บริษทั ยุโรปแสวงหาโอกาสความร่ วมมือเพือ่ ขยายธุรกิจใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


พันธกิจทางธุรกิจในด้านเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุ ขภาพจากสหภาพยุโรปกาลังแสวงหาศักยภาพ
ความร่ วมมือกับบริ ษทั ระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค
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บริ ษทั 49 แห่งจาก 14 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเข้าร่ วมพันธกิจทางธุ รกิจที่ประเทศสิ งคโปร์และประเทศไทย
โดยจะเดินทางมาเยือนทั้งสองประเทศนี้ ในวันที่ 4-8 กันยายน
พันธกิจทางธุ รกิจจากสหภาพยุโรปครั้งที่ 5 นี้
ประกอบด้วยงานแสดงผลิตภัณฑ์และการบริ การที่หลากหลายซึ่งครอบคลุม
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกด้านสุ ขภาพ, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ICT เพื่อสุ ขภาพ ,
โทรเวชกรรมและการตรวจวัดด้านสุ ขภาพจากระยะไกล, การดูแลสุ ขภาพด้วยเทคโนโลยีนาโน,
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเทคโนโลยีชีวภาพสาหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพและทันตกรรม
งานประชุมและแสดงสิ นค้าของพันธกิจทางธุ รกิจนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสิ งคโปร์ในวันที่ 4 และ 5
กันยายนโดยจะมีพบปะสนทนาทางธุ รกิจกับบริ ษทั ท้องถิ่นและผูม้ าเยือนจากยุโรปที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมซันเท
ค สิ งคโปร์
ตั้งแต่วนั ที่ 6 ถึง 8 กันยายน คณะผูแ้ ทนจะมาเยือนประเทศไทย ที่ศาลาเส้นทางธุ รกิจสหภาพยุโรป ณ
งานแสดงสิ นค้าเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์
ผูเ้ ข้าร่ วมงานจะพบปะสนทนาทางธุ รกิจแบบตัวต่อตัวกับบริ ษทั ต่างๆ ได้ที่ศาลาเส้นทางธุ รกิจสหภาพยุโรป
โดยต้องลงทะเบียนเป็ นผูเ้ ข้าชมธุ รกิจล่วงหน้า
รับโอกาสในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การจากบริ ษทั ยุโรปที่เข้าร่ วมโครงการ
อันเป็ นการเอื้ออานวยให้บริ ษทั ในยุโรปสามารถติดต่อกับตัวแทนระดับภูมิภาครายหลักๆ
และหารื อเพื่อแสวงหาความเป็ นไปได้และช่องทางความร่ วมมือตลอดจนพันธมิตรทางธุ รกิจ
รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุ รกิจใหม่ๆ กับผูเ้ กี่ยวข้องในอุตสาหกรรมในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค
ผูเ้ ข้าร่ วมงานยังสามารถเข้าร่ วมช่วง
“พบผูจ้ ดั แสดง” ซึ่งบริ ษทั ยุโรปผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะแสดงโซลูชนั่ และนวัตกรรมล่าสุ ด
งานแสดงในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาเสนอให้ ในบรรยากาศที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
กาหนดการหลัก:
ประเทศสิ งคโปร์ : 4 - 5 กันยายน ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมซันเทค สิ งคโปร์
ประเทศไทย: 6 - 8 กันยายน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ
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บริษทั ยุโรปแสวงหาโอกาสความร่ วมมือเพือ่ ขยายธุรกิจใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


พันธกิจทางธุรกิจในด้านเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุ ขภาพจากสหภาพยุโรปกาลังแสวงหาศักยภาพ
ความร่ วมมือกับบริ ษทั ระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค

เกีย่ วกับโครงการเส้ นทางธุรกิจสู่ สหภาพยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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โครงการเส้นทางธุ รกิจสู่ สหภาพยุโรป ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การบริ การครบวงจรเพื่อความต้องการทั้งด้านธุ รกิจ
วัฒนธรรมและกฎหมาย อาทิ การศึกษาการตลาด การฝึ กอบรมการสร้างความรู ้ทางวัฒนธรรมธุ รกิจและการประชุมธุ รกิจ
ซึ่งคาดว่าจะช่วยเอื้อให้เกิดความร่ วมมืออันดีกบั ตัวแทนระดับท้องถิ่นในรู ปของการลงทุนร่ วม การเป็ นผูแ้ ทนจาหน่าย
หรื อการให้ใบอนุญาต ยังผลให้กระบวนการทางานในการเข้าสู่ตลาดท้องถิ่นราบรื่ นและรวดเร็ วขึ้น
โครงการการริ เริ่ มนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรป
พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดเกตเวย์ของสหภาพยุโรป (EU Gateway) ที่ประสบความสาเร็ จมาแล้ว
โดยมุ่งเป็ นบริ การจัดหาคู่คา้ และให้การสนับสนุนทางธุ รกิจ
ด้วยเป้ าหมายคือการสร้างความร่ วมมือทางธุ รกิจระยะยาวในภูมิเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
การจัดงานครั้งนี้นบั เป็ นพันธกิจครั้งที่ 5 ของโครงการและมีพนั ธมิตรเข้าร่ วมในประเทศสิ งคโปร์และประเทศไทย ได้แก่
 สมาคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (AMDI)
 สมาคมเทคโนโลยีการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APACMed)
 หน่วยงาน (BioSingapore)
 คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI)
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
 หน่วยงาน Galen Growth Asia (GGA)
 สานักงานนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (NIA)
 หน่วยงาน Singapore Infocomm Technology Federation (SiTF)
 หน่วยงาน SPRING Singapore
 ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตแห่งประเทศไทย (TCELS)
 สมาคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์แห่งประเทศไทย (ThaiMed)
ท่านสามารถดูรายชื่อบริ ษทั ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และคาอธิ บายสั้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ให้บริ การได้ในภาคผนวก A
และดูตารางเวลารายละเอียดของช่วง “พบผูจ้ ดั แสดง” ได้ในภาคผนวก B
โครงการเส้นทางธุ รกิจสู่ สหภาพยุโรปกาเนิดและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสหภาพยุโรป
เริ่ มดาเนินการในเดือนมิถุนายน 2016 ด้วยเป้ าหมายในการนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุโรป 1,000
รายในพันธกิจหลักๆ มาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ภายใน 5 ปี เพื่อช่วยพัฒนาธุ รกิจในตลาดภายนอกยุโรป
พันธกิจในขอบข่ายของโครงการนี้ครอบคลุมภาคธุ รกิจต่างๆ อันได้แก่ การออกแบบสไตล์ยุโรปร่ วมสมัย,
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า, อาหารและเครื่ องดื่ม, เทคโนโลยีพลังงานสี เขียว,
เทคโนโลยีดา้ นการรักษาสุ ขภาพและการแพทย์, และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eubusinessavenues.com/

2 จาก 2

