
 

   ใบสมัคร 
การเข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า Organic and Natural Expo 2016 

วันที่  ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ Plenary Hall ๑-๓  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

************************ 
๑. ข้อมูลทั่วไป   
 1.1 ชื่อ (บริษัท/หจก./กลุ่มผู้ผลิต) ............................................................................................ ............................  

ชื่อผู้ติดต่อ.................................................................. ต ำแหน่ง.................................................................... ...........   
ที่อยู่............................................................................................................................. ............................................   
จังหวัด........................................................ .............. รหัสไปรษณีย์........................................................................   
โทรศัพท.์................................................................... โทรสำร........................................................................ .........   
E-Mail address.………………………………………………. Website.................................................................... ........... 
สถานที่ตั้งฟาร์ม/ร้านค้า (กรณีท่ีต่ำงจำกด้ำนบน) ................................................................................................. 
............................................................................. พิกัด GPS ............................................................................ 

 

 1.2 ประเภทผู้ประกอบการ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
   ผู้ผลิต              ผู้ประกอบกำรแปรรูป                     ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ/บริกำร 
  อ่ืนๆ ...................................................................................................................................... .................................. 

 

 1.3  รูปแบบการประกอบการ 

   เจ้ำของคนเดียว  บรษิัท  หจก.  กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มเกษตรกร จ ำนวนเกษตรกร........................... รำย 
 

 1.4  วัตถุประสงค์การด าเนินการ  (เรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญ) 
   บริโภคในครัวเรือน                    จ ำหน่ำย 
   บริโภคในครัวเรือนและจ ำหน่ำย                  อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................... 

 

2. ประเภทสินค้าและบริการอินทรีย์/ธรรมชาติ (ส าหรับสนิค้า   ไปข้อ 2.1 - 2.5/  ส าหรับธุรกจิบรกิาร   ไปข้อ 2.6) 
 2.1  สินค้าอาหาร :  Food  (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  ข้ำว  ได้แก่................................................................       ผลไม้  ได้แก่............................................................. .. 
  ผักสด ได้แก่..............................................................   สมุนไพร ได้แก่.......................................................... 
  นมและผลิตภัณฑ์จำกนม..........................................  ปศุสัตว์ (เนื้อสัตว์) อินทรีย์........................................  
  อำหำรส ำเร็จรูป/สินค้ำแปรรูป..................................  อำหำรส ำหรับเด็ก...................................................... 
  อำหำรส ำหรับสัตว์เลี้ยง.............................................  สินค้ำอ่ืนๆ  ............................................................... 
 รำยละเอียดสินค้ำ .................................................................................................................. .......................................... 
 ตรำสินค้ำ .......................................................................ก ำลังกำรผลิต/เดือน….............................................................. 
 รำคำเป้ำหมำย................ บำท/หน่วย (โปรดระบุ)  ..................... (ข้อมูลดังกล่ำวถือเป็นควำมลับของทำงรำชกำร เพื่อใช้  
 ในกำรประเมินมูลค่ำตลำดเท่ำนั้น)  
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2.2  สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร : Non-Food   (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 ผ้ำ/เครื่องแต่งกำย                              เครื่องส ำอำง                                    ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว/ร่ำงกำย                                               
 ผลิตภัณฑ์บ ำรุงสุขภำพ                    ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดบ้ำน           ภำชนะรักษ์สิ่งแวดล้อม             
 อุปกรณ์กำรท ำสวน                            ผลิตภัณฑ์ก ำจัดแมลงโดยวิธีธรรมชำติ   ปุ๋ยธรรมชำติ                                                        
 หนังสือเกี่ยวกับออร์แกนิค/สุขภำพ      อ่ืนๆ ............................................................................................................  
 รำยละเอียดสินค้ำ ............................................................................................................ ..................................................... 
 ตรำสินค้ำ ........................................................................ก ำลังกำรผลิต/เดือน…................................................................... 
 รำคำเป้ำหมำย................ บำท/หน่วย (โปรดระบุ)  ..................... (ข้อมูลดังกล่ำวถือเป็นควำมลับของทำงรำชกำร เพื่อใช้  
 ในกำรประเมินมูลค่ำตลำดเท่ำนั้น)  
 

2.3 ประเภทการผลิตและการจ าหน่าย 
 ฟำร์ม                ฟำร์ม+ฟำร์มช็อป          ฟำร์ม+ฟำร์มช็อป+ร้ำนอำหำร   
 โรงงำน                โรงงำน+ฟำร์ม               โรงงำน+ฟำร์มช็อป        โรงงำน+ฟำร์ม+ฟำร์มช็อป  
 อ่ืนๆ ............................................................................................................... ................................................................. 
ขนำดพ้ืนที่.................................................................................................................. ............................................................ 

