รายงานการเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าทางทันตกรรม SCANDEFA 2014
1. ข้อมูลงานแสดงสินค้า
ชื่องาน: SCANDEFA 2014
สถานทีจ่ ัดงาน: ศูนย์การแสดงสินค้า Bella Center กรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก
ระยะเวลา: 2 – 4 เมษายน 2557
ที่อยู:่ Center Boulevard 5, 2300 Copenhagen S
เบอร์โทรศัพท์: +45 3247 2133
เวปไซต์: http://www.scandefa.dk
อีเมล์: mro@bellacenter.dk
ชื่อผู้ติดต่อ Mia Rosenvinge ตาแหน่ง Account Manager

งานแสดงสินค้า SCANDEFA 2014 เป็นงานแสดงสินค้าทางด้านทันตกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน
2557 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า Bella Center กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ใช้พื้นที่ 1 อาคาร รวมประมาณ
10,000 ตารางเมตร งานจัดขึ้นเพื่อการเจรจาทางธุรกิจและรับคาสั่งซื้อ ผู้เข้าร่วมชมงามสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี
ได้ผ่านเวปไซต์ อีกทั้งภายในงานมีการจัดสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมฟังฟรี โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ เช่น สรี
ศาสตร์ทางทันตกรรม (Ergonomics in Dentistry), Dental industry's future, Dental requirements and
opportunities right now และ What characterizes the successful clinic (การบรรยายส่วนใหญ่เป็นการบรรยาย
ในภาษาท้องถิ่น)
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า และพบปะผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้า
สินค้า ผู้ส่งออกสินค้า ตัวแทน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการของกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ และทั่วโลก โดยศูนย์การแสดง
สินค้า Bella Center ผู้เป็นผู้จัดงานร่วมกับ Danish Dental Association ซึ่งงานแสดงสินค้าทางด้านทันตกรรมนี้จัดขึ้น
เป็นประจาทุกปี ปีละ 1 ครั้งในเดือนเมษายน และถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าทางด้านทันตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศ
นอร์ดิกส์

2. ผู้เข้าร่วมงาน
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ และต่างประเทศทั่วโลกมาร่วม
จัดแสดงสินค้าจานวนกว่า 200 บริษัท ได้แก่ กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ นาโดยเดนมาร์ก สวีเดน เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์
กรีนแลนด์ จีน และกลุ่มประเทศยุโรปอื่นๆ โดยที่ผู้เข้าร่วมงานจากเดนมาร์กมีจานวนมากที่สุด และไม่มีประเทศใดที่จัด
คูหาแบบ Country Pavillion บริษัทใหญ่ๆ ที่เข้าร่วมงาน เช่น Unilever Damark A/S (ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน
Zendium), Colgate – Palmolive A/S, Plandent A/S และ Nordenta A/S เป็นต้น การจัดงานในปีนี้มีผู้เข้าร่วมชม
งานฯ ทั้งประมาณ 10,300 ราย
3. สินค้าที่จัดแสดง
งานแสดงสินค้าทางทันตกรรม SCANDEFA 2014 นับเป็นศูนย์รวมที่บริษัทผู้ออกคูหานาสินค้านวัตกรรมในสาขา
ทันตกรรมมาแสดงอย่างครบวงจร เช่น เก้าอี้ทาฟัน เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้สาหรับแพทย์ เครื่องฟอกสีฟัน เครื่องขูดหินปูน
อุปกรณ์ทารากฟันเทียม เครื่องฉายแสง แว่นสายตาสาหรับทันตแพทย์ ชุดยูนิฟอร์มสาหรับทันตแพทย์ และผู้ช่วยแพทย์
ถุงมือ สาลี กระดาษ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งพบว่าสินค้ าที่นามาจัดแสดงเน้นนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีล่าสุดเป็นจุดขาย อีกทั้งสินค้าบางรายการมีการองกระแสแฟชั่นด้วย เช่น สีสีน และการดีไซน์ของยูนิตทาฟันที่มี
ลักษณะล้าสมัย ชุดยูนิฟอร์มของทันตแพทย์ที่มีการออกแบบตามฤดูกาล โดยภายในงานได้แสดงสินค้าช่วงฤดูใบไม้ผลิ/ฤดู
ร้อน 2014 จากการสารวจภายในงาน พบว่าได้รับความสนใจแก่นักธุรกิจ และประชาชนในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์เป็น
อย่างดี เนื่องด้วยมูลค่าสินค้าที่อยู่ในระดับสูง เช่น ยูนิตทาฟันที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ 70,000 เหรียญสหรัฐ/เครื่อง บริษัท
ผู้ออกคูหาหลายรายจึงสามารถทาการค้าปลีกและสั่งซื้อภายในงานได้ กลุ่มสินค้าที่มีการจัดแสดงในงาน ได้แก่
Dental laboratories
Endodonti
Disposables and sterile articles
Film and Chemicals
Financing
Leisure
Hygiene and infection control
Stomatological equipment &
tools

Stomatological expenditures & Medicine and Medical products
medicines
Orthodontics
Implants
Prophylaxis
Handpieces and Tubins
Temporary crowns
Computer and IT
Preparation and finishing
Clinic equipment and design
Maintenance and repair
Seminars and textbooks
Snoring treatment
Laser equipment
Organization & equipping of
Dental materials
dental rooms & clinics

4. ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ
4.1 ในปี 2556 ตลาดการดูแลช่องปากในเดนมาร์กมีมูลค่าประมาณ 131.73 ล้านเหรีญสหรัฐ คิดเป็นมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา โดยมีบริษัท Colgate – Palmolive A/S เป็นเจ้าครองตลาดในเดนมาร์ก ด้วยส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 24 มีการคาดการณ์ว่า ตลาดการดูแลช่องปากจะมีการเติบโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1 ในอนาคต และเพิ่มเป็น
139.49 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 สินค้าไทยที่มีศักยภาพในการขยายตลาด ได้แก่ เสื้อผ้าชุดทันตแพทย์ ถุงมือยาง เข็ม
ฉีดยาใช้แล้วทิ้ง อุปกรณ์หูฟัง และเลนส์ต่างๆ เป็นต้น
4.2 จากการพูดคุยสอบถามกับผู้ออกคูหาภายในงานพบว่า สินค้าบางรายการผลิตและออกแบบในประเทศจีน
เช่น ยูนิตทาฟัน แต่ยังไม่พบคูหาที่มาจากประเทศไทย หรือประเทศเอเชียอื่นๆ หากผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมชม
งาน สามารถเข้าร่วมชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ ออกคูหาภายในงานได้จัดรายการลดราคาพิเศษสิ นค้าหลาย
รายการ ทั้งสินค้าที่มีมูลค่าสูง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วไป จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการจะสามารถหาเทคโนโลยี
ทันสมัยล่าสุดจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์นาไปพัฒนาอุตสาหกรรมทันตกรรมในประเทศไทยได้ ซึ่งงาน SCANDEFA 2015
ครั้งต่อไปมีกาหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมงาน
สามารถค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ http://www.scandefa.dk หรือติดต่อทางสานักงานฯ www.thaicom.dk
อีเมล์ ditp@thaicom.dk

สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
เมษายน 2557

ภาคผนวก รูปภาพบรรยากาศภายในงาน SCANDEFA 2014

รายชื่อบริษัทผู้เข้ารวมออกคูหา

พื้นที่จัดงานแสดง

