อาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์ | สิงคโปร์และไทย
บริษทั ในยุโรปที่เลือก
1-7 กันยายน 2019
AcanChia UG&Co.KG (ประเทศเยอรมัน)
www.acanchia.com
AcanChia
ขอเสนอผลิตภัณฑ์อาหารออร์เแกนิคคุณภาพสูงซึง่ ปรับให้เข้ากับความต้องการตลาดเอเชียด้านโภช
นาการจากธรรมชาติสาหรับไลฟ์สไตล์แอคทีฟและใส่ใจสุขภาพ เราเพาะปลูก เก็บเกีย่ ว
และแพคเกจวัตถุดบิ ของเราในอเมริกาใต้ และจัดการคุณภาพอย่างเบ็ดเสร็จในเยอรมนี
ส่วนย่อย: ธัญพืชและแป้ง, ขนมหวาน/ขนมอบ, ส่วนประกอบ, น้ ามัน, อาหารสาเร็จรูป,
ส่วนประกอบสาหรับโภชนาการสาหรับนักกีฬา
Acetificio Andrea Milano SRL (อิ ตาลี)
www.acetomilano.it
เราได้ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1889 และยังคงเป็นผูผ้ ลิตน้าส้มสายชูรายใหญ่ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุด
ั บนั นี้โรงงานดัง้ เดิมของเราในเมืองนาโปลีได้มงุ่ เน้นทีก่ ารผลิตน้ าสลัดและซอสเคลือบพิเศษ
ปจจุ
ส่วนโรงงานในโมเดน่าของเรานัน้ ผลิตน้าส้มสายชูบลั ซามิกออร์แกนิคจากโมเดน่าซึง่ เป็นความภาคภูม ิ
ใจของเราถังไม้โอ๊คอายุกว่าร้อยปีของเราซึง่ ทามาจากไม้ทม่ี คี ่าช่วยให้เราสามารถจัดการกับกระบวนก
ารหมักตามวิธกี ารดัง้ เดิม
ส่วนย่อย: เครือ่ งปรุงรสและเครือ่ งเทศ, น้าส้มสายชู
Altromercato (อิ ตาลี)
www.altromercato.it
เราผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ ทาในอิตาลี โดยใช้สว่ นประกอบแฟร์เทรดทีส่ ่งเสริมความยังยื
่ นเช่น:
ั
พาสต้า กาแฟ ช็อกโกแลต ซอสมะเขือเทศ ผลิตภัณฑ์ทดแทนขนมปง ฯลฯ
ส่วนย่อย: กาแฟและชา, ลูกกวาดและบาร์, ขนมปงั และแครกเกอร์, ขนมเค้กและของหวาน, พาสต้า,
ธัญพืชและอื่ นๆ
่
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Amastuola Società Agricola s.s. (อิ ตาลี)
www.amastuola.it
Amastuola นัน้ ตัง้ อยู่ในไร่องุ่นุ ขนาด 100 เฮกตาร์ทต่ี ะวันตกเฉียงเหนือของ Crispiano ณ ทีร่ าบสูง
220 เมตรเหนือระดับน้าทะเล Amastuola ผลิตคอลเลคชันไวน์ออร์แกนิคชัน้ เลิศ Centosassi,
Primitivo, Aglianico, Lamarossa, Onda del Tempo, Capocanale, Vignatorta, Bianco Salento,
Calaprice และ Dolce Vitae e Ondarosa.
