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มูลค่าหลักของเรา
คือการมีจรรยาบรรณ

บริษัท จาง เจีย เบิร ์ดเนสท์คือยี ่ห้อที ่ตั ้งขึ ้นเพื ่อใช้ในการผลิตรังนกจากประเทศมาเลเชีย เรามีประสบการณ์มากกว่า 20 
ปีในการจัดเก็บรังนกแอ่นและขั ้นตอนการทำให้รังนกสามารถรับประทานได้

วัฒธรรมทางธุรกิจของบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์จะมุ่งเน้นที่ “คุณภาพและจรรยาบรรณ” มาเป็นอันดับแรก สำหรับวัฒนธรรมททางธุรกิจของเรา 
เราเริ่มต้นโดยการเลือกสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในการสร้างฟาร์มรังนกบ้านในประเทศมาเลเชีย 
เรารักษาการทำความสะอาดแบบดั้งเดิมและทำความสะอาดรังนกของเราด้วยตัวเองเอาไว้

ให้คำมั่นสัญญาในการจัดเตรียมรังนกคุณภาพสูงสุดในตลาด บริษัท จาง เจีย 
เบิร์ดเนสท์ได้แนะนำขั้นตอนระบบออกซิเจนซึ่งใช้ระยะเวลาการปรุงเร็วขึ้นและยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติ, ค่าทางสารอาหารสูงสุดในรังนกของเรา

ในปัจจุบัน รังนกของเราส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ไทย, ไต้หวัน, ฮ่องกงและประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย มากกว่า 20 ปีในตลาด บริษัท จาง เจีย 
เบิร์ดเนสท์ถือเป็นรังนกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในเอเชีย

ในปี 2011 บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์คือบริษัทผู้ผลิตรังนกรายเดียวที่ได้รับรางวัลตราสินค้าระดับทองในแถบเอเชียแปซิฟิค, 
ตราสินค้าชนะเลิศสูงสุดในเอเชียแปซิฟิค (บริษัทรังนก) และสินค้าที่มีความซื่อสัตย์ในเอเชียแปซิฟิค สามรางวัลในหนึ่งปี ในปีต่อมา บริษัท จาง เจีย 
เบิร์ดเนสท์ยังได้รับรางวัลการร่วมทุนของนักลงทุนที่ดีที่สุดและสินค้าที่ดีที่สุด

ในปัจจุบัน บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างบริษัทและขั้นตอนการสร้างเป็นสถานะ 
เรายังมีการวางแผนอย่างต่อเนื่องที่จะได้รับและสร้างฟาร์มรังนกบ้านเพิ่มมากขึ้นในประเทศมาเลเชียเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดเอเชียที่เพิ่มสูงมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน

ประวัติบริษัท



การรับประกันของเราคือการให้คำมั่นสัญญาว่าจะ
ไม่มีการใช้สารฟอกสีขาวและสารเคมีในขั้นตอน
การผลิตรังนกของเรา

การรับประกันของเรา

เป้าหมายของเราคือสามารถมีชื่ออยู่ในตลาดหุ้
นฮ่องกงภายใน 3 ปี

เป้าหมายของเรา

บริษัท จาง เจีย 
เบิร์ดเนสท์มีการดำเนินงานที่มุ่งตรงไปยังเป้าหมายของการจัดเตรียมรังนกที่มีคุณภ
าพสูงสุดให้กับตลาด

พวกเราผลิตรังนกที่ไม่เพียงแค่สามารถบริโภคแบบดั้งเดิมโดยการ “ดื่ม” 
แต่ยังสามารถ “รับประทาน” ได้อย่างแท้จริง

มูลค่าหลักของเราคือการมีจรรยาบรรณ 
เราได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเรา

การมุ่งเน้นของเราคือการผลิตสินค้ารังนกที่บริสุทธิ์, 
ดีต่อสุขภาพและมีสารอาหารครบถ้วน 
เราใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีล่าสุดของเราในการผลิตรังนกที่มีคุณภาพสูงสุ
ด

