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DATE/LOCATION
16 - 25 กันยายน 2559
ชาเลนเจอร์ 1-2

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
มหกรรมสินค้ าตกแต่ ง ซ่ อมแซมบ้ าน และเครื่องใช้ ไฟฟ้า ที่ย่งิ ใหญ่ ท่ สี ุดแห่งปี

THE ORGANIZER

บริษัทในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป ผนึกกาลังจัดงาน Home Expo by Central Group
บริษัทในเครื อเซ็นทรัล กรุ๊ป จากัด
มหกรรมสินค้ าตกแต่ง ซ่อมแซมบ้ าน และ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ แห่งปี ลดสูงสุด 80% โทร. 0 2103 3371
ครบ ถูก คุ้ม ยิง่ ใหญ่กว่าทุกงาน บนพื ้นทีก่ ว่า 30,000 ตร.ม. กว่า 500 แบรนด์ดงั นาโดย
อีเมล: Suchaiphan@homeworks.co.th
- Homeworks, บ้ าน แอนด์ บียอนด์, ไทวัสดุ ผู้นาธุรกิจศูนย์รวม สินค้ าตกแต่ง ซ่อมแซม
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ างครบวงจร
- Power Buy ศูนย์รวมสินค้ าเครื่องใช้ ไฟฟ้า อันดับ 1 ของประเทศ
- Super Sport ศูนย์รวมเสื ้อผ้ า รองเท้ าและอุปกรณ์กีฬา อันดับ 1 ของประเทศ
- Office Mate & B2S ผู้นาธุรกิจเครื่องเขียน เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์สานักงาน อันดับ 1
ของประเทศ
- Food Zone อิม่ อร่อย ช้ อปสนุก กับบรรยากาศย้ อนยุคของงาน “ตลาดโบราณ ตานาน
ความอร่อย” กว่า 100 ร้ านค้ า
- Garden Zone เพลิดเพลินกับต้ นไม้ ไม้ ดอก ไม้ ประดับ นานาพันธุ์ ของตกแต่งสวน สินค้ า
ตกแต่งบ้ าน แบบมีสไตล์กว่า 80 ร้ านค้ า
- Elegance Furniture Zone อลังการกับเฟอร์ นิเจอร์ หรูมี Design พร้ อม Model Room สุด
Chic ลดสูงสุดกว่า 50%

- Clearance Zone พบสินค้ าและของใช้ ภายในบ้ านลดสูงสุด 80%และโซนกิจกรรมสาธิต
ทาอาหาร และกิจกรรมWorkshop ทุกวัน
- Beauty Zone จาก Watson พบกับสินค้ าและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และสุขภาพ และ
สินค้ าอุปโภคจาก พิริยพูล กรุ๊ป
- พิเศษ เฉพาะลูกค้ า The 1 card ฉลอง 10 ปี ลุ้น 10 ล้ านคะแนน และ ชิง BMW 1 Series
118i M Sport รวมกว่า 5 ล้ านบาท
Exhibition (Consumer)

วันศุกร์ ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 22.00 น.
วันจันทร์ ที่ 19 – วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 11.00 – 22.00 น.
วันเสาร์ ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 24.00 น.

September 21-23, 2016
Hall 5
Parking 5

Concrete Asia 2016

Exhibition (Trade)

Time: 10.00 – 18.00 hrs.

21 - 23 กันยายน 2559

งานแสดงสินค้ าคอนกรี ตเอเชีย 2016

Concrete Asia 2016 is the international trade exhibition and conferences for the
concrete, tunnel and building construction industry. Showcasing leading industry
suppliers featuring innovative products & new technology in concrete industry,
construction machinery & equipment. Targeting regional buyers and decision
makers for springboard unlimited networking opportunities and new ways to sustain
and grow the business.

* Subject to change without prior notice

Asian Concrete Construction Institute (ACCI) and Globe
International Events Consultancy Pte Ltd (GIEC)
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Ms. Watinee Saithong
Tel: 0 2833 5315
Mobile: 08 6888 3448
Website: www.concrete-asia.com
email: watinees@impact.co.th
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DATE/LOCATION
อาคาร 5
ลานจอดรถ พี 5

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
งานแสดงสินค้ าคอนกรี ตเอเชีย 2016 เป็ นงานแสดงสินค้ านานาชาติทรี่ วบรวมเครื่ องจักรกล
เครื่ องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างด้ วยคอนกรีตทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน
ภูมิภาคเอเชีย มีการจัดแสดงสินค้ า นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดในด้ านคอนกรีตจาก
บริษัทชั ้นนา พร้ อมทั ้งงานสัมมนาเชิงวิชาการ การเสวนา การประชุมเชิงปฏิบตั ิการต่างๆ
และการจับคูเ่ จรจาทางธุรกิจ เพื่อขยายเครือข่ายและเพิ่มโอกาสการค้ าการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างด้ วยคอนกรีต และยกระดับอุตสาหกรรมคอนกรีตสูร่ ะดับโลก

Exhibition (Trade)

เวลา: 10.00 – 18.00 น.

September 21-23, 2016
Hall 6

BMAM Expo Asia 2016

Exhibition (Trade)

Time: 10.00 – 18.00 hrs.

21 - 23 กันยายน 2559

งานแสดงสินค้ าและการประชุมสัมมนาด้ านการบารุ งรั กษาอาคารและการบริ หาร
จัดการทรั พยากรอาคารแห่งเอเชียครัง้ ที่ 9

BMAM Expo Asia 2016 is the leading platform for building maintenance, facilities
management and property management industry showcasing leading and quality
new products, services and solutions to expected presences of 10,000 industries
professional from Building & Construction and Facilities.

อาคาร 6

BMAM Expo Asia 2016 งานแสดงสินค้ าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการ
บริหารจัดการและบารุงรักษาอาคารทีเ่ ป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมการ
บารุงรักษา การซ่อมแซม และการบริหารจัดการอาคาร ภายในงานจะมีการนาเสนอสินค้ า
บริการ และนวัตกรรมล่าสุด มาจัดแสดงให้ ผ้ เู ข้ าร่วมชมงานกว่า 10,000 คน จากหลายภาค
ส่วนได้ สมั ผัสนวัตกรรมภายในงาน

Exhibition (Trade)

เวลา: 10.00 – 18.00 น.

September 21-23, 2016
Hall 6

GBR Expo Asia 2016

Exhibition (Trade)

Time: 10.00 – 18.00 hrs.

GBR Expo Asia 2016 the 6th International Exhibition and Conference on Green
Building & Retrofits held in Thailand for the Asia market showcasing leading, latest
and quality new products, services and solutions to expected presences of 10,000
industries professional from Building & Construction and facilities industry.

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
สถาบันคอนกรีตและก่อสร้ างเอเชีย และ บริ ษัท โกลบ อินเตอร์
เนชัน่ แนล อีเว้ นท์ส คอนซัลทัน่ ซี่ จากัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วาทินี สายทอง
โทร: 0 2833 5315
มือถือ: 08 6888 3448
เว็บไซต์: www.concrete-asia.com
อีเมล: watinees@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Show Manager: SPHERE Exhibits Pte., Ltd.
Contact Person: Mr. Chanon Ekarattanakul
Tel: 0 2833 5208
Mobile: 08 9060 2772
Website: www.maintenance-asia.com
email: chanone@impact.co.th

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
Show Manager: SPHERE Exhibits Pte., Ltd.
ติดต่อ: คุณ ชานนท์ เอกรัตนากุล
โทร: 0 2833 5208
มือถือ: 08 9060 2772
เว็บไซต์: www.maintenance-asia.com
อีเมล: chanone@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Mr. Chanon Ekarattanakul
Tel: 0 2833 5208
Mobile: 08 9060 2772
Website: www.Greenbuilding-asia.com
email: chanone@impact.co.th
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DATE/LOCATION
21 - 23 กันยายน 2559

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
งานแสดงสินค้ าและการประชุมสัมมนาด้ านการก่ อสร้ าง ต่ อเติมอาคารและโรงงานสี
เขียวแห่ งเอเชีย ครั ง้ ที่ 6

อาคาร 6

งานแสดงสินค้ าและการประชุมสัมมนาด้ านการก่อสร้ างและต่อเติมอาคารสีเขียวแห่งเอเชีย
ครัง้ ที่ 6 จัดแสดงโชว์สนิ ค้ า บริการ และการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับอาคารเขียวแบบครบวงจร
คาดว่าจะมีผ้ เู ข้ าร่วมกว่า 10,000 คน

Exhibition (Trade)

เวลา: 10.00 – 18.00 น.

September 22-24, 2016

Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2016

Challenger 3

BEYOND BEAUTY ASEAN BANGKOK 2016 - The gateway to the South East Asia
expanding beauty industry, promising to provide beauty industry players to be able
to exchange ideas, knowledge, and establish possible commercial connections
between local and international organization. Both exhibitors and visitors could
explore expansion efforts and growth opportunities of their business in the ASEAN
region. The event will be organized around 5 key segments; Beauty & Cosmetics,
Hair & Nail, Herbal & Health, OEM & Packaging and Aesthetics & Dermatology.
This 2-day trade show and 1-day consumer show will act as a true regional gateway
for industry players who want to expand on the booming South East Asia market,
representing a population of 600 million and a market size of over US$14 Billion.
This trade platform is a great way to explore and benchmark the best opportunities
taking place in the area!
For more information, please visit: www. beyondbeautyasean.com or call +66 (0)
2833-5215

Exhibition (Trade)

Time: 10.00 – 18.30 hrs.