ส่วนย่อย: ไวน์
Arctic Birch (ฟิ นแลนด์)
www.arcticbirch.fi
เราเก็บเกีย่ วและผลิตสินค้าออร์แกนิคจากน้าหล่อเลีย้ งจากต้นเบิรช์ ซึง่ ผ่านการรับรอง
เราผลิตเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิคบรรจุขวด และจาหน่ายเครือ่ งดืม่ และเครือ่ งสาอางในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่
เราควบคุมทุกอย่างตัง้ แต่การเก็บเกีย่ วจนถึงผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
เราได้พฒ
ั นาเทคนิคทีท่ าให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการเก็บรักษาทีย่ าวนานโดยไม่ตอ้ งใส่วตั ถุกนั เสีย
บริษทั ร่วมทุนระหว่างบริษทั ครอบครัวสองบริษทั Arctic Food และ RTCGranholms ได้ก่อตัง้ Arctic
Birch เมือ่ ปีทแ่ี ล้ว
ส่วนย่อย: เครือ่ งดืม่ ชนิดอ่อน (พลังงาน ผลไม้ น้าอัดลม)
Baron de Montfort (ฝรังเศส)
่
www.baron-de-montfort.com
เราผลิตไวน์แดงสตีล (AOC) จาก Right Bank แห่ง Bordeaux ภายในไร่องุน่ ขนาด 70 เฮกตาร์ (ทีด่ นิ
3 ผืนภายใต้การดาเนินการของบริษทั เดียว) เราค้าและทาการตลาดไวน์ 3 ชนิด (รวมทัง้ หมด 6
ลาเบล) ทัวโลก
่
ส่วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิคแปรรูป, ไวน์ สุรา และเบียร์
BIBS (บัลแกเรีย)
www.organicraspberry.eu
เราผลิตราสเบอร์รแ่ี ละสตรอเบอรีอ่ อร์แกนิคแช่แข็ง รวมถึงน้าผลไม้ น้าผลไม้เข้มข้น แยม พูเร
และน้าเชือ่ มผลไม้จากเบอร์รอ่ี อร์แกนิค
ส่วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค
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bioorto soc. coop. agricola (อิ ตาลี)
www.bio-orto.com
BioOrto คือองค์กรทีผ่ ลิตและจาหน่ ายน้ามันมะกอกชนิดบริสุทธิพิ์ เศษ มะเขือเทศ มะเขือเทศดอง
และผักผลไม้สดจากฟาร์มออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์ของเรานัน้ ดาเนินการจัดส่ง แปรรูป
และบรรจุในโรงงานสมัยใหม่ขนาด 20,000 ตารางเมตร
ส่วนย่อย: เครือ่ งปรุงรสและเครือ่ งเทศ, น้ามัน, ผักดอง
Castillo de Canena Olive Juice S.L. (สเปน)
www.castillodecanena.com
เราคือบริษทั ครอบครัวทีผ่ ลิตน้ามันมะกอกชนิดบริสุทธิ ์พิเศษตัง้ แต่ปี 1780
น้ามันมะกอกและสวนมะกอกของเราได้ผ่านการรับรองคุณภาพทีเ่ ป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางเช่
น BRC, IFS, และ EPD
ส่วนย่อย: น้ามัน
Chocolates Sole S.A (สเปน)
www.chocolatessole.com
โรงงานและสานักงานใหญ่ของเราตัง้ อยู่ในบาเซโลน่า
เราคือผูผ้ ลิตช็อกโกแลตออร์แกนิคและช็อกโกแลตทัวไปที
่ ม่ เี ปอร์เซ็นต์ของโกโก้ระดับต่างๆ
ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย (ดาร์กและไวท์ชอ็ กโกแลตแบบผสมนม อัลมอนด์ วอลนัท เฮเซลนัท ฯลฯ)
สาหรับผูบ้ ริโภคและลูกค้าเชิงอุตสาหกรรม
ส่วนย่อย: ขนมหวาน/ขนมอบ, ผลิตภัณฑ์นม, ส่วนประกอบ