 

2.4 ช่องทางการจ าหน่าย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 กำรค้ำส่ง         กำรค้ำปลีก          แฟรนไชส์  
 ตลำดนัดสีเขียว       สถำนที่ตั้งตลำดนัด...................................................เปิดวัน.....................เวลำ............................. 
 ตลำดนัดเกษตรกร   สถำนที่ตั้งตลำดนัด....................................................เปิดวัน.....................เวลำ............................. 
 อ่ืนๆ ........................................................................................................................................................... ..................... 

 

2.5 ตลาดหลัก  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ในประเทศ   --   ช่องทำงหลัก เช่น ตลำดนัด/ ห้ำงสรรพสินค้ำ/ ระบบสมำชิก (โปรดระบุ) ............................... 
                จ ำหน่ำยเอง     ผ่ำนองค์กรอ่ืน โปรดระบุ.......................................................................................   

 

 ต่างประเทศ  --  ส่งออกไปยังประเทศ.................................................................................................... ....................... 
              ส่งออกเอง     ผ่ำน Trader โปรดระบุ..........................................................................................   
 

2.6   บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
           โรงแรม/รีสอร์ท ที่มีเมนูอำหำรออร์แกนิค สปำออร์แกนิค หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     Home Stay       
           สปำที่ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค หรือธรรมชำติ      ร้ำนอำหำรที่มีเมนูออร์แกนิค         
           ร้ำนกรีน (ร้ำนขำยสินค้ำสุขภำพ)                    บริกำรอ่ืนๆ ................................................................... 
3. การพัฒนาต่อยอด เครือข่าย/ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
 สำมำรถให้เข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ได้  
         โดย  ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ       เสียค่ำใช้จ่ำย : รำคำ/หัว (โปรดระบุ)..........................บำท 
 ไม่สำมำรถให้เข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ได้   
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4. ข้อมูลด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ * โปรดแนบส ำเนำใบรับรอง เพื่อเป็นกำรยืนยัน* 
 ได้รับมำตรฐำนรับรอง   (โปรดระบุ รายละเอียดอยู่ด้านหลัง) ขนำดพ้ืนที่ที่ผ่ำนกำรรับรอง..........................ไร่    
 อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับรองมำตรฐำน (โปรดระบุ) .................................................  เริ่มขอรับรองเมื่อปี.......................     
     ปีที่จะได้รับ ....................................                                
 ด ำเนินกำรตำมระบบเกษตรอินทรีย์   แต่ ไมไ่ด้ขอตรวจสอบรับรอง 
 ด ำเนินกำรตำมระบบเกษตรอินทรีย์   แต่ ยังไม่ได้ไม่ขอตรวจสอบรับรอง และมีแผนทีจ่ะขอรับรองในปี.………………… 
 ไร้สำรเคมี      ปลอดสำรเคมี   ปลอดภัย (ระบุ)......................................................................................... 
 สินค้ำธรรมชำติ  อ่ืนๆ .............................................................................................................................................   
5. คูหาที่ต้องการ 
            คูหำมำตรฐำน  จ ำนวน  1  คูหำ 
            พ้ืนที่เปล่ำ       ขนำด ......... คูหำ (พ้ืนที่ไม่เกิน 4 คูหำ)  

6.  โซนที่ต้องการ      โซนมำตรฐำนสำกล (International Standard) **  
                            โซนสินค้ำอำหำร (Food)   
                            โซนสินค้ำท่ีไม่ใช่อำหำร (Non-Food)   
                            โซนบริกำรอินทรีย์ (Service)   
                            โซนร้ำนอำหำรที่มีเมนูออร์แกนิค              
                            
                 **หากระบุว่า เป็นสินค้าอินทรีย์ที่มีมาตรฐานส่งออก และต้องการอยู่ใน โซนมาตรฐานสากล  (International 
Standard) สินค้าทุกชนิด/ทุกชิ้นในคูหาจะต้องมีมาตรฐานสากลอย่างใดอย่างหน่ึง มิเช่นน้ัน จะถูก ให้ออกจากพ้ืนที่งาน และ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในถือเป็นที่สิ้นสุด (โดยคูหาในโซนน้ีจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานเป็นล าดับแรก) 

 