ปรัชญาของเราคือทำให้ดียิ่งขึ้น 
เราให้คำมั่นสัญญาในการไล่ตามความสมบูรณ์และความเป็นเลิศในการพัฒนาข
องเราทั้งหมด

การคาดการณ์ของเราคือการสร้างเหตุการณ์ที่ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
พวกเราจะทำให้สำเร็จ 

การไล่ตาม
ความสมบูรณ

์และความเป็นเลิศวัฒนธรรมของบริษัท



ขอบเขตของขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการทำความสะอาดรังนกด้วยพนักงาน
ทำการนำเอาสิ่งสกปรก, ขนนกและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ 
ออกโดยใช้พนังานและไม่ใช้สารเคมี

ผลประโยชน์:
1.  
ทำให้มั่นใจว่ารังนกปลอดภัยตามสุขลักษณะโดยไม่มีสารเคมีแ 
  ละสารเติมแต่ง
2. เพื่อรักษาความบริสุทธิ์และสารอาหารทางธรรมชาติของรังนก  

ขั้นตอนการผลิตที่ใช้ระบบออกซิเจน
หลังจากการวิจัยมาเป็นเวลาน เราประสบความสำเร็จในการติดตั้งขั้นตอ
นการผลิตที่ใช้ระบบออกซิเจน

ผลประโยชน์:
1.  ขั้นตอนนี้ช่วยลดระยะเวลาการแช่รังนกลงนํ้าเพื่อแยกสิ่งปนเปื้อนอย่างเช่น ขนนกและสิ่งสกปรก    
ซึ่งเป็นผลทำให้ขั้นตอนการปรุงลดลงเหลือเพียง 10 – 15 นาที
2.ขั้นตอนนี้ยังช่วยรักษาสารอาหารภายในรังนกเอาไว้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ถูกทำลายผ่านขั้นตอนการปรุ 
 งนานหลายชั่วโมง

วิธีการทำให้แห้งด้วยความเย็น
เทคนิคใหม่ที่ใช้แทนที่ “การอบแห้ง”

ประโยชน์ของการอบแห้งด้วยควา
มเย็น
1.ป้องกันไม่ให้โปรตีนและสารอาหารในรังนก 
 สูญหายอันเนื่องมาจากการ “อบ”     
เพื่อทำให้แห้งด้วยอุณหภูมิสูงหลังจากการทำคว 
ามสะอาด

2. “การทำให้แห้งด้วยคามเย็น”
คือวิธีการที่เป็นมาตรฐานทางด้านวิทยาศาส
ตรและถูกต้องตามสุขลักษณะ

การเก็บรังนก การแบ่งแยกประเภท
การเลือกเอาข

นนกออกด้วยพนักงาน
การแยกสิ่งปนเ

ปื้อนออกด้วยพนักงาน ขั้นตอนที่ใช้ระบบออกซิเจน

ทำให้แห้งด้วยความเย็น การทดสอบคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์



วิธีการทำให้แห้งด้วยความเย็น
เทคนิคใหม่ที่ใช้แทนที่ “การอบแห้ง”

ประโยชน์ของการอบแห้งด้วยควา
มเย็น
1.ป้องกันไม่ให้โปรตีนและสารอาหารในรังนก 
 สูญหายอันเนื่องมาจากการ “อบ”     
เพื่อทำให้แห้งด้วยอุณหภูมิสูงหลังจากการทำคว 
ามสะอาด

2. “การทำให้แห้งด้วยคามเย็น”
คือวิธีการที่เป็นมาตรฐานทางด้านวิทยาศาส
ตรและถูกต้องตามสุขลักษณะ