22 - 24 กันยายน 2559

บียอน บิว้ ตี ้ อาเซียน-แบงค็อก 2016

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณ ชานนท์ เอกรัตนากุล
โทร: 0 2833 5208
มือถือ: 08 9060 2772
เว็บไซต์: www.Greenbuilding-asia.com
อีเมล: chanone@impact.co.th

The Federation of Thai Industries/ IMPACT Exhibitions/
INFORMA Exhibitions
Exhibition Project
Contact Person: Ms. Peerayaphan Pongsanam
Tel: 0 2833 5215
Mobile: 09 4236 9459
Website: www.beyondbeautyasean.com
email: peerayaphanp@impact.co.th
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DATE/LOCATION

ชาเลนเจอร์ 3

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
งาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2016 - มหกรรมงานแสดงสินค้ า และการประชุม
นานาชาติด้านสุขภาพและความงามทีย่ งิ่ ใหญ่และครบวงจรทีส่ ดุ ในอาเซียน ต่อเนื่องเป็ นครัง้
ที่ 3 เพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้ผลิต และผู้จดั จาหน่ายเครื่ องสาอางไทย อีกทั ้งยังเป็ นเวที
กิจกรรมในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและความงามของ
ผู้ประกอบการไทย รวมถึงเป็ นการกระตุ้นการส่งออกสินค้ าในภาคธุรกิจเครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์ความงาม บนพื ้นทีก่ ว่า 15,000 ตรม. Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2016
จะยิง่ ใหญ่ยงิ่ ขึ ้นเพราะมีการเพิ่มโซนผิวหนังและความงามเพื่อยกระดับความครบครันด้ าน
ความงาม พร้ อมยังมีกิจกรรม VIP Buyer Program ทีจ่ ะนาผู้ซื ้อคนสาคัญกว่า 150 ราย มา
ร่วมงานในครัง้ นี ้ โดยมีผ้ รู ่วมออกแสดงงานจากทัว่ โลกกว่า 550 บริ ษัท และจะมีผ้ ซู ื ้อและ
ผู้ขายกว่า 15,000 รายตลอดทัง้ 3 วันของการจัดงาน งาน Beyond Beauty ASEAN
Bangkok 2016 ถือว่าเป็ นงานทีค่ นในวงการความสวยความงาม และคุณผู้หญิงทุกท่านไม่
ควรพลาด!
งาน Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2016 ได้ จดั พร้ อมกับงาน World Spa &
Well-being Convention 2016 (WSWC 2016) ในวันที่ 22-24 กันยายน 2559 ณ อาคาร ชา
เลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามความเคลือ่ นไหวในการจัดงาน หรื อหัวข้ อสัมมนา
ได้ ทเี่ ว็บไซต์ www.beyondbeautyasean.com หรื อโทร 0 2833 5215

THE ORGANIZER
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่
แมเนจเม้ นท์ จากัด/ อินฟอร์ มา่ เอ็กซิบชิ นั่
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: นางสาว พีรยาพัณณ์ พงศ์สนาม
โทร: 0 2833 5215
มือถือ: 09 4236 9459
เว็บไซต์: www.beyondbeautyasean.com
อีเมล: peerayaphanp@impact.co.th

Exhibition (Trade)

เวลา: 10.00 – 18.30 น.

September 22-24, 2016

World Spa & Well-being Convention 2016

Challenger 3

Celebrating 5 years of industry growth and development, the 5th World Spa & Well- Thai Spa Association
being Convention (WSWC2016) organized by the Thai Spa Association (TSPA),
Show Manager: IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
under the management of IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
/ Exhibition Project
Contact Person: Ms. Peerayaphan Pongsanam
WSWC2016 is not just a trade show. It’s a vital bridge connecting local and
Tel: 0 2833 5215
international industry players together in a unique tri-part event: a 3-day trade
Mobile: 09 4236 9459
exhibition, a 2-day educational congress, and an awards night, giving aspiring,
Website: www.worldspawellbeing.com
novice and seasoned spa & well-being professionals a range of opportunities to
email: peerayaphanp@impact.co.th
network, learn, build business connections and be inspired by industry innovations.
Featuring quality spa operators, educators and business suppliers, the event again
provides an educational platform, encouraging the development of higher industry
standards, and promoting service and product innovation by showcasing the latest
industry products and technologies to key decision makers from across the region,
enabling new business connections to be forged. For more information, please visit:
www.worldspawellbeing.com or call +66 (0) 2-833-5215

Exhibition (Trade)

Time: 10.00 – 18.30 hrs.

22 - 24 กันยายน 2559

World Spa & Well-being Convention 2016

* Subject to change without prior notice
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ชาเลนเจอร์ 3

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
ร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี อย่างยิง่ ใหญ่ของงาน World Spa & Well-being Convention 2016
มหกรรมงานแสดงสินค้ า บริการและการประชุมนานาชาติด้านสปาและสุขภาพครบวงจร ซึง่
จัดโดยสมาคมสปาไทย โดยการบริหารจัดการของ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์
จากัด
ไม่เพียงแต่เป็ นงานแสดงสินค้ าเท่านั ้น World Spa & Well-being Convention ยังเป็ นดัง่
สะพานเชือ่ มต่ออุตสาหกรรมจากทั ้งในประเทศและต่างประเทศเข้ าไว้ ด้วยกัน นอกจากนี ้ยังมี
การประชุมวิชาการเรื่ องสปา สุขภาวะดี รวมถึงสัมมนาวิชาการน ้าพุร้อน ตลอด 3 วันของงาน
ทั ้งนี ้ยังสามารถสร้ างเครือข่ายทางธุรกิจ เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆจากสินค้ าและ
บริการทีน่ าเสนอภายในงานโดยผู้ประกอบการ นักวิชาการ อีกทั ้งยังมุง่ มัน่ เพื่อพัฒนา
มาตรฐาน ยกระดับสินค้ าและบริการสูร่ ะดับสากล
งาน World Spa & Well-being Convention 2016 (WSWC 2016) ได้ จดั พร้ อมกับงาน
Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2016 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2559 ณ อาคาร ชา
เลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามความเคลือ่ นไหวในการจัดงาน หรื อหัวข้ อสัมมนา
ได้ ทเี่ ว็บไซต์: www.worldspawellbeing.com หรื อโทร 0 2833 5215
WSWC on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GBs-cImYKuI

Exhibition (Trade)

เวลา: 10.00 – 18.30 น.

September 22-24, 2016

K-BEAUTY Expo Bangkok 2016

Challenger 3

KINTEX Inc. together with IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. to hold the first
edition of K-Beauty Expo Bangkok which will be feature under the largest beauty
industry exhibition in ASEAN, Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2016 (BBAB2016) on
22-24 September 2016.
With this new partnership, BBAB2016 will become S.E. Asia’s largest beauty trade
platform, with the highest number of Korean exhibitors; many of which will be
showcasing international brands for the first time in the region.
K-Beauty Expo Bangkok 2016 will present all visitors and exhibitors the opportunity
to personally experience a full range of Korean beauty products with more than 150
prominent Korean beauty companies will be participating including cosmetics, hair
and nail care, inner beauty food, smart beauty devices, cosmeceutical, and medical
services. Moreover, there will be several of activities paralleling to K-Beauty Expo
Bangkok 2016 which include make-up demonstrations, a hair styling show, and a
Korean beauty industry trend seminar focusing on the latest in K-beauty.
Take this chance to experience Korean culture & latest cosmetics trends in one
place at K-Beauty Expo Bangkok 2016 at Challenger 3, IMPACT Exhibition&
Convention Center on September 22-24, 2016.

Exhibition (Trade)

Time: 10.00 – 18.30 hrs.

22 - 24 กันยายน 2559

เค บิว้ ตี ้ เอ็กซ์ โป แบงค็อก 2016

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
สมาคมสปาไทย
Show Manager: บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด /
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: นางสาว พีรยาพัณณ์ พงศ์สนาม
โทร: 0 2833 5215
มือถือ: 09 4236 9459
เว็บไซต์: www.worldspawellbeing.com
อีเมล: peerayaphanp@impact.co.th

The Federation of Thai Industries/ IMPACT Exhibitions/
INFORMA Exhibitions/ KINTEX Inc.
Exhibition Project
Contact Person: Ms. Peerayaphan Pongsanam
Tel: 0 2833 5215
Mobile: 09 4236 9459
Website: www.beyondbeautyasean.com
Website: www.kbeautyexpobk.com
email: peerayaphanp@impact.co.th

page 8/28

update 9/23/2016by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

DATE/LOCATION

ชาเลนเจอร์ 3

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
คินเท็กซ์ ศูนย์แสดงสินค้ า และผู้จดั งานยักษ์ใหญ่จากเกาหลีร่วมกับบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่
แมเนจเม้ นท์ จากัดผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ประกาศความร่วมมือจัดงานแสดงสินค้ าและบริการด้ านความงามระดับนานาชาติ K-Beauty
Expo Bangkok 2016 ขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยภายใต้ งาน Beyond Beauty ASEAN
– Bangkok 2016ซึง่ ถือเป็ นงานแสดงสินค้ าด้ านความงามและเครื่องสาอางทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ
ในอาเซียนทีจ่ ะจัดขึ ้นในวันที่ 22-24 กันยายน 2559
การร่วมมือทางธุรกิจครัง้ นี ้ทาให้ งาน Beyond Beauty ASEAN – Bangkok 2016 เป็ นงาน
แสดงสินค้ าและการประชุมด้ านความงามทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีจานวนผู้
ร่วมแสดงสินค้ าและผู้ประกอบการความงามชั ้นนาจากเกาหลีมาเสริมทัพอีกกว่า 150บริ ษัท
เพื่อแสดงสินค้ านวัตกรรมเครื่ องสาอางและความงาม ผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้ นผมและเล็บ อาหาร
เสริ ม อุปกรณ์อจั ฉริ ยะ เวชสาอาง รวมถึงการบริ การทางการแพทย์ ทั ้งนี ้ยังจัดให้ มีกิจกรรม
สาธิตการแต่งหน้ า การแสดงทรงผมแบบต่างๆ อีกทั ้งยังจัดสัมมนาเกี่ยวกับแนวโน้ ม
อุตสาหกรรมความงามล่าสุดจากเกาหลี
งาน K-BEAUTY Expo Bangkok 2016 ได้ จดั พร้ อมกับงาน Beyond Beauty
ASEAN-Bangkok 2016 ในวันที่ 22-24 กันยายน 2559 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ติดตามความเคลือ่ นไหวในการจัดงาน หรือหัวข้ อสัมมนาได้ ทเี่ ว็บไซต์
www.kbeautyexpobk.com หรื อโทร 02-833-5215

Exhibition (Trade)

เวลา: 10.00 – 18.30 น.

September 22-24, 2016

2016 The 6th China – ASEAN (Thailand) Commodity Fair
The 6th CACF was hosted by China Foreign Trade Centre, the organizer of China’s
No.1 Fair- “China Import & Export Fair” and received much attention and great
support from The Economic & Commercial Counsellor's Office, Embassy of the
People's Republic of China in the Kingdom of Thailand, Department of International
Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand, Thailand Convention & Exhibition
Bureau and the chambers of commerce and associations in all circles of
Thailand.The show was divided into three major sections according to product
categories: machinery and Building material, Houseware and Consumer goods,
Shoes & Garments.