************************************ 
 
หมำยเหตุ :  1.  ขอควำมกรุณำแจ้งแบบตอบรับให้ กองส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำเกษตร ๑ กรมกำรค้ำภำยใน  ทำงโทรสาร 0 2547 5396  
                   หรือ Email : agri2@dit.go.th  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 255๙  หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมสอบถำมได้ที่ 
                    โทรศัพท์  02 507-5722, 02 507-5723 

 

                2.  คูหำของกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์จะมีกำรจัดแสดงและประชำสัมพันธ์สินค้ำอินทรีย์ภำยในงำน หำกบริษัทฯ 
 ยังไม่เคยส่งสินค้ำตัวอย่ำงมำประชำสัมพันธ์ หรือมีควำมประสงค์ที่จะส่งสินค้ำเกษตรอินทรีย์ตัวใหม่ล่ำสุด สำมำรถส่ง 
 ตัวอย่ำงสินค้ำ พร้อมนำมบัตร รำยละเอียดสินค้ำ รูปภำพสินค้ำ/สื่อประชำสัมพันธ์/ Catalogue เพื่อกำรประชำสัมพันธ ์
 สินค้ำของบริษัทฯ มำยัง กองส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำเกษตร ๑ กรมกำรค้ำภำยใน 563 ถ. นนทบุรี ต.บางกระสอ 
 อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000  ภายในวันที ่20 มิถุนายน 255๙  
 
 

    3.  กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย ์ไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมงำน  และสนับสนุนคูหำมำตรฐำนให้แก่ผู้ประกอบกำร  
        สินค้ำอินทรีย์/ธรรมชำติทุกรำย แต่หำกต้องกำรคูหำแบบพิเศษ  สำมำรถแจ้งขอพื้นที่เปล่ำได้  กรมกำรค้ำภำยใน  

    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำจัดสรรคูหำให้แก่ผู้ประกอบกำรที่สนใจ 
 
    4.  โปรดกรอกข้อมูลโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าอินทรีย์ให้เป็นระบบต่อไป  

mailto:agri2@dit.go.th
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
 

 

กรุณำกำ  ใน  ตำมมำตรฐำนที่ได้รับแล้ว/จะขอรับ โดยสำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีต้องปฏิบัติ : เป็นมำตรฐำนหรือกฎระเบียบของรัฐ/ประเทศ 
 

 JAS  (Japan)  NOP (USA)    กฎระเบียบ 
EEC 834/2007 
(EU) 

 ACO (Australia)    Canada 
Organic Standard  
(Canada) 

 

 

 

 

 

 
(Logo เดิม) (Logo ใหม่) 

 

 

 

 
 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานเอกชน : 
 

 Soil Association (UK)  Bio Suisse (Switzerland)  Naturland 
(Germany) 

 BIO (Germany) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 IFOAM Accredited 

 
 

หน่วยตรวจสอบรับรอง (Certification Bodies: CB) ทีต่รวจรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ ที่ได้รับความนิยม  
 

 Bioagricert  BCS  ECO Cert  Organic Thailand  

         

 

 
 

 มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ภำคเหนือ (มอน.) 
 มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มกสร.) 
 มำตรฐำนอ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................................. .............................. 
 

 Fair trade    Demeter    
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เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Organic & Natural Expo 201๖ 

การคัดเลือกจะจัดอันดับ ดังนี้ 

อันดับ 1   ผู้ได้รับมำตรฐำนออร์แกนิคส่งออก และ มำตรฐำนยังไม่หมดอำยุ  (ขอให้ส่งใบรับรองมำตรฐำน  
   และรูปภำพผลิตภัณฑ์ประกอบ) 

อันดับ 2   ผู้ได้รับมำตรฐำนออร์แกนิคในประเทศ  (Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรฯ)  
              (ขอให้ส่งใบรับรอง organic Thailand และรูปภำพผลิตภัณฑ์ประกอบ) 

อันดับที่ 3  ผู้อยู่ในระหว่ำงกำรขอมำตรฐำนออร์แกนิคส่งออก หรือที่เรียกว่ำ ระยะปรับเปลี่ยน  

อันดับ 4   ผู้ได้รับมำตรฐำนออร์แกนิคท้องถิ่น (ขอให้ส่งหลักฐานการรับรอง และรูปผลิตภัณฑ์ประกอบ) 

อันดับ 5   เกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้ำน (ขอให้ระบุแหล่งที่อยู่ / กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ/ประวัติ/ควำมน่ำเชื่อถือ   
              เช่นอยู่ภำยใต้โครงกำรพิเศษ โครงกำรในพระรำชด ำริ เป็นต้น) 