576g

ความบริสุทธิ์และ
สารอาหารทางธรรมชาติ

1000g OF
BIRD’S NEST

คุณค่าทางสารอาหาร

จาก “บทสรุปของมาเธอเรีย เมดิคา” (งานทางด้นการแพทวัตถุดิบของจีน 
ที่เขียนโดย ลิ ชิ เฉง ในช่วงราชวงศ์มิง) “รังนกมีความหวานในระดับตํ่า 
ซึ่งสามารถช่วยรักษาอาการไอและป้องกันการเจ็บคอ 
เป็นยาธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาโรคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องใ
นการทำงานของปอดและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับยาบำรุงร่างกาย”

ในอดีต
เภสัชกรชาวจีนเชื่อว่ารังนกสามารถทำให้เกิดคความชุ่มชื้นจากการความแห้งโด
ยเป็นยาบำรุงร่างกาย “ยิน” (อวัยวะภายใน), 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของม้ามและเติม “ชิ” (พลังงาน) 
ตรงนี้สามารถรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ, 
โรคหืดอันเนื่องมาจากมีเสมหะจำนวนมาก, การไอเป็นเลือดและโรคบิด 
ตรงนี้ยังมีประดยชน์กับบุคคลที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย, ขาดสารอาหาร, โรคบิด, 
โรคไข้มาลาเรียที่มีอาการไอที่มีเสมหะ, โรคของคนสูงวัย, โรคหลอดลมพอง, 
โรคถุงลมโป่งพอง, วัฒโรค, การไอเป็นเลือดและการอาเจียนเป็นเลือด 
รวมถึงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดกระเพาะ

ส่วนประกอบหลักของรังนกประกอบไปด้วยโปรตีนที่สามารถละลายในนํ้า, 
ปัจจัยการเติบโตของเนื้อเยื้อ (EGF), คาร์โบไอเดรด, 
องค์ประกอบของสารอย่างเช่น แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, เหล็ก, โซเดียม, 
โปแตสเซียมและกรดอะมิโนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการทำงานของร่า
งกายมนุษย์

กรดอะมิโน
กรดอะมิโนคือหน่วยพื้นฐานของโปรตีน ซึ่งช่วยสร้างพลังงานให้กับร่างกาย, 
สมองและมีบทบาทสำคัญในร่างกายมนุษย์ 
รังนกประกอบไปด้วยกรดอะมิโนแตกต่างกัน 12 ชนิด 

สารอาหารในรังนก
คุณค่าทางสารอาหาร

ZHANG JIA PROTEIN
CARBO-

HYDRATES WATER CALCIUM

1.  ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่มีระดับสูงเป็นช่วงเวลานาน โปรตีนและสารอาหารอื่นๆ    
  ในรังนกจะถูกทำลาย ดังนั้นเราไม่แนะนำให้ปรุงรักงนกเป็นเวลานานมากเกินไป
2. สารอาหารที่ละลายในนํ้า และหลังจาการรแช่รังนกไว้ในนํ้าก่อนการปรุง       
  สารอาหารประมาณ 90% จะถูกละลายในนํ้า             
ซึ่งตรงนี้จะอธิบายถึงการแช่รังนกไว้ในนํ้าจะทำให้ระดับสารอาหารนั้นหมดไป

การค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์

จำนวนกรดอะมิโนที่พบในรังนกของเรามีระดับสูงถึง 44.38% 
ผ่านการทดสอบตัวบ่งชี้ทางเคมีทุกๆ อย่างและด้วยระดับสารอาหารในระดับตํ่า (เพียง 8 
มก./กิโลกรัม) ซึ่งยังคงห่างจากมาตรฐานรัดบสากลที่ระดับ 30 มก./กิโลกรัม 
และไม่จำเป็นต้องแช่รังนกไว้ในนํ้า!