Hall 2-3

THE ORGANIZER
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่
แมเนจเม้ นท์ จากัด/ อินฟอร์ มา่ เอ็กซิบชิ นั่ / คินเท็กซ์
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: นางสาว พีรยาพัณณ์ พงศ์สนาม
โทร: 0 2833 5215
มือถือ: 09 4236 9459
เว็บไซต์: www.beyondbeautyasean.com
เว็บไซต์: www.kbeautyexpobk.com
อีเมล: peerayaphanp@impact.co.th

China Foreign Trade Centre (Group)
Show Manager: China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition General Corp.
Tel: ++86-20-89128132
Mobile: ++86-13922299409
Website: http://cacf.fairwindow.com/english/
email: jianjm@fairwindow.com.cn

More than 350 exhibitors from China，Lead by the leaders of provincial
Commerce Department of Fujian, Zhejiang, Guangdong, Jiangsu，Anhui province,
more than 350 enterprises representative from China will soon leave for Thailand to
join this exhibition.Most exhibits came from the industrial bases in China. The CACF
will showcase the brand enterprises as well as seek more excellent small and
medium enterprises in China to introduce them to Thailand and satisfy more
demands of merchants.The organizer continues to hold a couple of professional
seminars in concurrence with the exhibition in the form of “Exhibition + Seminars”,
and invite representatives from high-quality enterprises to join. It provides an
opportunity for buyers and exhibitors to talk face to face, thus effectively reduce the
purchasing cost. Besides, Experts from China and Thailand will be invited share the
latest economic and trade information at the seminars.
* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME

DATE/LOCATION
Exhibition (Trade)

Time: 10.00 - 17.00 hrs.

22 - 24 กันยายน 2559

งานแสดงสินค้ าอาเซียนจีน ครั ง้ ที่ 6

อาคาร 2-3

THE ORGANIZER

China Foreign Trade Centre (Group)
Show Manager: China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition General Corp.
โทร: ++86-20-89128132
มือถือ: ++86-13922299409
เว็บไซต์: http://cacf.fairwindow.com/english/
อีเมล: jianjm@fairwindow.com.cn

Exhibition (Trade)

เวลา: 10.00 - 17.00 น.

September 22-24, 2016
Hall 2-3

The 7th China Products Show 2016

Exhibition (Trade &
Consumer)

Time: 10.00 - 17.00 hrs.

22 - 24 กันยายน 2559

งานแสดงสุดยอดสินค้ าจากประเทศจีน 2016

China Products (Bangkok, Thailand) Show is organized by Trade Development
Bureau, Ministry of the Commerce of the People’s Republic of China, co-organized
by Worldex Fiera Milano Exhibitions (Guangzhou) Co.,Ltd. and Guangdong
Chamber of Commerce of Importers & Exporters have successfully held for 6 years
and this year is the 7th edition, which is claimed to be the longest and biggest
regarding China's products Exhibition and help Chinese enterprises open the new
market in ASEAN and attracted over 10,000 buyers in Thailand even ASEAN to visit
which has provided a good platform for companies to open the global market...

* Subject to change without prior notice

Trade Development Bureau Ministry of the Commerce of
the People’s Republic of China
Worldex Fiera Milano Exhibitions (Guangzhou) Co., Ltd.
Guangdong Chamber of Commerce of Importers &
Exporters
China Council for the Promotion of International Trade
Wuhan Sub-council
China Council for the Promotion of International Trade
Sichuan Committee
Worldex G.E.C. Co., Ltd.
Show Manager: Worldex G.E.C. Co., Ltd.
Tel: 0 2664 6488
Website: www.chinaproductshowbkk.net
email: info@worldexgroup.com, parisa@worldexgroup.com
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DATE/LOCATION

อาคาร 2-3

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
งานแสดงสุดยอดสินค้ าจากประเทศจีนจัดขึ ้นโดยสานักพัฒนาการค้ ากระทรวงพาณิชย์แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับบริ ษัท เวิลด์เด็กซ์ เฟี ยร่า มิลาโน่ เอ็กซ์ซิบชิ นั่ (เมืองกวางโจว)
จากัด และหอการค้ าแห่งมณฑลกวางตุ้ง กับความสาเร็จตลอดเวลา 6 ปี ทีผ่ า่ นมา และปี นี ้จะ
เป็ นปี ที่ 7 ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นโชว์เดียวทีผ่ ้ ปู ระกอบการจีนได้ มีโอกาสในการเปิ ดตลาดใหม่ใน
ภูมิภาคอาเซียนทีย่ าวนานทีส่ ดุ และใหญ่ทสี่ ดุ ซึง่ สามารถดึงดูดผู้ซื ้อชาวไทยเข้ าชมงานได้
มากกว่า 10,000 ราย และเป็ นแนวคิดทีด่ ีในการก้ าวสูต่ ลาดโลก

Exhibition (Trade &
Consumer)

เวลา: 10.00 - 17.00 น.

September 24-25, 2016
Arena

คอนเสิร์ต อัสนี - วสันต์ 30 ปี สวัสดีครั บ
Ticket are 6,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 (Standing & Seated)/ 1,500 / 1,000 THB

Concert

Show Time : 19.00 hrs.

24-25 กันยายน 2559
อารี น่า

คอนเสิร์ต อัสนี - วสันต์ 30 ปี สวัสดีครั บ
จากจุดเริ่ มต้ นทีร่ ้ ูจกั กัน ทุกอัลบั ้ม ทุกเพลง ทุกการแสดงสดได้ สานความสัมพันธ์เป็ นความ
ผูกพัน ทีแ่ นบแน่น ระหว่างสองพี่น้องนักดนตรี จากจังหวัดเลยกับมิตรรักนักฟั งทัว่ ประเทศ
และนานาประเทศ ผ่านไปกี่ปี ก็ยงั ยินดีทจี่ ะสวัสดี ทักทาย และสร้ างความทรงจาร่วมกันแบบ
อัสนี – วสันต์ ครัง้ นี ้ก็เช่นกัน และพิเศษกว่าเคย เพราะดีไซน์ทั ้งการแสดงสด ลิสต์เพลง เวที
แสง สีเสียง เพื่อวาระ 30 ปี โดยเฉพาะมาเถอะ 30 ปี มีครัง้ เดียว นะ!

Concert

บัตรราคา 6,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 (บัตรยืน และบัตรนัง่ )/ 1,500 / 1,000 บาท
เวลาแสดง : 19.00 น.

THE ORGANIZER
Trade Development Bureau Ministry of the Commerce of
the People’s Republic of China
Worldex Fiera Milano Exhibitions (Guangzhou) Co., Ltd.
Guangdong Chamber of Commerce of Importers &
Exporters
China Council for the Promotion of International Trade
Wuhan Sub-council
China Council for the Promotion of International Trade
Sichuan Committee
Worldex G.E.C. Co., Ltd.
Show Manager: บริ ษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จากัด
โทร: 0 2664 6488
เว็บไซต์: www.chinaproductshowbkk.net
อีเมล: info@worldexgroup.com, parisa@worldexgroup.com

GMM Grammy PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel: 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
จองบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร: 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com

September 28 - October 2, TFIC Furniture 2016 (Outlet)
2016

* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION
Hall 2-4

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
The big furniture show of the year TFIC Furniture 2016 (Outlet)

Exhibition (Consumer)

Time: 10.30-21.00 hrs.

28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559

THE ORGANIZER
Thai Furniture Industry Club, The Federation of Thai
Industries
Tel. 0 2345 1270
Mobile. 08 1889 8350
Website: www.thaifurnitureclub.or.th
email: narinthorna@gmail.com

งานแสดงสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ส่งออก

อาคาร 2-4

งานแสดงสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ยงิ่ ใหญ่แห่งปี ถูกจริ ง ลดจริ ง ปี ละครัง้ เท่านั ้น
สินค้ าดีคณ
ุ ภาพส่งออกจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง หลากดีไซน์ ทีพ่ ร้ อมใจมาลดราคา
ให้ ผ้ สู นใจเลือกซื ้อ เลือกช้ อป จุใจ ไม่วา่ จะเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ งานตกแต่ง บ้ าน คอนโด
ทีท่ างาน โรงแรม อพาร์ ตเม้ นท์ ร้ านอาหาร ฯลฯ

Exhibition (Consumer)

เวลา: 10.30-21.00 น.

กลุม่ อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2345 1270
มือถือ. 08 1889 8350
เว็บไซต์: www.thaifurnitureclub.or.th
อีเมล: narinthorna@gmail.com

September 28 - October 2, Sports World Expo 2016 (September)
2016
Hall 5

A showcase of Thailand’s sporting industry, where local and international sporting
equipment and accessories, and all sports related products and services of the
largest quantities and of the most varieties, will be on sale. Products in this
promotion will comprise of new product launches, special sale items, clearance
items, and loss leader items.