อันดับ 6  หน่วยงำนรำชกำร /มูลนิธิฯ 

อันดับ 7  สินค้ำธรรมชำติ กำรพิจำรณำ 

   ๑. ประเภทอาหาร –  ผลแลปยืนยัน ควำมปลอดภัย/เข้ำร่วมโครงกำรปรับเปลี่ยนกับหน่วยงำนรัฐ/เทียบเคียง
มำตรฐำน โดยหน่วยงำนในพ้ืนที่ /มำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิต กระทรวงสำธำรณสุข  มำตรฐำนปลอดภัย  GAP GMP 
(ขอให้ส่งหลักฐำนกำรรับรอง) 

    ๒. ไม่ใช่อาหาร  - ผลแลปยืนยัน ควำมปลอดภัย/เข้ำร่วมโครงกำรปรับเปลี่ยนกับหน่วยงำนรัฐ/เทียบเคียง
มำตรฐำน โดยหน่วยงำนในพื้นท่ี /ใช้สีธรรมชำติ / วัตถุดิบฝ้ำยอินทรีย์/วิถีชีวิตดั้งเดิม ผ้ำฝ้ำยเข็นมือ 

    ๓. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Green Label) 
    ๔. เคยมีมาตรฐานแต่หมดอายุ  มำตรฐำนออแกนิคสำกล/ออแกนิคไทยแลนด์ ที่หมดอำยุแล้ว ไม่เกิน 2 ปี 

(255๗-255๘)  
----------------------------------------------- 
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Fact Sheet 
Organic & Natural EXPO 2016 

1. ชื่องาน Organic & Natural EXPO 2016 

2. สถานที ่ ศูนย์ประชุมแห่งชำตสิิริกิติ์ เพลนนำรี ฮอลล์ 1-3 และห้องบอลรูม กรุงเทพ 
3. วัน วันพฤหัสบดีที่ 28 – วันอำทิตย์ที่ 31 กรกฎำคม 2559 (4 วัน) 
4. เวลาเปิด-ปิด 10.00 น. – 20.00 น.  
4. ลักษณะงาน งำนแสดงและจ ำหนำ่ยสนิค้ำอินทรีย์/ธรรมชำต ิ
5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน ไม่คิดค่ำใช้จำ่ย 
6. ประเภทสินค้าและบริการ 
 
 

สินค้ำอินทรีย์และธรรมชำติ โดยแบ่งประเภทดังนี ้
1. สินค้ำอำหำรอินทรีย ์(อำทิ เช่น ข้ำว ผัก ผลไม้ อำหำรแปรรปู เป็นตน้) 
2. สินค้ำอินทรีย์ทีไ่ม่ใช่อำหำร (อำทิ เช่น เคร่ืองส ำอำง ผลิตภณัฑ์บ ำรุงผิว/สุขภำพ  ผลิตภัณฑ์ 
    เครื่องใช้ และอนุรักษ์ธรรมชำติ เป็นตน้) 
3. ธุรกิจบริกำรอินทรีย์ (อำทิ เช่น โรงแรม สปำ รำ้นอำหำร รำ้นกรีน เปน็ต้น) 

7. กิจกรรมพิเศษ 1. สัมมนำเชิงวชิำกำร (Symposium) วันที่ 29 กรกฎำคม 2559 (ช่วงเช้ำ : จ ำนวน 3 หัวข้อ)  
2. สัมมนำย่อย (รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 4 หัวข้อ) 

2.1 วันที่ 29 กรกฎำคม 2559 (ช่วงบ่ำย : จ ำนวน 2 หัวข้อ) 
2.2 วันที่ 30 – 31 กรกฎำคม 2559 (ช่วงบำ่ย : จ ำนวน 1 หัวข้อ ต่อวัน) 

3. Cooking Demonstration  
4. workshop สอนท ำผลิตภัณฑ์อินทรีย์/ธรรมชำติ (อำทิ เชน่ สิ่งประดษิฐ์ เป็นตน้) 
5. จัดนิทรรศกำร/คลินิกให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์  จำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
6. Business-to-Business (B2B) 

8. ผู้ร่วมงาน 
 

1. ผู้ประกอบกำรเกษตรอินทรีย์ไทยจำกส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และผู้ประกอบกำรเกษตรอินทรีย์ 
    ประเทศอำเซียน 9 ประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 200 รำย  
2. ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ในกำรจัดนิทรรศกำร/ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์  
    และหน่วยงำนกลำงรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 20 หน่วยงำน 

9. ผู้เยี่ยมชมงาน 
 

1. ผู้เข้ำชมงำนแสดงสินค้ำ 40,000 คน    
2. ผู้เข้ำร่วมสัมมนำในประเทศและจำกตำ่งประเทศ รวม 1,000 คน  
3. สื่อมวลชน 

