คุณภัสสร   โทร: 02-650-9613/4 
อีเมล: patsorn@francothaicc.com, promosalons@francothaicc.com 

 

ราคาบัตรแบบจองออนไลน์ 
บัตรเขา้งาน 5 วัน :  ราคา 100 ยูโร รวม VAT 

(บัตรเข้างาน 1 วัน สามารถซื้อได้ท่ีหน้างาน) 
ราคาบัตรท่ีหน้างาน 

บัตรเขา้งาน 5 วัน : ราคา 110 ยูโร รวม VAT 
บัตรเขา้งาน 1 วัน:  ราคา 85 ยูโร รวม VAT 

 

https://www.sialparis.com
mailto:patsorn@francothaicc.com
mailto:promosalons@francothaicc.com


 

 
 

 
www.sialparis.com 

SIAL PARIS A SOURCE OF INSPIRATION FOR FOODSERVICE PROFESSIONALS  

The biggest food fair in the world  

 
SIAL Paris, the world's largest food innovation exhibition 
which is a two-yearly food exhibition and it will be held from 
16th to 20th October 2016, at the Parc des Expositions de 
Paris Nord Villepinte. There will be more than 7,000 exhibitors 
from 105 countries and 155,000 high profile visitors from 194 
countries, including the TOP French and international decision-
makers. Retail and commerce, food manufacturing, 
foodservice, and wine professions… buyers from across the 
world attend SIAL to find new food products and/or suppliers. 
SIAL PARIS shines light on everything from ingredients and 
products, to health trends, organic and exotic produce, and 
digital food, including as a meeting point for the Agri-food 
industries- global food offering – from semi-processed food 
products, outsourcing solutions to end products – and 
equipment and technologies at SIAL Paris. 
 
 

SPECIAL SOURCES OF INSPIRATION AT SIAL PARIS 
 

 

 

 

 

 

 
SIAL INNOVATION   
The latest food trend and innovations, novel beverages and 
innovative food 
 
SIAL TV  
Conferences and round tables dedicated to new retail 
methods 
WORLD TOUR 

Discover the trends and products of each countries around 
the world and find the new development opportunities 
 
ORGANISED TOUR 

Store tours to discover new retail concepts in France 

 

 

 
LA CUISINE 

New Talents of Gastronomy, partnership with Rungis 
International Market, several Michelin-starred chefs at the VIP 
restaurant with Paris’ Ferrandi Catering School and TakeAway. 
La Cuisine at SIAL Paris will be equipped by HEFED. 

 

 

 
 
 

 
ORDER YOUR BADGE AT www.sialparis.com 

For more information please contact us:  
Franco-Thai Chamber of Commerce / Khun Patsorn 

Email: patsorn@francothaicc.com, 
promosalons@francothaicc.com   

 

Badge prices: Online orders 
5-day pass: €100 incl. VAT 

(The 1-day pass is available at the exhibition entrances) 
 

Badge prices: At the exhibition entrances 
5-day pass: €110 incl. VAT 
1-day pass: €85 incl. VAT 
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