Exhibition (Consumer)

Time: TBA

Active nation Co.,Ltd
Tel: 0 2678 1000 Ext.3202
Mobile. 08 9508 7715
Website: https://www.facebook.com/sportsworldthailand
email: sportsworld_marketing@hotmail.com

28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 สปอตเวิล์ด เอ็กซ์ โปร 2559 (กันยายน)
อาคาร 5

มหกรรมสินค้ า และอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดงั พบกับสินค้ าครบวงจร เสื ้อผ้ า และรองเท้ ากีฬา
ชั ้นนา เครื่ องออกกาลังกาย อุปกรณ์กอล์ฟ กีฬาทางน ้า แคมป์ปิ ง้ และอืน่ ๆ อีกมากมายใน
ราคาพิเศษ

Exhibition (Consumer)

เวลา: TBA

September 30, 2016
Arena

Queen - Adam Lambert to perform in Bangkok
Queen + Adam Lambert today announced their first-ever concert in Bangkok with
the long-awaited show to take place on 30 September at Impact Arena, Muang
Thong Thani. AEG Live and BEC-Tero Entertainment are proud to bring the
extraordinary Queen + Adam Lambert to rock Thailand as part of their Asia tour

บริษัท แอคทีฟ เนชัน่ จากัด
โทร. 0 2678 1000 ต่อ 3202
มือถือ. 08 9508 7715
เว็บไซต์:https://www.facebook.com/sportsworldthailand
อีเมล: sportsworld_marketing@hotmail.com

BEC-Tero Entertainment Public Company Limited.
Tel.0-2262-3456
Website www.thaiticketmajor.com, www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero

Tickets are 8,000 / 7,000 / 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB
* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION
Concert
30 กันยายน 2559
อารี น่า

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
Time: 20.30 hrs.
ควีน + อดัม แลมเบิร์ต ออน ทัวร์ 2016
เออีจี ไลฟ์ ร่วมกับ บีอีซี-เทโร เตรี ยมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครัง้ ประวัติศาสตร์ ด้ วยการนาสุดยอ
ดวงร็อค ระดับตานานของโลก “ควีน” (Queen) โดยมี 2 สมาชิก ไบรอัน เมย์ (Brian May)
และ โรเจอร์ เทย์เลอร์ (Roger Taylor) มาเปิ ดการแสดงสดโชว์ความเก๋าทางดนตรี เต็ม
รูปแบบครัง้ แรก ในประเทศไทย พร้ อมเพลงฮิตมากมายทีจ่ ะได้ รับการถ่ายทอดผ่านอเมริกนั
ไอดอลเจ้ าของเสียงร้ องอันทรงพลัง “อดัม แลมเบิร์ต” (Adam Lambert) กับคอนเสิร์ตใหญ่ที่
แฟนเพลงชาวไทยไม่ควรพลาด “ควีน + อดัม แลมเบิร์ต ออน ทัวร์ 2016”(Queen + Adam
Lambert On Tour 2016) ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายนนี ้ ทีอ่ ิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

Concert

บัตรราคา 8,000 / 7,000 / 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
เวลา 20.30 น.

October 2, 2016
Arena

Lipta On Ice
Tickets are 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 THB

Concert

Show Time: 19.00 hrs.

2 ตุลาคม 2559
อารี น่า

ลิปตา ออน ไอซ์
“ลิปตา” ศิลปิ นคูแ่ นวป๊ อป อาร์ แอนด์บี ทีโ่ ด่งดังสุดๆ ตั ้งแต่เพลงเปิ ดตัว “ฝื น” และ “กอด
ตัวเอง” จากผลงานอัลบั ้มแรก หลังจากนั ้นตลอด 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ลิปตามีผลงานมาแล้ ว 5
อัลบัม้ มีเพลงทีโ่ ด่งดังโดนใจแฟนเพลงมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ลมหายใจของเมือ่ วาน, ปฎิเสธ
อย่างไร, อ่อนแอ, ยัง, ลองคุย, แค่ร้ ูวา่ รัก, ไม่ต้องขอโทษ, ใจอยากบอกรัก, ไม่คิด, รวมถึง
เพลงประกอบละครดัง อย่าง “ไปอยูท่ ไี่ หนมา” จากเรื่ อง ก๊ วนคานทองกับแก๊ งพ่อปลาไหล,
“ไม่คิด” จากเรื่ อง นางสาวทองสร้ อย, “เหงา” จากเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด นอกจากทั ้ง 2
หนุม่ จะสร้ างสรรค์เพลงโดนๆออกมามากมายแล้ ว ความโดดเด่นอีกอย่างหนึง่ ของวงลิปตา
คือบุคลิกกวนๆ บวกกับมุขฮาๆ โดนใจ ทีส่ ามารถเรียกรอยยิ ้มและเสียงหัวเราะจากแฟนเพลง
ทุกครัง้ ทีพ่ วกเขาขึ ้นเวที

Concert
October 5-9, 2016
Hall 5-8

Exhibition (Consumer)

THE ORGANIZER

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
โทร.0-2262-3456
เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com, www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero

BEC-Tero Entertainment Public Company Limited.
Tel.0-2262-3456
Website www.thaiticketmajor.com, www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
โทร.0-2262-3456
เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com, www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero

บัตรราคา 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 บาท
เวลาแสดง 19.00 น.
th

16 Discount Overload
The event will gather tons of goods from many leading brands which will be sold in The Mall Group Co., Ltd.
the very special price up with special session "Super Shock Price"
Tel. 0 2310 1000
Mobile. 09 4052 3904
Website: www.themallgroup.com
October 5-7, 2016: Time 11.00-22.00 hrs.
October 8-9, 2016: Time 10.30-22.00 hrs.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME

DATE/LOCATION
5-9 ตุลาคม 2559
อาคาร 5-8

Exhibition (Consumer)

มหกรรมลดทะลุพิกดั ครังที
้ ่ 16
มหกรรมลดทะลุพกิ ดั รวบรวมสินค้าหลากหลายแบรนด์ชนน
ั ้ ากว่าล้านรายการ จาก
ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชันน
้ าในศูนย์การค้ามาลดราคา อาทิ เครือ่ งเสียง เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน เครือ่ งนอน เครือ่ งครัว อุปกรณ์เครือ่ งมือสาหรับช่าง
เสือ้ ผ้าแฟชั ่นแบรนด์ชนน
ั ้ า ทัง้ ผูช้ าย – ผูห้ ญิง อุปกรณ์กฬี า รองเท้า เสือ้ ผ้ากีฬา
นอกจากนี้ยงั มีโซนอาหารแสนอร่อย และอืน่ ๆ อีกมากมาย ช้อปกันให้เพลินกับโปรโมชั ่น
ร่วมกับบัตรเครดิตชันน
้ า พิเศษสุดๆ กับช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้ งสินค้า Super Shock
Price ลดต่ากว่าทุนทุกวัน 3 รอบ/ วัน ถึงก่อนมีสทิ ธิ ์ก่อน กับสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษสุดๆ
เมือ่ ช้อปภายในงานลุน้ ทุกวันกับของรางวัลมากมายภายในงาน

THE ORGANIZER

บริษทั เดอะมอลล์ กรุป๊ จากัด
โทร. 0 2310 1000
มือถือ. 09 4052 3904
เว็บไซต์: www.themallgroup.com

5-7 ตุลาคม 2559: เวลา 11.00-22.00 น.
8-9 ตุลาคม 2559: เวลา 10.30-22.00 น.

October 6-9, 2016
Hall 1-2

SmartHeart presents Pet Variety 2016

Exhibition (Consumer)

Time: 10.00 – 20.00 hrs.

6 - 9 ตุลาคม 2559
อาคาร 1-2

สมาร์ ทฮาร์ ท พรี เซนต์ เพ็ทวาไรตี ้ 2016

Exhibition (Consumer)

เวลา: 10.00 – 20.00 น.

October 6-9, 2016

8 International Bangkok Bike 2016

The outstanding pet exhibition in Thailand, welcomes all pet lovers with numerous
adorable pets which are under one roof. The visitors will be excited about the
fabulous pet competitions and incredible activities which present the untapped
potential of your pets. Enjoy shopping caravans of discounted pet products such as
unique accessories, lovely costumes and health & care goods from over 200 pet
exhibit booths covering 10,000 sq.m. Let’s find out the new distinguished
experiences of pet showing only in “Pet Variety”

มหกรรมสารพัดสัตว์เลี ้ยงอันดับ 1 ของเมืองไทย "สมาร์ ทฮาร์ ท พรีเซนต์ เพ็ทวาไรตี ้ 2016"
งานทีร่ วบรวมสินค้ าและบริการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อคนรักสัตว์เลี ้ยงโดยเฉพาะ ภายใน
งานประกอบไปด้ วยโซนสัตว์เลี ้ยงนานาประเภท ไม่วา่ จะเป็ น โซนสุนขั โซนแมว โซนปลา
โซนนก โซนสัตว์เล็ก และโซนสัตว์แปลก รวมไปถึงกิจกรรมการประกวดสัตว์เลี ้ยงประเภท
ต่างๆ และกิจกรรมทีส่ ร้ างความสุขให้ กบั คนรักสัตว์เลี ้ยง เช่น คาเฟ่ สัตว์เลี ้ยง การทาเวิร์คช
อปสินค้ าเพื่อสัตว์เลี ้ยง และการตรวจสุขภาพสัตว์เลี ้ยง งานดีๆทีค่ นรักสัตว์เลี ้ยงห้ ามพลาด!

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Co-Organaizer: Thai Pet Product Industries Association
Exhibition Project
Contact Person: Khun Atthaphan Wachiramaneephan
Tel: 0 2833 5349
Mobile: 08 3608 5518
Website: http://www.pet-variety.com/
email: contact@pet-variety.com

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด
Co-Organaizer: สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี ้ยงไทย
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณอรรถพันธ์ วชิรมณีพนั ธุ์
โทร: 0 2833 5349
มือถือ: 08 3608 5518
เว็บไซต์: http://www.pet-variety.com
อีเมล: contact@pet-variety.com

th

Hall 3-4

* Subject to change without prior notice

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. (NEO)
Tel. 0 2203 4232
email: nisha.mah@qsncc.com
Website: www.internationalbangkokbike.com
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DATE/LOCATION
Exhibition (Consumer)
6 - 9 ตุลาคม 2559

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME

THE ORGANIZER

Time: 10.00-21.00 hrs.

มหกรรมจักรยาน อินเตอร์ เนชั่นแนล บางกอก ไบค์ ครั ง้ ที่ 8

อาคาร 3-4

กลับมาอีกครัง้ !!! กับสุดยอดงานจักรยานของผู้มีใจรักการปั่ น งานเดียวทีเ่ กาะติดทุกกระแส
เพื่อให้ คณ
ุ ได้ อพั เดตทุกเทรนด์ของจักรยาน และติดตามกระแสการปั่ นจักรยาน ภายในงาน
คุณจะได้ พบกับสินค้ าจักรยานครบวงจร อาทิเช่น จักรยาน อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง
อุปกรณ์เสริ ม เครื่องแต่งกาย บริการทีเ่ กี่ยวข้ อง พร้ อมกับการเปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกของงาน
Bangkok Triathlon Expo 2016 งานทีร่ วบรวมสินค้ าไตรกีฬาครบวงจร พร้ อมกิจกรรมเวิร์คช
อปทีเ่ ตรี ยมไว้ สาหรับคนมีไฟ ทีก่ าลังมองหาความท้ าทายใหม่ ๆ เช่นคุณ ห้ ามพลาด ! ถ้ าคุณ
ไม่อยากปั่ นรัง้ ท้ ายขบวน

Exhibition (Consumer)

เวลา: 10.00-21.00 น.