Christodoulou Bros SA (กรีซ)
www.chbjuices.com
เราได้ส่งออกไปยัง 89 กว่าประเทศทัวโลก
่
เราดาเนินการแปรรูปผลไม้กรีก 15
ชนิดในโรงงานสองแห่งของเราซึง่ มีผลิตภัณฑ์ทห่ี ลายรวมถึงน้าผลไม้เข้มข้น น้าผลไม้ NFC
และพูเรทัง้ แบบออร์แกนิคและแบบทั ่วไป ผลไม้กระป๋อง และผลไม้แปรรูปอื่นๆ
ส่วนย่อย: ผลิตภัณฑ์นม, เครือ่ งดืม่ ชนิดอ่อน (พลังงาน ผลไม้ น้าอัดลม), น้าผลไม้ B2B & B2C
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Creative Nature (ประเทศอังกฤษ)
www.creativenaturesuperfoods.com
เราคือแบรนด์ฟรีฟอร์มชัน้ นาของ UK ซึง่ ผลิตแฟลปแจ็ค โปรตีนบาร์
และแป้งผสมสาหรับขนมอบทีไ่ ด้รบั รางวัลมาหลายรายการ
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดของเรานัน้ เหมาะกับผูท้ เ่ี กิดภูมแิ พ้ได้งา่ ยและวีแกน
ส่วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค, อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิคแปรรูป
DELIXIA S.R.L. (อิ ตาลี)
www.delixia.eu
DELIXIA srl คือผูผ้ ลิต Dulce de Leche หรือสเปรดคาราเมลนมอันเลือ่ งชือ่ ทัวโลก
่
และมีเวอร์ชนั ออร์แกนิคซี้งผ่านการรับรองของยุโรป
โดยมากแล้วผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกนาไปใช้กบั ไอศกรีม ขนมอบ ฯลฯ
และเป็นสเปรดหวานสาหรับอาหารเช้า
ส่วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค
DIET FOOD (โปแลนด์)
www.diet-food.pl
Mipama คือเจ้าของแบรนด์ "Diet Food" และ "Fruity Paper", "Sack of Snacks", "Cocola",
"DFsupplements" ผลิตภัณฑ์เกือบทัง้ หมดของเรานัน้ ผ่านการรับรองออร์แกนิค
เราผลิตซุปเปอร์ฟ้ ูด ฟงั ก์ชนั ฟู้ด รวมถึงของว่าง เนยถัว่ อาหารเช้า และน้ามันทีห่ ลากหลาย ในปี
2017 เราได้เริม่ ผลิตนวัตกรรมของว่าง Fruity Paper ออร์แกนิค
รวมถึงกราโนล่าและอาหารทานสะดวกต่างๆ
ส่วนย่อย: ธัญพืชและแป้ง, ขนมหวาน/ขนมอบ
Dreher Agrarrohstoffe GmbH (ประเทศเยอรมัน)
www.agrarrohstoffe.eu/unternehmen
Dreher Agrarrohstoffe GmbH คือผูค้ า้ ผลิตภัณฑ์การเกษตรทีเ่ น้นคุณภาพออร์แกนิค
100% นอกจากนัน้ เรายังค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคคุณภาพสูงเช่น BioSwiss, Demeter, และ
Bioland เราคือองค์ประกอบทีส่ าคัญในซัพพลายเชนของผูผ้ ลิตอาหารในยุโรป
ส่วนย่อย: ส่วนประกอบ, น้ามัน
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EDOARDO MIROGLIO EOOD (บัลแกเรีย)
www.emiroglio-wine.com
บริษทั มีความเชีย่ วชาญในการผลิตไวน์และสุรา ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือไวน์ (แตง ขาว และโรส)
และสปาร์กลิงไวน์ (ขาวและโรส)
เราได้ผ่านการรับรองไร่องุน่ ออร์แกนิคและการผลิตไวน์ออร์แกนิคมาตัง้ แต่ปี 2013
แบรนด์หลักของเราคือ: ELENOVO, EDOARDO MIROGLIO (EM), SOLI และ SANT'ILIA.