การทดสอบที่ดำเนินการจนแล้วเสร็จโดยตัวแทนโพนี่

(รวมถึงกรดอะมิโนที่สำคัญ) 
กรดอะมิโนที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นในร่างกายได้แต่ได้จากก
ารรับประทาน
ปัจจัยการสร้างเนื้อเยื้อ (EGF} และการแบ่งเซลล์ในฮอร์โมน
รังนกประกอบไปด้วย EGF และการแบ่งเซลล์ในฮอร์โมน 
ซึ่งจะกระตุ้นการแบ่งเซลล์โดยตรงเพื่อสร้างโครงสร้างใหม่และสร้างเนื้อเยื้อใหมตรง
นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะภายใน, เพิ่มความทนทาน, 
ช่วยชลอความแก่และช่วยเพิ่มความสวยงาม่

PHOS
PHORUS IRON OTHER



ปรุงอาหารเวลาสั้น

ความเร็ว   = ประสิทธิภาพ
เวลา = เงิน

การเตรียมรังนกของเราเพื่อใช้ในการบริโภคทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย 
ด้วยขั้นตอนระบบออกซิเจน 
รังนกของเราไม่จำเป็นต้องแช่นํ้าหรือเลือกเอาขนนกออกก่อนที่จะปรุง 
ระยะเวลาการปรุงใช้เวลาเพียง 10 – 15 นาทีเท่านั้น! 
ซึ่งยังรงรักษาสารอาหารดั้งเดิมของรังนกเอาไว้อย่างครบถ้วน

ในขณะที่ขั้นตอนการปรุงสั้นลง 
ตรงนี้จะช่วยให้คุณได้รับประโยชนือย่างเต็มที่และช่วยประหยัดเวลาอย่างมาก

ขั้นตอนการปรุง

ใช้เวลาการเตรียมเพื่อปรุงเพียง

10-15นาที



ตาโต ดร. คิท ชอง
คำนำ

20.10.2012
รางวัลนักลงทุนอายุน้อยชาวจีนของโลกปี 

2012
รางวัลนี้มอบให้แก่
ตาโต้ ดร. คิท เชียง

รางวัลนี้มอบให้แก่
แทน ศรี ตาตุก เซอร์ เทียง ฮิว คิง

ประมาณบริษัทสมาคมสิ่งพิมพ์ชาวจีนของโลก

ตาโต ตร. คิท เชียง คือผู้ก่อตั้งบริษัท iGroup Limited 
(รายชื่อใน AIM – ตลาดหุ้นในลอนดอน) 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์, 
สื่อมีเดียและความบันทึก โดยมีธุรกิจในประเทศจีน, 
ฮ่องกง, อินโดนิเชีย, มาเลเชียและสิงคโปร์

บริษัท iGroup Limited มีบริษัทในเครือ 3 แห่ง: The 
One Comic Publishing Limited, Icon Real 
Estate Limited และ The One Branding Limited 
ด้วยการจัดการมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(และมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น) 
ในทรัพย์สินและการลงทุนในทวีปเอเชีย

ศาสตราจาร์ในผู้บริหารุรกิจ 
(การจัดการด้านกลยุทธิ์)

รางวัล 

“นักลงทุนอายุน้อยชาวจีนขอ

งโลกปี 2012”

ประธานบริษัท IGROUP 

limited

ประธานบริษัทบริษัท จาง เจีย 

เบิร์ดเนสท์



บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ถือว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาธุรกิจที่โตเต็มที่ 
ทีมผู้ผลิตที่มีความชำนาญและการปรับใช้ขั้นตอนการผลิตและทางด้านวิ
ทยาศาสตร์ขั้นสูงซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการให้คำมั่นสัญญาของบริษัทใน

อนาตต
รางวัลที่พวกเราได้นั้นแสดงให้เห็นว่าเราไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักภายในประเ

ทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงลูกค้าในต่างประเทศด้วยเช่นกัน

15.1.2012
สินค้าที่มีความซื่อสัตว์ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิคเป็นปีที่ 10

มอบรับรางวัลโดย
ตาโต ยอง คุน เซง ดำรงตำแนห่งนายกรัฐมนตรีการทำงานประเทศมาเลเชีย

15.7.2012
นักร่วมทุนที่ดีที่สุดปี 2012

สินค้าทีดี่ที่สุดปี 2012

มอบรับรางวัลโดย
ตาโต ยอง คุน เซง ดำรงตำแนห่งนายกรัฐมนตรีการทำงานประเทศมาเลเชีย

23.11.2011
ตราสินค้าระดับทองสูงสุดในเอเชียแปซิฟิคปี 2012

ตราสินค้าที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิคปี 
2011 (บริษัทผู้ผลิตรังนก) 