October 15, 2016
Arena

Moderndog 22
Tickets are 3,500 / 3,000 (Standing & Seated)/ 2,500 / 2,000 (Standing & Seated)/
1,500 / 1,000 THB

Concert

Show Time: 19.00 hrs.

15 ตุลาคม 2559
อารี น่า

โมเดิร์นด็อก 22
ไอคอนจากยุค 90 ผู้จดุ ประกายดนตรี ทางเลือก (อัลเทอร์ เนทีฟร็ อค) ให้ กบั คนฟั งเพลงใน
ประเทศไทย ซึง่ ต่อมาเพลงแนวอัลเทอร์ เนทีฟได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูง ส่งให้ ชอื่ ของ วงโม
เดิร์นด็อก โด่งดังถึงขีดสุดจากวงดนตรีขวัญใจนักศึกษา สูว่ งทีเ่ ป็ นขวัญใจมหาชน ภายใน
ช่วงเวลาไม่นาน ด้ วยฝี ไม้ ลายมือการเล่นดนตรีและการแสดงสดทีม่ ีความโดดเด่น เร้ าใจ เป็ น
ตัวของตัวเอง ประกอบกับผลงานเพลงทีม่ ีความแตกต่าง กับแนวดนตรีแบบฟั งก์โซลโม
เดิร์นร็ อคและกรันจ์ทผี่ สมผสานกันอย่างลงตัว จนทาให้ ผลงานอัลบั ้มแรก “โมเดิร์นด็อก”
กวาดยอดขายทะลุ 1 ล้ าน ก็อบปี !้
ตลอดระยะเวลา 22 ปี ในวงการเพลง โมเดิร์นด็อก คือวงดนตรีทมี่ ีความพิถีพิถนั ในการผลิต
ผลงานเพลงออกมาอย่างมีคณ
ุ ภาพและมีพฒ
ั นาการทีแ่ ต่งต่างเสมอ โดยออกผลงานมาแล้ ว
ทั ้งหมด 6 อัลบัม้ ได้ แก่ อัลบั ้มที่ 1 “โมเดิร์นด็อก” หรื อ อีกชือ่ คือ “เสริมสุขภาพ” เพลงทีโ่ ด่ง
ดังคือ “ก่อน”, “บุษบา”, “บางสิง่ ”, “หมดเวลา” อัลบั ้มที่ 2 “คาเฟ่ ” มีเพลงดังคือ "รูปไม่หล่อ"
และ "ติม๋ " อัลบั ้มที่ 3 Love Me Love My Life มีเพลงดังคือ "สิง่ ทีไ่ ม่เคยบอก" "เวตาล" อัลบั ้มที่
4 “แดดส่อง” มีเพลงดังอย่าง "ตาสว่าง" อัลบั ้มที่ 5 “ทิงนองนอย” และอัลบั ้มล่าสุด ซึง่ ได้ มี
การปล่อยออกมาแล้ ว 6 ซิงเกิ ้ล คือ “โอน้ อยออก” , “สกาล่า”, “ทบทวน” , “Cloud” , “Cheer”
และล่าสุด “วันนี ้เมือ่ ปี ก่อน” โดยซิงเกิ ้ลทีเ่ หลือจะถูกปล่อยออกเร็ วๆ นี ้

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์ จากัด
โทร.0 2203 4232
อีเมล: nisha.mah@qsncc.com
เว็บไซต์: www.internationalbangkokbike.com

BEC-Tero Entertainment Public Company Limited.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com, www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
โทร.0-2262-3456
เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com, www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero

บัตรราคา 3,500 / 3,000 (บัตรยืน และบัตรนัง่ )/ 2,500 / 2,000 (บัตรยืน และบัตรนัง่ )/ 1,500
/ 1,000 บาท
Concert

เวลาแสดง 19.00 น.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME

DATE/LOCATION
October 22, 2016
Arena

THAILAND MUSIC LEAGUE 2016
Ticket are 2,000 / 1,650 (Standing) / 1,400 (Standing & Seated) / 1,200 / 900 THB

Concert

Show Time: 19.00 hrs.

22 ตุลาคม 2559
อารี น่า

ไทยแลนด์ มวิ สิคลีก 2016

Concert

ครัง้ แรกในวงการเพลงไทย กับการจับมือของ 4 ค่ายเพลง วอท เดอะ ดัก (What The Duck),
สไปร์ ซซี่ ดิสก์ (SPICYDISC), บีอีซี-เทโร มิวสิค (BEC-Tero Music) และ เลิฟ อิส (LOVEiS)
ผุดไอเดียเก๋ คอนเซปสร้ างสรรค์ นาดนตรีมาผสมกับกีฬา สร้ างกิจกรรมดนตรีทไี่ ม่เหมือนใคร
ในชือ่ “ไทยแลนด์มิวสิคลีก 2016” (Thailand Music League) จัดขึ ้น ในวันเสาร์ ที่ 22
ตุลาคมนี ้ ณ อิมแพค อารี น่า เมืองทองธานี เปิ ดจองบัตรตั ้งแต่ 29 กรกฎาคม นี ้ ทีไ่ ทยทิคเก็ต
เมเจอร์ “ไทยแลนด์มิวสิคลีก 2016” งานแข่งขันดนตรี เชิงกีฬา โดยนักกีฬาก็คือนักดนตรี ทขี่ ึ ้น
ชือ่ ลือชาในเรื่ องดนตรี ทีจ่ ะยกค่ายกันมา แบบจัดเต็ม แข่งกันแบบค่ายต่อค่าย ไมค์ตอ่ ไมค์
เพลงต่อเพลง โดย แต่ละค่ายเตรียมส่งตัวแทนศิลปิ นเข้ าร่วมแข่งขัน ประชันความมันดัง

THE ORGANIZER
BEC-Tero Entertainment Public Company Limited.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com, www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com, www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero

บัตรราคา 2,000 / 1,650 (ยืน) / 1,400 (ยืน และนัง่ ) / 1,200 / 900 บาท
เวลาแสดง: 19.00 น.

October 15-23, 2016
Hall 1-8

ONE STOP SHOPPING EXPO 2016

Exhibition (Consumer)

Time : 10.30 - 20.30 hrs.

15 - 23 ตุลาคม 2559

ONE STOP SHOPPING EXPO 2016

- Home & Furniture Show 2016
- Home Materials & Green Living Expo
- Wedding Festival
- Electronic & Power Sale
- Fashion, Jewelry & Beauty Festival
- ย้ อนตานาน ตลาดน ้า ตานานไทย ครัง้ ที่ 3
- 2nd Organic Clean Herb
- 6th Baby & Family Expo
- มหกรรมบันเทิงเทีย่ วทัว่ ไทย ครัง้ ที่ 8
- 2nd Mobile IT & Camera Festival
- มหกรรมพันธุ์ไม้ และสัตว์เลี ้ยง
- อาหารดี 4 มุมเมือง
- 2nd Asean Houseware Fair

* Subject to change without prior notice

Home Show Co.,Ltd.
Tel: 0 2719 0408
Website: www.unionpan.com
e-mail: unionpan@yahoo.com
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DATE/LOCATION
อาคาร 1-8

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
- Home & Furniture Show 2016
- Home Materials & Green Living Expo
- Wedding Festival
- Electronic & Power Sale
- Fashion, Jewelry & Beauty Festival
- ย้ อนตานาน ตลาดน ้า ตานานไทย ครัง้ ที่ 3
- 2nd Organic Clean Herb
- 6th Baby & Family Expo
- มหกรรมบันเทิงเทีย่ วทัว่ ไทย ครัง้ ที่ 8
- 2nd Mobile IT & Camera Festival
- มหกรรมพันธุ์ไม้ และสัตว์เลี ้ยง
- อาหารดี 4 มุมเมือง
- 2nd Asean Houseware Fair

Exhibition (Consumer)

เวลา 10.30 - 20.30 น.

October 27-30, 2016
Hall 2-3

Makro HoReCa

Exhibition (Consumer)

Time: 10.00-19.00 hrs.

27 - 30 ตุลาคม 2559
อาคาร 2-3

มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร และอุปกรณ์ ครัง้ ที่ 11

Exhibition (Consumer)

เวลา: 10.00-19.00 น.

THE ORGANIZER
บริษัท โฮม โชว์ จากัด
โทร: 0 2719 0408
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpan@yahoo.com

Siam Makro Co., Ltd.
Tel. 0 2067 8582
Website: www.siammakro.co.th
e-mail: npiancha@siammakro.co.th

“แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครัง้ ที่ 11 หรื อ Makro HoReCa
2016” จัดขึ ้นภายใต้ แนวคิด “สร้ างธุรกิจอาหาร สูม่ าตรฐานสากล” ( HoReCa Business
Solution) นาเสนอกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอกย ้าความเป็ น “คูค่ ิดธุรกิจคุณ” ของแม็ค
โคร อาทิ
• การแข่งขันการทาอาหารทีไ่ ด้ รับการรับรองจากสมาคมเชฟโลก “WACS ENDORSE”
• การนาเสนอร้ านต้ นแบบในกลุม่ ธุรกิจทีจ่ ะจุดประกายไอเดียเพิ่มมูลค่า ให้ ผ้ ปู ระกอบการไป
ประยุกต์ใช้ ได้ จริง
• พบสูตรสาเร็ จในการประกอบธุรกิจ สาหรับผู้ต้องการประกอบธุรกิจใหม่ หรือธุรกิจเสริ ม
รายได้ ทีส่ ามารถเลือกซื ้อได้ แบบ One Stop Shopping
• ร่วมสัมผัสประสบการณ์ แนวคิดของเหล่าเซเลบริ ตี ้ วิทยากร ผู้เชีย่ วชาญด้ านอาหารเพื่อ
อนาคต ทีจ่ ะมาเผยเคล็ดลับทีท่ าให้ ธุรกิจอาหารสูม่ าตรฐานสากล
• พบมุมมองผู้เชีย่ วชาญด้ านอาหารเพื่ออนาคต ทีจ่ ะมาร่วมแบ่งปั นไอเดียสร้ างสรรค์และ
เปิ ดเผยเคล็ดลับทีท่ าให้ ธุรกิจ
• เสวนา สัมมนา และเวิร์คช็อป ในหลากหลายกลุม่ ธุรกิจเพื่อการต่อยอดสร้ างอาชีพได้ ง่ายๆ.
• พิเศษกับการให้ ความรู้ คาแนะนา สาหรับผู้ทตี่ ้ องการเปิ ดร้ านอาหาร อาทิ การออกแบบร้ าน
, การดูฮวงจุ้ยร้ าน , การออกแบบป้ายเมนู เป็ นต้ น
• และช้ อปสินค้ าราคาพิเศษจากพันธมิตรทางการค้ าอีกกว่า 300 ราย

* Subject to change without prior notice

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2067 8582
เว็บไซต์: www.siammakro.co.th
อีเมล: npiancha@siammakro.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME

DATE/LOCATION
October 27-30, 2016
Hall 7-8

Elder Fair Thailand 2016

Exhibition (Consumer)

Time: TBA

27 - 30 ตุลาคม 2559
อาคาร 7-8

Elder Fair Thailand 2016

Exhibition (Consumer)

เวลา: TBA

October 28, 2016
Thunder Dome

2016 Lee Jong Suk Fan Meeting Variety in Bangkok

Concert

Show Time: 19.30 hrs.