ส่วนย่อย: ไวน์
EKOFRISA (ประเทศลิ ธวั เนี ย)
www.ekofrisa.lt/en
ตลาดโลกฟรีฟอร์มทีก่ าลังเติบโตเร็วทีส่ ุดของเราคือวีผลิตภัณฑ์วแี กนและผลิตภัณฑ์ปราศจากก
ลูเตน
เราสามารถรับประกันว่าผลิตภัณฑ์บกั วีตของเรานัน้ ปราศจากกลูเตนและเป็นบักวีตเต็มเมล็ดที่
ดีต่อสุขภาพทีส่ ุดในโลก เราสามารถยืดหยุ่นตามคาสังซื
่ ้อ:
เราสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์หลายชนิดในคอนเทนเนอร์ และบรรจุผลิตภัณฑ์ในไพรเวทลาเบล
เรามีโซลูชนั บรรจุภณ
ั ฑ์ทห่ี ลากหลาย
ส่วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค, อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิคแปรรูป
F.LLI RUATA Spa (อิ ตาลี)
www.gocciadoro.it
เรายังคงอนุรกั ษ์กระบวนการผลิตแบบดัง้ เดิมตัง้ แต่การผลิตวัตถุดบิ จนถึงกระบวนการสกัดเย็นของเรา
น้ามันกัญชง เมล็ดทานตะวัน คาโนลา และข้าวโพด
เมล็ดและถัวที
่ เ่ ราคัดสรรค์มรี สชาติของน้ามันสกัดเย็นแบบดัง้ เดิม
ส่วนย่อย: ขนมหวาน/ขนมอบ, ผลิตภัณฑ์นม, ส่วนประกอบ, น้ามัน, น้าส้มสายชู
Fudex Group SpA. (อิ ตาลี)
www.fudex.com
Fudex มีความเชีย่ วชาญในการร่วมผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า
สาหรับช่องทางการจัดจาหน่ายต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของเรามีจาหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านสินค้าสุขภาพและออร์แกนิค เครือ่ งหยอดเหรียญ ร้านลดราคา ร้านขายยา ฯลฯ ในอิตาลี
ฝรังเศส
่ เยอรมนี สเปน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ออสเตรีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
และตลาดอืน่ ๆ อีกหลายแห่ง
ส่วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค
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GEODI SA (กรีซ)
www.geodinet.gr
GEODI SA ผลิกแยม ซอส และสเปรดคุณภาพสูงจากผักและผลไม้ และได้ผ่านการรับรอง: ISO
22000/HACCP and IFS Food Version 6.
เรายังได้รบั การรับรองด้านการผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ส่วนย่อย: ขนมหวาน/ขนมอบ
Gepa mbH (ประเทศเยอรมัน)
www.gepa.de
ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือช็อกโกแลตและกาแฟ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
เราคือบริษทั แรกทีจ่ าหน่ายช็อกโกแลตออร์แกนิคผสมเครือ่ งเทศในตลาดเยอรมนี
ส่วนย่อย: กาแฟและชา, ขนมหวาน/ขนมอบ
Gerada Ltd (บัลแกเรีย)
www.geradaorganic.com
เราผลิต แปรรูป และค้าน้าผึง้ และผลิตภัณฑ์จากผึง้ แบรนด์ผบู้ ริโภคของเราคือ Honey Style
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นธรรมชาติ 100% และผ่านการรับรองออร์แกนิค ปราศจาก GMO
ยาฆ่าแมลง และสารฆ่าวัชพืช ไม่มสี ารให้ความหวานหรือสารปรุงแต่งใดๆ
ส่วนย่อย: ผลิตภัณฑ์น้าผึง้ ออร์แกนิค
Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG (ประเทศเยอรมัน)
www.haus-rabenhorst.de
Haus Rabenhorst คือผูผ้ ลิตน้าผลไม้แท้คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์สุขภาพในเยอรมนี
ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยน้าผลไม้ออร์แกนิคจากธรรมชาติทเ่ี ป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแ
ละมีรสชาติเป็นเลิศ
ส่วนย่อย: เครือ่ งดืม่ ชนิดอ่อน (พลังงาน ผลไม้ น้ าอัดลม)
herbapack GmbH (ประเทศเยอรมัน)
www.herbapack.de
เราจัดหา ผลิต และบรรจุชาและเครือ่ งเทศออร์แกนิคจากโรงงานทีม่ พี น้ื ทีจ่ ดั เก็บวัตถุดบิ
และแปรรูปสมุนไพรและเครือ่ งเทศออร์แกนิค