10.วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์สินคำ้และบริกำรอินทรีย์ไทยทั้งในและต่ำงประเทศ ให้เป็นที่รู้จักอยำ่ง 
    กว้ำงขวำง 
2. เพื่อรวบรวมผู้ผลิตและผูป้ระกอบกำรธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และเป็นแหล่งเชื่อมโยงกำรจ ำหนำ่ย 
    สินค้ำอินทรีย์ อย่ำงครบวงจร 
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรค้ำ เพิ่มช่องทำงกำรตลำด รวมทั้งกำรเจรจำธุรกิจระหว่ำงผู้ผลิต/เจ้ำของ 
    สินค้ำและผู้ซื้อ ในและต่ำงประเทศ 
๔. เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ในทุกระดับด้ำนกำรผลิต กำรตลำด 
    และกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ได้โอกำสทำงกำรค้ำกับผู้ซื้อในประเทศและผู้น ำเข้ำต่ำงประเทศ  
๕. เพื่อกระตุ้น ให้เกิดกำรตื่นตัวในกำรบริโภคเพื่อสุขภำพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๖. เพื่อพัฒนำผู้ผลิต ผูป้ระกอบกำร และเจ้ำหน้ำที่ได้รบัรู้โอกำสและทิศทำงในกำรท ำกำรค้ำกบั 
    ผู้ประกอบกำรในประเทศและผู้น ำเข้ำต่ำงประเทศ และสำมำรถแข่งขันในกำรส่งออกสินค้ำ 
    เกษตรอินทรีย์ 
๗. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงเกษตรกร ผู้ประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนใน 
    กำรผลักดันและเชื่อมโยงกำรตลำด ข้อมูลกำรค้ำ กฎระเบียบ และมำตรฐำนกำรรับรองระหว่ำง 
    ภูมิภำคของไทยและตำ่งประเทศ 
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Fact Sheet 
Organic & Natural Expo 2016 

Event Name Organic & Natural Expo 2016 

Venue Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Plenary Hall 1-3 and 

Ballroom  Bangkok 

Date Thursday  28th  -  Sunday 31st July 2016 (4 days) 

Opening time 10:00 AM.- 20:00 PM 

Event Type Organic & Natural Products Exhibitions and Purchasing Expo 

Admission Fee No Admission Fee 

1. Products and 

Services Types 

Organic & Natural Products 
1. Organic food products (such as rice, vegetable, fruits, and processed food) 
2. Organic non-food products (such as cosmetics, skin care products, health  
    products, home appliances, green products) 
3. Organic services (such as hotels, spas, restaurants, green services) 

2. Special Activities 1. Symposium events : Friday 29th July (3 topics in the morning)  
2. Seminar : (4 topics) in the afternoon session 

- Friday 29th July (2 topics per day) 
- Saturday 30th - Sunday 31st July (1 topic  per day) 

3. Cooking Demonstrations/Cook&Talk 
4. Making Organic and Natural Products Workshops (such as invention relates 

to an organic product) 
5. Exhibitions/Organic Consulting Clinics 
6. Business-to-Business (B2B) 

1. Partners 1. Organic agriculture entrepreneurs from Thailand and 9 ASEAN countries  
    (at least 200 companies) 
2. Official government delegations to participate in the exhibitions & consulting    
    clinics, organic accredited certification agencies (from 20 agencies) 

2. Visitors 
3. Expectation 

1. Expo visitors (40,000 people) 
2. Symposium attendants (1,000 people) 
3. Press & Media 

4. Objectives 1. To promote organic products and services images, raise awareness and 
acceptance both inside and outside the country. 

2. Bringing together producers, manufacturers, and entrepreneurs to build an 
entire distribution network of organic products.  

3. To develop marketing networks, increase distribution channels, and B2B 
negotiations between producers/manufacturers and buyers inside and 
outside the country. 

4. To increase producers and entrepreneurs’ knowledge on production, 
marketing, and international accreditation in order to enhance trade 
opportunities with domestic and foreign buyers. 

5. Awakening consumers toward healthy diet and environmental sustainability.  
6. To acknowledge producers, entrepreneurs, and their staffs on trade 

directions and trade opportunities with domestic and foreign buyers to be 
able to compete in export market for organic products. 

7. Building cooperation network among farmers, entrepreneurs, private and 
public agencies in order to create market connection, connecting trade data 
and information on rules, regulations, regional and international organic 
accreditation. 