28 ตุลาคม 2559
ธันเดอร์ โดม

2016 Lee Jong Suk Fan Meeting Variety in Bangkok

Concert

THE ORGANIZER
Home Product Center Co., Ltd.
Mobile. 09 6947 7479
Mobile. 08 6829 0007
email: chanya.hh@hotmail.com

เป็ นงานแฟร์ มิติใหม่ของผู้สงู อายุและครอบครัว เพื่อคนรักสุขภาพ คนรักผู้สงู อายุทจี่ ะทาให้
มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี ภายในงานเน้ นการจาหน่ายสินค้ า โปรโมทสินค้ า และบริการ แพ็คเกจ
โปรโมชัน่ ต่างๆ ของสินค้ าและบริการ เป็ นงานทีต่ อบโจทย์ทกุ ด้ านของความจาเป็ นในการ
ดาเนินชีวิตทีด่ ี ทางงานแบ่งเป็ นโซนต่างๆครบครันทีแ่ ตกต่างกันออกไป แต่ละโซนมี
ความสาคัญหลายทางเลือกให้ กบั ผู้เข้ าชมงาน กลุม่ เป้าหมายของงานคือ ตั ้งแต่อายุ 27-60
ปี ขึ ้นไป เป็ นเหมือนงานของครอบครัวทีต่ ้ องให้ ความสนใจ ด้ วยเทรนด์ธุรกิจของผู้สงู อายุที่
กาลังได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก และด้ วยทางงานมีการโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อให้ ได้ ประโยชน์มากทีส่ ดุ กับทางหน่วยงาน/ร้ านค้ า ทางงานมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อการ
ตัดสินใจ หากสนใจจองพื ้นทีต่ ิดต่อได้ ที่ 0 2013 9707, 06 2593 5144, 09 6947 7479

Ticket are 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB

บริษัท เลเจนท์ เอ็นเตอร์ ไพซ์ จากัด
มือถือ. 09 6947 7479
มือถือ. 08 6829 0007
อีเมล: chanya.hh@hotmail.com

Idea Music Entertainment (Thailand) Co.,Ltd
Tel. 0 2711 7788
Website: www.allticketthailand.com
email: supportallticket@counterservice.co.th

คอละครเกาหลีเตรียมพบกับพระเอกหนุม่ ชือ่ ดังจากแดนกิมจิ "อีจงซอก" (Lee Jong Suk) ที่ บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ (ไทยแลนด์) จากัด
จะบินลัดฟ้ามาพบปะกับแฟนคลับชาวไทยอีกครัง้ สามารถจองบัตรได้ ที่
โทร. 0 2711 7788
allticketthailand.com หรื อร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นทัว่ ประเทศ
เว็บไซต์: www.allticketthailand.com
อีเมล: supportallticket@counterservice.co.th
บัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
เวลาแสดง: 19.30 น.

October 29-30, 2016
Arena

2016 BIGBANG MADE [V.I.P] TOUR IN BANGKOK
Ticket are 8,500 / 7,500 / 6,500 (Standing) / 5,500 (Standing) / 4,500 / 3,500 / 2,500 4Nologue Co., Ltd
/ 2,000 THB
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel: 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com

Concert

October 29, 2016 Show Time: 19.00 hrs.
October 30, 2016 Show Time: 17.00 hrs.

* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION
29 - 30 ตุลาคม 2559
อารี น่า

Concert

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME

THE ORGANIZER

2016 BIGBANG MADE [V.I.P] TOUR IN BANGKOK
เวทีแห่งการเฉลิมฉลองเดบิวต์ครบรอบ 10 ปี ของ 'BIGBANG' และร่วมสร้ างความประทับใจ บริษัท โฟร์ โนล็อค จากัด
จนกว่าจะได้ กลับมาพบกันใหม่กบั "BIGBANG MADE [V.I.P] TOUR IN BANGKOK" เต็ม จองบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์
อิม่ 2 รอบการแสดงที่ V.I.P ตัวจริงห้ ามพลาด
โทร: 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
บัตรราคา 8,500 / 7,500 / 6,500 (บัตรยืน) / 5,500 (บัตรยืน) / 4,500 / 3,500 / 2,500 /
2,000 บาท
วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลาแสดง 19.00 น.
วันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลาแสดง 17.00 น.

October 29 - November 6, Baan Lae Suan Fair 2016
2016
Challenger 1-3

Amarin Printing and Publishing P.C.L.
Tel. 0 2422 9999 ext. 4120, 4131-35, 4175-78
Website : www.baanlaesuanfair.com
Facebook : www.facebook.com/bsmagazine

Exhibition (Consumer)

Time: 09:30 - 21:00 hrs.

29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
2559

บ้ านและสวนแฟร์ 2559

ชาเลนเจอร์ 1-3

Exhibition (Consumer)

บริษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิง่ จากัด (มหาขน)
โทร. 0 2422 9999 ext. 4120, 4131-35, 4175-78
เว็บไซต์: www.baanlaesuanfair.com
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/bsmagazine
เวลา: 09:30 - 21:00 น.

October 29 - November 6, Good Life 2016
2016
Challenger 1

Amarin Printing and Publishing P.C.L.
Tel. 0 2422 9999 ext. 4350, 4550, 4555

Exhibition (Consumer)

Time: 09:30 - 21:00 hrs.

29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
2559

กินดี อยู่ดี ที่งานเดียว 2559

ชาเลนเจอร์ 1

บริษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิง่ จากัด (มหาขน)
โทร. 0 2422 9999 ext. 4350, 4550, 4555

Exhibition (Consumer)

เวลา: 09:30 - 21:00 น.

November 2-4, 2016

Asia Pacific Regional Water & Wastewater Technology Conference and Exhibition

* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION
Hall 2

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
Asia Pacific Regional Water Conference and Exhibition (APRWC) is an international
water industrial event brings an international congregation of companies together in
Bangkok. This unique event which seeks to bring together more than 8,000 industry
professionals to tackle the pertinent concerns of booming water & wastewater
industries and renewable green technology in Thailand, from its technological front
to the changing market trends

THE ORGANIZER
WorldEx Exhibition & Conference
Tel. +603 6150 8952
Website: www.worldexasia.com
e-mail: info@worldexasia.com

Exhibition (Trade)

Time : TBA

2 - 4 พฤศจิกายน 2559
อาคาร 2

Asia Pacific Regional Water & Wastewater Technology Conference and Exhibition

Exhibition (Trade)

เวลา : TBA

November 3-6, 2016
Hall 3-4

41st Thai Tiew Thai 2016
The big event for traveler.

Exhibition (Consumer)

Time : 10.00-21.00 hrs.

3 - 6 พฤศจิกายน 2559
อาคาร 3-4

ไทยเที่ยวไทย ครั ง้ ที่ 41

Exhibition (Consumer)

เวลา : 10.00-21.00 น.

November 3-6, 2016

3rdRobinson Shop Mun Sanan Muang 2016

WorldEx Exhibition & Conference
โทร. +603 6150 8952
เว็บไซต์: www.worldexasia.com
อีเมล: info@worldexasia.com

PK Exhibition Management Co.,Ltd
Tel. 0 2307 8555
Website: www.pkexhibition.com
e-mail: operation@pkexhibition.com

งานมหกรรมส่งเสริมการขายสินค้ า และบริการด้ านการท่องเทีย่ วทีม่ ีผ้ ปู ระกอบการทั ้งในและ บริษัท พี.เค. เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ต่างประเทศเข้ าร่วมแสดง จานวนมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย งานนี ้คุณจะได้ พบกับส่วนลด และ โทร. 0 2307 8555
โปรโมชัน่ ต่างๆมากมาย ภายในงาน
เว็บไซต์: www.pkexhibition.com
อีเมล: operation@pkexhibition.com

Hall 5-6

Robinson Department Store Public Company Limited
Tel. 02 160 3900
Mobile. 08 1551 4449
Website: www.robinson.co.th
email: LePhuvisthorn@robinson.co.th

Exhibition (Consumer)

Time: 10.30-21.30 hrs.

3 - 6 พฤศจิกายน 2559

โรบินสัน ช้ อปมันส์ สนั่นเมือง ครัง้ ที่ 3

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME

DATE/LOCATION
อาคาร 5-6

Exhibition (Consumer)

เวลา: 10.30-21.30 น.

November 5, 2016

Rock in pain concert

Thunder Dome

Ticket are 1,500 (Seated) / 1,300 (Standing) THB

Concert

Show Time: 19.00 hrs.