พร้อมกับกระบวนการจัดเตรียมวัตถุดบิ แบบครบวงจรตัง้ แต่การตัด การขูด การทาให้เป็นเม็ด
การฆ่าเชือ้ และการสเตอริไลซ์
ส่วนย่อย: ผลิตภัณฑ์การเกษตร, อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค
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Iswari Superfoods (โปรตุเกส)
www.iswari.com
บริษทั ของเราคือผูน้ าในตลาดโปรตุเกส ฝรังเศส
่ และสเปนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ฟ้ ูด
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราเป็นออร์แกนิค 100% วีแกน และปราศจากกลูเตน: อาหารเช้า
เครือ่ งดืม่ อินสแตนซ์ บาร์พลังงาน และส่วนประกอบเดีย่ ว เรามีโรงงานผลิต 2 แห่ง
(โปรตุเกสและโรงงานทีเ่ ป็นเจ้าของ 50% ในสาธารณรัฐเช็ก) ซึง่ ผลิตผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดของเรา
บริษทั ของเราดาเนินกิจการภายใต้ 2 แบรนด์: Iswari สาหรับการค้าปลีกเฉพาะทาง และ Shine
สาหรับการค้ายุคใหม่ นอกจากนัน้ เรายังรับโปรเจคไพรเวทลาเบลด้วย
ส่วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค
James White Drinks (ประเทศอังกฤษ)
www.jameswhite.co.uk
เราได้ผลิตและบรรจุน้าผักและผลไม้รสเลิศมานานกว่า 25 ปี ผลิตภัณฑ์ของเรามี:
- น้าหัวบีท น้ามะเขือเทศรสเผ็ด และน้าแอปเปิ้ลพรีเมีย่ ม
- เครือ่ งดืม่ ของ 70 มล. รสชาติจดั จ้าน น้าผักและผลไม้
ส่วนย่อย: เครือ่ งดืม่ ชนิดอ่อน (พลังงาน ผลไม้ น้าอัดลม)
Josenea BIO (สเปน)
www.josenea.com
เราปลูกพืชหลายอย่างซึง่ เรานามาบรรจุในรูปแบบต่างๆ เช่นใบ ถุงชาปิรามิด
แคปซูลสาหรับเครือ่ ง Nespresso และถุงชาทีย่ ่อยสลายได้และทามาจากแป้งข้าวโพด
ส่วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค

Kiwiny Srl (อิ ตาลี)
www.kiwiny.com
Kiwiny ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ ในปี 2013 และมีเป้าหมายในการผลิตสมูทตี้ แยม และน้ ากีวที ด่ี ที ส่ี ุด
ด้วยการผสมผลไม้อ่นื เพือ่ เพิม่ คุณประโยชน์ของกีว ี
ส่วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค
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Las Cepas (สเปน)
www.lascepasriojawine.com
เราผลิตไวน์ออร์แกนิค 100% ที่ Rioja DOCa ประเทศสเปน ไร่ไวน์ขนาด 52
เฮกตาร์ของเราอยู่ในพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีสภาพอากาศพิเศษซึง่ มีปริมาณฝนเพียงน้อยนิดเพือ่ ผลิต
Graciano, Grenache, และ Maturana Vines (แดงและขาว)
ส่วนย่อย: ไวน์
Maintal Konfitüren GmbH (ประเทศเยอรมัน)
www.maintal-konfitueren.de
โรสฮิปพรีเซิรฟ์ เอ็กซ์ตราของเราคือพรีเซิรฟ์ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมทีส่ ุดในเยอรมนีในวัน
นี้ และเป็นผลิตภัณฑ์ทผ่ี บู้ ริโภคซื้อบ่อยทีส่ ุดเป็นอันดับ 6
ในกลุ่มแยมและพรีเซิรฟ์ ในร้านค้าปลีกของเยอรมนี
เรามีสเปรดผลไม้ออร์แกนิคคุณภาพสูงหลายชนิด บรรจุขวดและถังพิเศษสาหรับ
HoReCa เรายังมีสเปรดผลไม้ออร์แกนิคชนิดไม่ใส่น้าตาลรวมถึงพูเรผลไม้ 100%
ส่วนย่อย: สเปรดหวาน สเปรดผลไม้
Manos & Co (กรีซ)
www.dictamus.gr
เราคือผูเ้ พาะปลูกและผูผ้ ลิตสมุนไพรครีต ผูข้ ายส่งสมุนไพรและเครือ่ งเทศ
และซัพพลายเออร์วตั ถุดบิ สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเราคือผูผลิตสมุนไพรครีตในถุงชา
Dictamus ® และ Karteraki ® คุณภาพระดับออร์แกนิคและระดับธรรมดา
ส่วนย่อย: กาแฟและชา
MILZU! (ลัตเวีย)
www.milzu.com
MILZU! คือผูผ้ ลิตซีเรียล ซึง่ ทาให้ขา้ วไรย์เป็นอาหารสุดวิเศษ
ั บนั นี้
เราได้รบั แรงบันดาลใจจากเทรนด์ในปจจุ
การทานอาหารเพือ่ สุขภาพอย่างสะดวกและเรียบง่าย พันธกิจของ MILZU!