มอบรับรางวัลโดย
ตาโต แอนดริว หลิว รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทมาเลเชีย



ตลาดหลัก

ตลาดของขวัญ
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ชาวจีนในปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย 
มีการให้รังนกเป็นของขวัญซึ่งมีรายได้คิดเป็น 15 % 
ตลาดของขวัญทั้งปีของประเทศจีนที่บริโภครังนกเพียงประเทศเดียวมีรายได้เกือบ 800 
พันล้านหยวน 
ด้วยมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพิ่มสูงขึ้นและรับรู้ถึงการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น 
การให้ของขวัญอย่างเช่น ใบยาสูบเกรดสูง (การปฏิบัติแบบดั้งเดิม) เริ่มสูญหายไป 
ซึ่งการให้ของขวัญที่เป็นรังนกนั้นเริ่มกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

สุขภาพและความงามของสตรี
รังนกเต็มไปด้วยปัจจัยการสร้างเนื้อเยื้อ (EGF) และโปรตีน 
รวมถึงกรดอะมิโนและสารอาหารอื่นๆ มากมายรวมถึงปัจจัยการกระตุ้นการผลิตผิวหนัง 
ซึ่งช่วยกระตุ้นในการแตกเซลล์และการสร้างเซลล์, 
ความชุ่มชื้นและการสร้างผิวหนังซึ่งส่งผลกับความงาม

สารอาหารสำหรับหญิงมีครรภ์
รักนกประกอบไปด้วยโปรตีนและกรดอะมิโนมากมายซึ่งช่วยส่งเสริมการสร้างเนื้อเยื้อและเพิ่มกา
รพัฒนาร่างกาย หญิงมีครรภ์ที่บริโภครังนกจะเพิ่มสารอาหารให้กับผู้เป็นแม่และทารกในครรภ์ 
ดังนั้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นและในเวลาเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับทารกใ
นครรภ์ 
การบริโภครังนกเป็นประจำจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบภูมิคุ้มกันของทั้งแม่และเด็ก 
สุดท้าย รังนกยังช่วยส่งเสริมให้สีผิวขาวส่องสว่าง ในชาวจีนกล่าวไว้ว่า 
“บริโภคเพียงหนึ่งแต่ได้ประโยชน์ถึงสอง”

สารอาหารสำหรับเด็กทารก
เด็กแรกเกินยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ, 
ง่ายต่อการเกิดโรคท้องร่วงหรือขาดความอยากอาหาร 
รังนกถูกใช้ในการปรับสภาพสภวะภายในกระเพาะและลำไส้เพื่อเพิ่มความอยากอาหาร 
ตรงนี้ช่วยระบบการดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นและช่วยเน้นในระบบย่อยอาหาร 
ช่วยให้เด็กที่อยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโต, เพิ่มความแข็งแรงให้กับเด็ก, 
เสริมสร้างการพัฒนาสมองและความฉลาดให้กับเด็ก

สุขภาพและความเป็นอยู่ทีดี่ของผู้ชาย
รังนกที่มีรสชาติที่น่าหลงไหล, ยาบำรุงร่างกาย “หยิน” 
ที่เพิ่มความชุ่มชื้นจากความแห้งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปลอดและการเต้นของหัว
ใจ ตรงนี้ยังกระตุ้น “ชิ” เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตให้ดียิ่งขึ้น 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารของลำไส้รวมถึงเพิ่มพื้นผิวและช่วย
ให้ผิวหนังดูขาวมีสุขภาพดี

