
Portugal, business
 

by
 

the
 

sea

คนพบโปรตุเกส
ประเทศที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยางนาสนใจในชวง 30 ปท

 
ี่

ผานมา
ยินดีตอนรับสูประเทศโปรตุเกส 



สัมผัส, เลน, คนพบ

บริษัท YDreams ไดรวมเทคโนโลย
 

ี
และศิลปะ มาเปนงานสรางสรรค

 


ดาน interactive

 

communications solutions 

โดยบริษัทไดมีลกูคาอยูทั่วโลก



Master Guardian เปนบริษทัแหงแรกใน
 โลกที่ไดผสมผสาน งานออกแบบระบบ

 สัญญาณเตือนภัยกับ biometric

 technology

คําตอบ อยูที่เพียงปลายนิ้วสัมผัส
รูหรือไม โปรตุเกสเปนผูนําทางดาน 
biometric solutions? 



ทางบก, ทางอากาศ หรือ ทางน้ํา 
วางใจไดกับ Software

 
 ของโปรตุเกส

SISCOG มี software ชวยในการวางแผนและจัดการระบบรถ
 โดยสารแบบรางในยุโรป ดวยเทคโนโลยทีี่ทันสมัยและ

 เหมาะสม
SkySoft ผูจัดหาเทคโนโลยี เพื่อการนําทางและการสื่อสาร 
โดยการใชระบบดาวเทียมในการบริหารจัดการทางทะเล 
และ ระบบสาธารณูปโภคทางบก



Edigma

 
Displax เปลี่ยนทุก

 ผิวสัมผัสเปน interactive 

board ไดอยางดีเยี่ยม เพื่อ
 ธุรกิจ, ความบันเทิง และ

 เพื่อการศึกษา 

อิสระเพียงนิ้วสัมผัส



คุณรูหรือไมวา Critical 
Software พฒันาsoftware 
ระบบสารสนเทศทีผ่สมผสาน

 เขาดวยกันของประเทศใน

 กลุม Schengen และ Vision Box 
พัฒนาSoftware  สําหรับ

 หนังสือเดินทางของยุโรป  
รูปแบบใหม

ยังมีอีกหลายบริษัท เชน 
Novabase, Microfil และ New 
Version ไดรวมพฒันา

 ชวยเหลือในเรื่อง 
e‐government ในโปรตุเกส

 และนานาชาติ

โลกอันไรขอบเขตความตองการเทคโนโลย.ี.. ดวย
 เทคโนโลยีของ  โปรตุเกส!



รูหรือไมวาที่โปรตุเกส ระบบ Simplexใชเวลาเฉลี่ย
 เพียง 33 นาที ในการการจัดตั้งบริษัท

เพราะทุกนาทีมคีา



คุณรูหรือไมวา Altitude Software คือผูนําในดาน Contact Center’s Solutions
ของโลก 
นั่นคือเหตุผลที ่Cisco, Fujitsu และ NetJets เลือกโปรตุเกสเปนศูนยปฏิบัติการ

 และสาํนักงานการตดิตอสื่อสาร

หลายศตวรรษที่เราติดตอสื่อสารกับ
 ลูกคาจากทั่วโลก

แตเดี๋ยวนี้มันจะงายขึ้น



ทํางานเพื่อสุขภาพของทุกคน

ออกแบบsoftware เพื่อจัดเวชระเบียน โดยไมตองใช
 


กระดาษ และเริ่มใชในโรงพยาบาลทั่วโลกแลว



“Vital Jacket” คือชุด
 อัจฉรยิะ ที่สามารถ
 รายงานขอมลูของผูสวม

 ใส

คุณเคยรูจักกับสิ่งทอของโปรตุเกสแลว แตสิ่งน
 

ี้
คุณอาจยังไมรูจัก



วิศวกรรม และ เครื่องมือ
จากโปรตุเกส
BMW, Porsche, Samsonite, Mercedes เลอืกใชเครื่องมอืจาก

 โปรตเุกส 



บินสู 64 จุดหมายใน 34 ประเทศ 

TAP Portugal หนึง่ในสายการ
 บินชั้นนํา

และเปนสมาชิกกลุม Star 
Alliance

โดยมีศูนยกลางการบินอยูท
 

ี่
เมอืงลิสบอนในยุโรป

เพื่อบินตอไปยังแอฟริกา, 
อเมริกาเหนือ

 และบราซิล



OGMA ดําเนินงานดานการซอมบํารุง และจัดหาอปุกรณ 
เทคโนโลยีอากาศยาน แกการบินพลเรือนและการบิน