คือการให้ทางเลือกทีด่ ตี ่อสุขภาพสาหรับซีเรียลอาหารเช้า
ซีเรียลของเราทามาจากส่วนประกอบ 100%
ส่วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค
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NATURA NUOVA SPA CONSORTILE (อิ ตาลี)
www.dictamus.gr
Natura Nuova ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1996
จากความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทท่ี าจากผลไม้สดและพร้อมรับประทาน
หลักปรัชญาของเราคือผลไม้จากท้องที่ "ศูนย์ไมล์" Natura Nuova
คือผูน้ าของอิตาลีในด้านการผลิตพูเรผลไม้และผักในแพคหนึ่งโดส Doypack หรือถุงมีฝาปิด.
ส่วนย่อย: ผลไม้และผักแปรรูป

OLYMPIAN GREEN INTERNATIONAL S.A. (กรีซ)
www.olympiangreen.com
เราผลิตน้ามันมะกอกชนิดบริสุทธิพิ์ เศษออร์แกนิคจาก Peloponnese
นอกจากนัน้ เรายังมีน้ามันมะกอกปรุงรส (โหระพา มะนาว แบล็กทรัฟเฟิล)
ในรูปแบบมีแบรนด์ (OLY Oil) หรือแบบไพรเวทลาเบล
ส่วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค

Olympic Gourmet (กรีซ)
www.olympicgourmet.eu
ผลิตภัณฑ์ของ Olympic Gourmet
ใช้ส่วนประกอบทีด่ ที ส่ี ุดและใช้กระบวนการผลิตแบบดัง้ เดิมตัง้ แต่โบราณกาล
ผลิตภัณฑ์ของเรามี: น้ ามันมะกอกชนิดบริสุทธิพิ์ เศษ น้ าผึง้ มะกอก
และน้าส้มสายชูหมักบัลซามิก
ส่วนย่อย: น้ามันมะกอกและมะกอก, น้าผึง้ , น้าส้มสายชูหมักบัลซามิก

Osuuskunta Maitomaa (ฟิ นแลนด์)
www.maitomaa.fi
ผลิตภัณฑ์นม WQ cos ของเราและผลิตภัณฑ์ใหม่ซง่ึ ทาจากพืชของเราเป็ นผลิตภัณฑ์คลีน
ปราศจากแลคโตส ปราศจากกลูเตน ปราศจากน้าตาล ปราศจากไขมัน
และปราศจากวัตถุกนั เสีย
เราพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทม่ี ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพจากเบอร์รแ่ี ละข้าวโอ๊ตท้องถิน่
บริษทั ของเรากาลังหันมาผลิตผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากพืชเป็นหลัก
และฝา่ ยวิจยั และพัฒนาของเราก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
เรากาลังมองหาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาดในเอเชียด้วยเช่นกัน
วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค
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P.P.H.U. Berotex Jarosław Majtczak (โปแลนด์)
www.rigello.pl
บริษทั ของเรามีเมล็ดกาแฟหลากหลายชนิด ซึง่ ครอบคลุมเกือบทุกรสชาติ คุณภาพ
และราคา เราสามารถออกแบบกาแฟได้ตามความต้องการของลูกค้า
นอกจากนัน้ เรายังมีแผนกต่างๆ สาหรับเปิดตัวแบรนด์สนิ ค้า ออกแบบกาแฟผสม
รับมีกบั โลจิสติกส์ เพือ่ มอบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
วนย่อย: อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิค

PURE BIO PRODUCTS (ออสเตรีย)
www.pure-bio.at
เราคือผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ พลังงาน PURE BIO
ซึง่ เป็นเครือ่ งดืม่ พลังงานตัวแรกจากฟาร์มออร์แกนิค ตัง้ แต่ปี 2007
วนย่อย: เครือ่ งดืม่ ชนิดอ่อน (พลังงาน ผลไม้ น้าอัดลม)

Straikas UAB (ประเทศลิ ธวั เนี ย)