5 พฤศจิกายน 2559
ธันเดอร์ โดม

Rock in pain concert "ร็ อคจะเป็ นจะตาย สุดท้ายก็เจ็บ"
คอนเสิร์ตทีจ่ ะรวมความช ้าไว้ มากทีส่ ดุ ต่อให้ เข้ มแข็งแค่ไหนก็ต้องเสียน ้าตากับเพลงของพวก
เขาเหล่านี ้ ไม่วา่ จะเป็ น อ๊ อฟ พงษ์พฒ
ั น์ , อู๋ ธรรพ์ธร, แบล็คเฮด ,ซิลลี่ ฟูลส์ , แด็กซ์ ร็ อคไร
เดอร์ , ซีล พร้ อมแขกรับเชิญพิเศษทีจ่ ะรวมเพลงร็ อคช ้าๆ มากมายแค่ได้ ยินท่อนฮุค ก็พร้ อม
จะร้ องเพลงตามทั ้งน ้าตาแน่นอน

THE ORGANIZER
บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2160 3900
มือถือ. 08 1551 4449
เว็บไซต์: www.robinson.co.th
อีเมล: LePhuvisthorn@robinson.co.th

Music Move Entertainment Co.,Ltd
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel: 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com

บริษัท มิวสิคมูฟ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด
จองบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร: 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com

บัตรราคา 1,500 (บัตรนัง่ ) 1,300 (บัตรยืน)
Concert

เวลาแสดง: 19.00 น.

November 10-13, 2016
Hall 2-3

Sign Asia Expo 2016 & Bangkok LED & Digital Sign 2016
Sign Asia Expo Exhibitor Profile:
1. Large Format Printer & Technology Suppliers
Large Format Printer, Laminating Machine.
2. Laser and CNC Engraver
All lineup of CNC Routers and Laser Cutter/Engravers.
3. Sign - Making Materials & Consumables
Sign Component, Ink, Stickers, Acrylic, Plastic Wood, Fabrics.
4. 3D Printer
A process of making a three-dimensional solid object of virtually any shape.
5. Creative Sign Design and Visual Communication Systems.
Roll Up Banner, Display System, P.O.P. Display, Kiosks, and Flags.
6. Digital Production Printer
Digital Production Printing, Print on Demand.
7. Out of Home Media
Billboard, LED Screen, Mass Transit Media, In Store Media.

* Subject to change without prior notice

IBRIX Co., Ltd.
Sales and Domestic Marketing Department
Tel: 0 2574 6511 Ext. 102, 105, 107
e-mail: sales2@ibrix.co.th, beeibrixbangkok@gmail.com
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DATE/LOCATION

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
HIGHLIGHT - Solutions for Digital Printing:
Digital Textile Printing
1. Dye Sublimation Printer to Textile business
2. DTG Direct to Garment Printer to Textile business
Digital Label Printer
1. Label Printer for Retailing to Manufacturing

THE ORGANIZER

BANGKOK LED & Digital Sign Exhibitor Profile:
1. LED Wall Display
2. LED lighting and module for Advertising Signage
3. LED lighting for Retail & Decoration Design
4. Slim LED Lightbox
5. Digital Signage, Video Wall, Interactive Screen
Visitor Profile:
• Sign Manufacturers and Makers in Signage & Advertising Business
• Printing Houses, Photo Digital Services
• Digital Screen Printing Services, Digital Textile Printing Services
• Retail Shop, Industrial factory
• Interior Designer, Lighting Designer, Architect
• Out of Media Owners
• Marketers, Advertising agency, Production Houses
• Government Sectors
• Industry end users – Factories, Hotels / Resorts, Arenas, Museums Hospitals,
Department stores, Developer, Bus terminal and Airport
Exhibition (Consumer)

Time : 10.00 – 20.00 hrs.

10 - 13 พฤศจิกายน 2559
อาคาร 2-3

Sign Asia Expo 2016 & Bangkok LED & Digital Sign 2016
ประเภทผู้เข้ าร่ วมจัดแสดงสินค้ างาน Sign Asia Expo
1. เครื่ องพิมพ์หน้ ากว้ าง (Large Format Printer) งานอินดอร์ และเอาท์ดอร์
2. เครื่ องพิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital Production Printer) ธุรกิจพิมพ์งานด่วน แยกสี ร้ าน
ถ่ายรูป
3. เครื่ องเลเซอร์ (Laser, CNC) แกะสลัก เจาะ ตัด กลึง ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
4. เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) สร้ างโมเดลจาลอง 3 มิติ
5. ซัพพลายเออร์ ด้านวัสดุ (Material Suppliers) วัสดุผลิตป้าย หมึก สติก๊ เกอร์ ไวนิล แผ่น
อะคริ ลกิ
6. สือ่ ทีจ่ ดุ ขาย (Graphic Display & P.O.P. Media) ดิสเพลย์เคลือ่ นที่ ป๊ อปอัพดิสเพลย์ คี
ออสก์
7. สือ่ นอกบ้ าน (Out of Home Media) บิลบอร์ ด แอลอีดีสกรีน สือ่ บนขนส่งมวลชน อินสโตร์
มีเดีย

* Subject to change without prior notice

บริษัท ไอบริก จากัด
ฝ่ ายขาย และการตลาดภายในประเทศ
โทร: 0 2574 6511 ต่อ 102, 105, 107
อีเมล: sales2@ibrix.co.th, beeibrixbangkok@gmail.com
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DATE/LOCATION

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
HIGH LIGHT! Total Solutions for Digital Printing
การพิมพ์ ส่ งิ ทอระบบดิจิตอล Digital Textile Printing :
1. เครื่ องพิมพ์ซบั ลิเมชัน่ Dye Sublimation Printer สาหรับกลุม่ ธุรกิจสิง่ ทอ
2. เครื่ องพิมพ์สกรีน DTG Direct to Garment Printer สาหรับกลุม่ ธุรกิจสิง่ ทอ
การพิมพ์ ฉลากระบบดิจิตอล
1. เครื่ องพิมพ์ฉลาก Label Printer สาหรับร้ านค้ าปลีก โรงงาน
ประเภทผู้เข้ าร่ วมจัดแสดงสินค้ างาน Bangkok LED & Digital Sign
1. ผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายแอลอีดี ดิสเพลย์
2. ไฟแอลอีดีและโมดูลเพื่อการตกแต่งป้ายและสือ่ โฆษณา
3. ไฟแอลอีดีเพื่องานออกแบบ Retail Shop และงานตกแต่งภายใน
4. ตู้ไฟไลท์บ๊อกซ์สาหรับงานสือ่ โฆษณา
5. จอดิจิตอลไซนเนจ วิดีโอวอลล์ จออินเทอร์ แอคทีฟ

THE ORGANIZER

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ าชมงาน
• ผู้ผลิตป้ายและสือ่ โฆษณาครบวงจร
• โรงพิมพ์ ร้ านถ่ายรูประบบดิจตอล
• ร้ านสกรี นเสื ้อผ้ ากีฬาแฟชัน่ ธุรกิจพิมพ์เสื ้อผ้ า สิง่ ทอระบบดิจิตอล
• ร้ านค้ าปลีก โรงงาน
• สถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบแสง
• เจ้ าของสือ่ นอกบ้ าน สือ่ ดิจิตอล อินสโตร์ มีเดีย
• ธนาคาร สถาบันการเงิน
• ธุรกิจบันเทิงและบริการ
• อาคารสานักงาน ห้ างสรรพสินค้ า สถานีขนส่ง สถาบันการศึกษา
Exhibition (Consumer)

เวลา : 10.00 – 20.00 น.

November 14-17, 2016
Challenger 2-3

ITU Telecom World 2016

Exhibition

Time: 10.00-18.00 hrs.

14 - 17 พฤศจิกายน 2559

ITU Telecom World 2016

Organized by ITU, the United Nations specialized ICT agency, ITU Telecom World
2016 is the leading global technology event, bringing together public and private
sectors from emerging and developed markets, from right across the ICT
ecosystem. It combines an international exhibition highlighting digital solutions and
investment opportunities, a forum for sharing knowledge, a networking hub for
governments, corporates and SMEs and a prestigious Awards programme,
recognizing digital solutions with social impact. Focusing on growing the digital
economy and the critical role of SMEs, the event aims to help ideas go further,
faster to make the world better, sooner.

* Subject to change without prior notice

International Telecommunication Union
Tel. +41 22 730 6161
Fax. +41 22 730 6444
Website: http://telecomworld.itu.int/
email: Itutelecom@itu.int
Show Organizer:
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Special Project Department
Tel. 0 2833 5268-9
email: specialproject@impact.co.th
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DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 2-3

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
งาน ITU Telecom World เป็ นกิจกรรมระดับโลกด้ านการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) และโทรคมนาคมอันทันสมัย โดยมีหน่วยงาน
รัฐบาล และผู้ประกอบการชั ้นนาของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก นาผลงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตา่ งๆ มาร่วมจัดแสดง งานนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ ้นควบคูก่ บั การประชุมเชิง
วิชาการในหัวข้ อต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับประเด็นด้ าน ICT และโทรคมนาคม เพื่อเป็ นการดึงดูด
ผู้เข้ าร่วมงานจากทุกภาคส่วน อีกทั ้งงานนี ้ยังมีสว่ นช่วยพัฒนาและเสริมสร้ างความรู้
ความสามารถของบุคลากร และบริ การโทรคมนาคมของประเทศ ให้ ทนั สมัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อโอกาสในอุตสาหกรรมไอซีทีอีกด้ วย

Exhibition

เวลา: 10.00-18.00 น.

November 18-27, 2016
Hall 5-8

Homepro Expo #24 (November)
One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and
household accessories

Exhibition (Consumer)

18-27 พฤศจิกายน 2559
อาคาร 5-8

THE ORGANIZER
International Telecommunication Union
โทร. +41 22 730 6161
แฟกซ์. +41 22 730 6444
เว็บไซต์:http://telecomworld.itu.int/
อีเมล: Itutelecom@itu.int
Show Organizer:
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด (ฝ่ ายโครงการ
พิเศษ)
โทร. 0 2833 5268-9
อีเมล: specialproject@impact.co.th

Home Product Center Co.,Ltd.
Tel. 0 2832 1034
Mobile. 08 1648 9737
Website: www.homepro.co.th
email: suthumm@homepro.co.th

November 18-20, 2016 Time: 10.00-22.00 hrs.
November 21-24, 2016 Time: 11.00-22.00 hrs.
November 25-27, 2016 Time: 10.00-22.00 hrs.
โฮมโปร เอ็กซ์ โปร ครั ง้ ที่ 24
งานแสดงสินค้ าตกแต่งบ้ านทีล่ ดราคาพร้ อมโปรโมชัน่ ภายในงาน เพื่อให้ ผ้ บู ริโภค ได้ เลือกซื ้อ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
สินค้ าทีม่ ีคณ
ุ ภาพ อาทิ กระเบื ้องเซรามิค พรม ผ้ าม่าน เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ประปา โคมไฟ โทร. 0 2832 1034
เครื่ องครัว อุปกรณ์ทาสวน สินค้ ากลุม่ วัสดุก่อสร้ าง
มือถือ. 08 1648 9737
เว็บไซต์: www.homepro.co.th
อีเมล: suthumm@homepro.co.th

Exhibition (Consumer)

18-20 พฤศจิกายน 2559: 10.00-22.00 น.
21-24 พฤศจิกายน 2559: 11.00-22.00 น.
25-27 พฤศจิกายน 2559: 10.00-22.00 น.