 ทหาร ดวยมาตรฐานขั้นสูง  และ มีประสิทธิภาพ

ลูกคาและหุนสวนของเราทราบดี

มั่นใจบินไปดวยกัน



บริษัทที่ยิ่งใหญเริ่มตน  ที่นี่
หนึง่ในผูนําของโลก ดานโครงสรางเหลก็ :

 
Martifer



GALP บรษิทัพลังงานน้าํมันและ
 

กาซ ของประเทศโปรตุเกส
ใหความสําคัญดานพลังงานยังยืน 
โดยไดลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลย

 
ี

โรงกลั่นน้าํมันที่มปีระสิทธิภาพ



ยอดเยี่ยม!
รางวัลกระดาษพิมพที่ดีที่สุดในโลก the Navigator ผลิตโดย 
Portucel‐Soporcel

 

Group ผลิตที่โปรตุเกส



เรายังคงสงออกไวน โดยไวนของเรา
 ยังคงใหสมัผัสเหมือนจากแหลงที่มา
 แตดั้งเดิม

ประเทศโปรตุเกส กอตั้งมาตัง้แตป 
ค.ศ.1143



เพื่อนใหม!
Pregado

 

(Turbot) หรือ Psetta
 

Maxima

 (ชือ่ปลาทองถิ่น)โดย Acuinova

 

,  
หนึง่ในผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท

 
ี่

ทันสมัยและใหญที่สดุของยุโรป



ดวยรูปลกัษณ,
ชวยใหไปไดไกลกวา
Logoplaste, คือหนึ่งในสิบของผูผลิตบรรจ

 
ุ

ภัณฑพลาสติกรายใหญของโลก ที่ผลิต
 บรรจุภัณฑพลาสติกตามความตองการ

 ของลูกคา



ประตูของยุโรป สูแอตแลนติก 

ทาเรือที่ Sines

เปนที่เรอืน้ําลึกที่ใหญ
 


และทันสมัยใหญที่สุด

 แหงหนึง่ของสหภาพ
 ยุโรป



ไดมีการเริ่มโครงการ The

 

International

 

Iberian

 

Nanotechnology

 

Laboratory ท

 

ี่
เมือง Braga; The

 

Information

 

and

 

Communication

 

Technologies Institute

 (ในความรวมมือกับ The Carnegie Mellon University);

 

The

 

Colaboratory

 

for 
Emerging

 

Technologies (ในความรวมมือกับ the

 

University

 

of

 

Texas, Austin); 
และ Fraunhofer

 

Portugal Program

 

(ในความรวมมือของ the

 

Fraunhofer‐

 Gesellschaft)

การเปนหุนสวนเพื่ออนาคต



นี่คือเหตุผลที่ 
Microsoft จัดตั้ง 
Language Development 

Center ที่โปรตุเกส

42% ของคนโปรตุเกสสามารถพูด
 ภาษาที่สอง 



R&D, ยาคุณภาพ
Bail

 

Group ลงทุน 20% ของผลประกอบการ ในการวิจัยยา
 ชนิดใหม  ปจจุบันจัดจําหนายมากกวา 40 ประเทศ และ
 ไดจดสิทธิบัตรยาใหม 6 ชนิด และมีแผนที่จะเปดตัวยา

 ใหม 5 ชนิดทั่วโลก



ใน 40
 
ปที่ผานมาประเทศโปรตุเกสเปน

 ผูสนับสนุนการพัฒนา ดานกลองถายภาพ, 
กลองสองทางไกล และผลิตภัณฑดานนี้

อะไรที่ทาํให LEICA เปนกลองที่ดีที่สุดใน
 โลก?

ความถูกตอง, แมนยํา, ชัดเจน!



สรางสะพานไปทั่วโลก
ทามกลางวัฒนธรรมในหลาย

 ศตวรรษ และ รวมไปถงึการกอสราง
 ...

มีความลับ คือ ชื่อเสียง อยางเชน 
Segadães

 

Tavares

 

 ดานวิศวกรรม หรือ Siza

 Vieira ดานสถาปตยกรรม รวมทั้ง
 บริษัทอยาง Mota

 

Engil, Teixeira Duarte และ 
Grupo

 

Lena และ Soares
 

da

 

Costa



The Nelo

 

Kayaks

 

โดดเดนและเปนตัวอยางของบริษทัผูนําในตลาดโลก กวา 
80% ของเรอืคายกัที่ใชแขงขันในโอลิมปกที่ปกกิ่งคือเรือที่ผลิตภายใต

 


ชื้อสินคาจากโปรตุเกส M.A.R. Kayaks โดยทีมที่ใชเรือของเรา ไดรับเหรียญ
 ถึง 20 เหรียญ จากทั้งหมด 36 เหรียญ