สำหรับผู้สูงอายุ
รังนกเต็มไปด้วยโปรตีนและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย 
ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและช่วยป้องกันอาการต่างๆ อย่างเช่น 
โรคหืดรับประทานรังนกเป็นประจำช่วยบำรุงปอด, ป้องกันอาการไอ, 
ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นและช่วยชลอความแก่ก่อนวัย

ศักยภาพในตลาด

สำหรับผู้สูงอายุ

สุขภาพและความ
เป็นอยู่ทีดี่ของผู้ชาย

สารอาหารสำหรับเด็กทารก

สารอาหารสำหรับหญิงมีครรภ์

สุขภาพและความงามของสตรี

ตลาดของขวัญ



60T

130T

140T
500T

1980

1990

2000

2010

2020

CHINA

จีนตลาดที่มีศักยภาพมาก

ตลาดประเทศจีน

สถิติแสดงให้เห็นว่า: การผลิตรังนกตลอดทั้งปีทั่วดลกมีมากกว่า 500 ตัน 
การบริโภครังนกตลอดทั้งปีในฮ่องกงอยู่ที่ 150 ตัน 
แม้แต่ไต้หวันที่พึ่งเริ่มให้ความสำคัญกับรังนกด้วยเช่นกัน ตลาดบริโภคตลอดทั้งปีมากกว่า 100 
ตัน ในประเทศที่พัฒนาแล้วในแถบเอเชียอาคเนย์ 
การบริโภครันกกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต อย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ 
หญิงมีครรภ์อย่างน้อย 80% มีการรับประทานรังนกเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม 
ในประเทศจีนมีเพียง 0.1% ของประชากรที่มีการบริโภครังนกมาเป็นเวลานาน

ดังนั้น บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์พร้อมขั้นตอนการผลิตด้วยระบบออกซิเจนใหม่นี้ 
มีความได้เปรียบในการเข้าสุ่ตลาด 
สินค้าที่มีคุณภาพและผลิตจากผู้เชี่ยวชาญของเราจะได้รับความเชื่อมั่นใจตลาดและสามารถมอ
งเห็นความก้าวหน้าในอนาคตที่ชัดเจน

ตลาดประเทศจีน

พันธมิตร

นักพัฒนาฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ 

แพลทฟอร์มและทีมงาน
อีคอมเมิร์ชที่มีประสิทธิภาพ

ทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อม
ต้นแบบทางธุรกิจด้านการตลาดใหม่

ชุดการบรรจุผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะกับตลาดมากที่สุด

กำหนดตำแหน่งของ
ตราสินค้าที่แม่นยำ

ในปี 2011 บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์และบริษัท เจวู ได้ร่วมข้อตกลง บริษัท 
เจวู ได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรการกระจายสินค้าบริษัท จาง เจีย 
เบิร์ดเนสท์ในแถบเอเชียแปซิฟิค ซึ่งทำหน้าที่ขายสินค้าบริษัท จาง เจีย 
เบิร์ดเนสท์และกำหนดตำแหน่งตราสินค้าของบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์

เจวู อินเตอร์เนชันแนล
ผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านความสัมพันธ์เชิงกลยุทธิ์



1. บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์มุ่งเน้นที่จะมีรายชื่ออยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงภายใน 3 ปี
2. ด้วยวิธีการกำหนดรายการในอนาคต เรามุ่งเน้นที่จะเพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าของเรา
3. เราจะต้องเป็นผู้นำในตลาดและจะเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับรังนกให้กับผู้บริโภค      
  แนะนำขั้นตอนการปรุงรังนกที่ช่วยประหยัดเวลาของเราซึ่งจะแทนที่การปรุงรังนกแบบเดิม
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริโภครังนกอย่างต่อเนื่อง 

การวางแผนในอนาคต



ประเทศไทยสำนักงาน

Thailand
Zhang Jia Birdnest (TH) Co. Ltd

167/1 Ratchadapisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10320.

สำนักงานใหญ่

Suite M-01A, Menara Tan and Tan, 207 Jln Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur, Malaysia.
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