www.straikas.lt
ที่ Straikas UAB เราผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพหลายชนิด
และเรามีความเชีย่ วชาญด้านการผลิตน้าต้นเบิชออร์แกนิค
ั บนั : อาหารเด็กอ่อน "Marmaluzi" และน้าต้นเบิช "SIP SAP"
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ราผลิตในปจจุ
วนย่อย: เครือ่ งดืม่ ชนิดอ่อน (พลังงาน ผลไม้ น้าอัดลม), เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ น้าจากพืช
น้าต้นเบิช

Terra Creta (กรีซ)
www.terracreta.gr
การดาเนินงานหลักของเราคือการเกษตร การผลิต การบรรจุ
และการส่งออกน้ามันมะกอกชนิดบริสทุ ธิพิ์ เศษคุณภาพสูงสุด
และผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมดัง้ เดิมของเกาะครีต โรงงานผลิตของเรามีความทันสมัยทีส่ ุด
จึงทาให้เราสามารถมอบผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นธรรมชาติ ปลอดภัย รสดี เป็นนวัตกรรม
และดีต่อสุขภาพ.
วนย่อย: เครือ่ งปรุงรสและเครือ่ งเทศ, ส่วนประกอบ, น้ามัน, น้าส้มสายชู,
มะกอกสาหรับบริโภค (Kalamata และ Green)
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Terre Cortesi Moncaro (อิ ตาลี)
www.moncaro.com
MONCARO คือผูผ้ ลิตไวน์รายใหญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าค Marche อิตาลีตอนกลาง
และเป็นหนึ่งใน 50 ผูผ้ ลิตไวน์ทส่ี าคัญทีส่ ุดในอิตาลี ในฐานะทีเ่ ป็นสหกรณ์ Moncaro
มีโรงทาไวน์สามแห่งในบริเวณทีม่ สี ภาพอากาศทีเ่ หมาะสมต่อการเพาะปลูกทีส่ ุดในภูมภิ าค
Marche
วนย่อย: ไวน์

Zwergenwiese Naturkost GmbH (ประเทศเยอรมัน)
www.zwergenwiese.de
ผลิตภัณฑ์หลักของ Zwergenwiese คือสเปรดขนมปงั สเปรดผลไม้ สเปรดมังสวิรตั ิ
ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศออร์แกนิค พาสต้าซอส ซอสมะเขือเทศ และมัสตาร์ดออร์แกนิค
จุดสาคัญในการผลิตและการขายของเรายังคงอยู่ใน Schleswig Holstein เยอรมนี
วนย่อย: ธัญพืชและแป้ง, เครือ่ งปรุงรสและเครือ่ งเทศ, อาหารสาเร็จรูป, ไวน์

โปรดเยีย่ มชม www.eubusinessavenues.com
เพือ่ เรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการธุรกิจสหภาพยุโรปในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบริษทั ยุโรปทีเ่ ข้าร่วมในพันธกิจนี้
การนัดหมายประชุมทางธุรกิ จ
ท่านสนใจในบริการจับคู่กบั บริษทั ในสหภาพยุโรปฟรีหรือไม่ โปรดติดต่อทีมงานจับคู่ธุรกิจเพือ่ โอกาสในการพบปะโดยตรงกับบริษทั ในสหภาพยุโรปทีส่ งิ คโปร์ (2
กันยายน) และ/หรือทีป่ ระเทศไทย (4-7 กันยายน)
แจ้งขอจับคู่ทส่ี งิ คโปร์: businessmatching_sg@businessavenues.eu
แจ้งขอจับคู่ทป่ี ระเทศไทย: businessmatching_th@businessavenues.eu
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
ติดต่อสอบถามสาหรับผูเ้ ยีย่ มชม: ฮุย เฮียง เดียว (huihiang.teo@eubusinessavenues.com)
ติดต่อสอบถามเกีย่ วกับโครงการ: เลย์ เพอริ ลลา (perilla.lay@eubusinessavenues.com)
ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที ่ 27 สิงหาคม 2019
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