ดวงดาวของทองทะเล



Surf &
Tecnology

Ericeira ชายหาดที่มชีือ่เสยีงเรื่องการ
 เลน surf ของโปรตุเกส และเปนที่ตัง้
 สํานักงานใหญของบริษัท NFive ซึ่งม
 

ี
สํานักงานที่ California และ Bologna 
ควบคุมดูแล software ดานidentification 

cards

 

กวา 75% ของตลาดโลก



การเดินทางครั้งใหม

The Magellan, Laptop ที่พัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อเด็กนกัเรียน ไดเริม่
 แจกจายไปยังโรงเรยีนของรัฐบาลทั้งหมดในโปรตุเกส ซึ่งสามารถ
 ควบคุมความปลอดภัยในการเขาใช internet ได

Laptop นีย้ังไดสงออกไปยังประเทศ เวเนซูเอลา, บราซลิ, แองโกลา, 
อารเจนตินา และเคปเวรด



ชีวิตแสนสุขที่โปรตุเกส!
ทองฟาสีคราม ความอุดมสมบูรณของ

 ธรรมชาติ และ บานเมืองซึ่งเปนมรดก
 เกาแกหลายศตวรรษ

ความฝน การลงทุน และ ความสําเร็จ 
เริ่มตนไดจากที่นี!่



เรามอบเสียงเพลงสูยุโรป
Bosch มโีรงงานผลิตเครื่องเสียงในรถยนตที่ใหญที่สุด

 ในยุโรป ตั้งอยูที่เมอืงBraga ทางเหนอืของประเทศ
 โปรตเุกส

รูหรือไม? โปรตเุกสเปนฐานการผลิตหลักของ เครื่อง
 เสียงในรถยนต ในทวีปยุโรป



ใครวาทางออกไมไดมาจากฟากฟา

NDrive เปนผูริเริ่มการใช GPS ถายภาพทางอากาศรายแรกของโลก



 อนาคตที่เสนขอบฟา

คุณรูหรือไมวา EDP, Energias

 

de Portugal เปนบริษัท
 ทางดานพลังงานลมที่ใหญเปนอนัดับ 4 ของโลก 

และเปนผูนํารายใหญในคาบสมทุรไอบเีรียน



เจาแหงแสงอาทิตย
AJLobo

 

& Open Renewables

 

 คือผูบุกเบิกและผูนําดาน Photovoltaic 
พัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายดานนี้ใหเติบโตอยางยั่งยืน 
ดวยหลกัการ R&D 

เราเปนหนึ่งในผูนําดานพลังงานแสงอาทิตยและมกีารติดตั้ง 
Photovoltaic ที่ใหญที่สดุแหงหนึง่ของโลก.

ในประเทศโปรตเุกส เราใชพลังงานจากดวงอาทิตย



ไมกอกลดคารบอนไดออกไซด

Corticeira

 

Amorim บรษิัทผูผลิตไมกอกรายใหญที่สุดของโลก และ สงออก
 ไปมากกวา 100 ประเทศ ไดเนนถึงการพัฒนาที่ยั่งยนื โดยสนับสนนุการ
 สงวนพันธุตนโอกกวา 1,000 ตน เพื่อรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

และปองกันการเกิดความแหงแลง



นวัตกรรม
ในดานผลิตภัณฑจากไม, 
หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดใน

 ยุโรป หรือ ระบบการสือ่สาร 
Sonae สรางการเปลี่ยนแปลง

 ทั้งหมด



การวิจัยพืชสายพันธุใหม, การจัดการดานปา
 ไมและการเปนผูนําดานกระดาษและเยื่อ

 กระดาษ ทําใหผลิตภัณฑจากปาของโปรตุเกส
 ประสบความสําเร็จในตลาดโลก

ปาของโปรตุเกส



ความสงางาม

Lusitano คือหนึง่ในสามของมา
 สายพันธุแทในโลก มาสาย

 พันธุนี้มีจติวิญญาณและ
 อารมณของโปรตุเกส ม
 

ี
ทวงทาที่นุมนวลและสงางาม



ดีที่สุด?



ชาวโปรตุเกส
เราพูดภาษาของผูที่มาเยี่ยมเยียน  
เรากระตือรอืรนที่จะคนหาสิ่งใหม
ประดิษฐและชวยสรางโลกที่เปดกวางและเปนหนึง่เดียว 
เรายินดีใหความรวมมือในการผจญภัยสิ่งใหมๆ, 
เพื่อที่จะเรียนรูและ 

ทําใหดีขึ้น



ติดตอ สอบถามขอมูลดานธุรกิจ และการลงทุนใน
 ประเทศโปรตุเกส ไดที่

aicep@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt
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