November 18-27, 2016

Sports World Expo 2016 (November)

Hall 4

A showcase of Thailand’s sporting industry, where local and international sporting
equipment and accessories, and all sports related products and services of the
largest quantities and of the most varieties, will be on sale. Products in this
promotion will comprise of new product launches, special sale items, clearance
items, and loss leader items.

Exhibition (Consumer)

Monday - Thursday Time: 11.00-22.00 hrs.
Friday - Sunday Time: 10.00-22.00 hrs.

18-27 พฤศจิกายน 2559

สปอตเวิล์ด เอ็กซ์ โปร 2559 (พฤศจิกายน)

* Subject to change without prior notice

Active nation Co.,Ltd
Tel: 0 2678 1000 Ext.3202
Mobile. 08 9508 7715
Website: https://www.facebook.com/sportsworldthailand
email: sportsworld_marketing@hotmail.com
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DATE/LOCATION
อาคาร 4

Exhibition (Consumer)

November 24-27, 2016
Hall 9, IMPACT Forum

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
มหกรรมสินค้ า และอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดงั พบกับสินค้ าครบวงจร เสื ้อผ้ า และรองเท้ ากีฬา
ชั ้นนา เครื่ องออกกาลังกาย อุปกรณ์กอล์ฟ กีฬาทางน ้า แคมป์ปิ ง้ และอืน่ ๆ อีกมากมายใน
ราคาพิเศษ

THE ORGANIZER
บริษัท แอคทีฟ เนชัน่ จากัด
โทร. 0 2678 1000 ต่อ 3202
มือถือ. 08 9508 7715
เว็บไซต์:https://www.facebook.com/sportsworldthailand
อีเมล: sportsworld_marketing@hotmail.com

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา: 11.00-22.00 น.
วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา: 10.00-22.00 น.
มหกรรมครั วคุณต๋ อย 2559
Almost 100 restaurants from across the country will present their signature dishes
during the “Krua Khun Toi Expo Organised by Krua Khun Toi, a TV variety show,
which has recommended delicious dishes from more than 300 restaurants on
Channel 3, the food festival is a rare opportunity to sample dishes from the best Thai
food restaurants, many of which might be only low-key food shops and have never
appeared in a TV show before. Their dishes are guaranteed by the show’s four
hosts — Traiphop “Toi” Limpapat, Nawat Issarakraisil, Keerati “Oar” Thepthan and
Jaroenporn “Kohtee” Onlamai.

Born & Associated Co., Ltd
Tel. 0 2690 2801
Mobile. 08 0426 4635
email: mhok.proevent@gmail.com

Time: TBA
24-27 พฤศจิกายน 2559
อาคาร 9, อิมแพ็ค ฟอรั่ม

มหกรรมครั วคุณต๋ อย 2559

Exhibition (Consumer)

เวลา: TBA

November 25-27, 2016
Hall 3

Kidsducation Expo 2016

Exhibition (Consumer)

Time: TBA

25-27 พฤศจิกายน 2559
อาคาร 3

Kidsducation Expo 2016

Exhibition (Consumer)

เวลา: TBA

รายการครัวคุณต๋อย ซึง่ เป็ นรายการทีค่ ดั สรรเมนูอร่อยจากร้ านดังทัว่ ฟ้าเมืองไทยมาแล้ ว
มากกว่า 100 ร้ าน เตรียมยกร้ านอร่อยมาไว้ ในงาน “ครัวคุณต๋อย เอ็กซ์โป” งานมหกรรม
ความอร่อยแห่งปี ทีร่ วมอาหารอร่อยมากมายจากร้ านทั ้งหมดทีเ่ คยมาออกรายการครัวคุณ
ต๋อยกว่า 300 ร้ านค้ า ให้ เลือกช้ อปเลือกชิมอย่างจุใจ ภายในงานยังมีการจัด Workshop และ
กิจกรรม เกี่ยวกับเรื่ องการทาอาหารอีกด้ วย นอกจากได้ ของกลับบ้ านติดไม้ ติดมือแล้ ว ยัง
ได้ รับความรู้และทักษะติดตัวกลับบ้ านไปทาให้ คนทีค่ ณ
ุ รักทานอีก การันตีความยิง่ ใหญ่ของ
การจัดงานและความอร่อยล ้า โดย 4 พิธีกร คุณไตรภพ, คุณณวัตน์, เอ๊ าะ กีรติ และ โก๊ ะตี๋
เจริ ญพร

บริษัท บอร์ น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จากัด
โทร.0 2690 2801
มือถือ. 08 0426 4635
อีเมล: mhok.proevent@gmail.com

Van & Peeps Co., Ltd
Mobile. 06 3915 4995
email: info@kiducationexpo.com

งานแรกและงานเดียว ทีร่ วมเอาสถาบันการศึกษา สถาบันเสริมทักษะสาหรับเด็กปฐมวัย
บริษัท เวิลด์ ฟิ กชัน่ จากัด
และสือ่ การเรียนรู้อีกมากมาย เพื่อให้ ผ้ ปู กครองได้ รับรู้ เข้ าถึงข้ อมูลและไขข้ อข้ องใจต่างๆที่ มือถือ. 06 3915 4995
เกี่ยวกับการศึกษาเด็กปฐมวัย เป็ นงานทีผ่ ้ ปู กครองทีอ่ ยากให้ ลกู ได้ รับการศึกษาทีด่ ีห้ามพลาด อีเมล: info@kiducationexpo.com

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME

DATE/LOCATION
November 26, 2016
Thunder Dome

เทยแฟร์ แม่ ครองเมือง 2559
Ticket are 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,000 THB

Concert

Show Time: 19.00 hrs.

26 พฤศจิกายน 2559
ธันเดอร์ โดม

เทยแฟร์ แม่ ครองเมือง 2559
มือไกว ดาบแกว่ง แสดงมหรสพ เทยแฟร์ แม่ครองเมือง 4 เทย ป๋ อมแป๋ ม กอล์ฟ ก๊ อตจิ และ
เจนนี่ พาแม่มาเพียบ
นาทัพโดยแม่แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, ศรันญ่า ส่งเสริมสวัสดิ์, แคทลียา อิงลิช, หญิง รฐา,
เบลล์ หว่าหวา China Dolls, เบน ชลาธิศ, โอปอล์ ปาณิสรา และมีพอ่ มาด้ วยอีกคน พ่อบี ้
สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ ว

Concert
November 29-30, 2016
Shapphire 113-120
IMPACT Forum

Exhibition (Trade), Seminar

29-30 พฤศจิกายน 2559
แซฟไฟร์ 113-120
อิมแพ็ค ฟอรั่ม

Exhibition (Trade), Seminar

November 30, 2016

THE ORGANIZER
GMM TV Co.,Ltd
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel: 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จากัด
จองบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร: 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com

บัตรราคา 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,000 บาท
เวลาแสดง: 19.00 น.
Solar Energy Southeast Asia 2016
The Solar Energy Southeast Asia is an annual top-level conference and exhibition
brought to the Southeast Asian solar industry by Solar Media Ltd.
A conference serie empowering solar business, Solar developments anmmd
advanced technology sulutions within the ASEAN region. The event offers a highlevel trading platform to organisations that are looking to expand and develop thire
business in this fast growing new market.

Solar Media Ltd.
Tel.+44 (0) 207 871 0122
Email: sbrandshaw@solarmedia.co.uk
Wessite: www.seasia.solarennergyevents.com

Time : -

งานแสดงธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ แห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งานเดียวทีจ่ ะนาองค์กรทั ้งภาครัฐ เอกชน ผู้นาด้ านอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์
จากทัว่ ทุกมุมโลก เข้ ามาหารือแลกเปลีย่ นความคิดเกี่ยวกับนโยบายล่าสุดใน
อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับพลังงานแสงอาทิตย์และโซลูชนั่ เทคโนโลยีขั ้นสูงภาย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภายในงานจะมีการบรรยายเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ
สาหรับพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคอาเซียน การรับฟั งแผนงานของนักลงทุน
นักพัฒนา และผู้กาหนดนโยบายพร้ อมฟั งวิสยั ทัศน์ลา่ สุดในส่วนของผลลัพธ์เฉพาะ
และสมรรถนะ ในเขตภูมิอากาศร้ อนชื ้น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ผู ลิตได้ มีโอกาส
ในการนาเสนอสินค้ าและบริการทั ้งหมด

โซล่าร์ มีเดีย
โทร.+44 (0) 207 871 0122
อีเมล: sbrandshaw@solarmedia.co.uk
เว็บไซต์: www.seasia.solarennergyevents.com

เวลา : -

คอนเสิร์ต หัวขบวน

* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION
Thunder Dome

IMPACT EVENT CALENDAR 2016
EVENT NAME
Ticket are 5,000 / 3,500 / 2,500 / 1,500 THB

Concert

Show Time: 19.00 hrs.

30 พฤศจิกายน 2559
ธันเดอร์ โดม

คอนเสิร์ต หัวขบวน

Concert

เตรี ยมเปิ ดหวูดความมันส์ กับการพบกันครัง้ แรก และครัง้ เดียวของศิลปิ นหัวกะทิบนเวที
คอนเสิร์ต "หัวขบวน" ปรากฎการณ์สดุ ยิง่ ใหญ่ของวงการบันเทิงทีก่ าลังจะเกิดขึ ้น
เมือ่ ศิลปิ นระดับตานาน “คาราบาว” กับการพลิกบทบาทครัง้ สาคัญปะทะ 3 สาวร็อกเกอร์
สุดฮอต "ใหม่ เจริญปุระ - อุ๊ หฤทัย - แอม เสาวลักษณ์ " พร้ อมด้ วยแขกรับเชิญเบอร์ ต้นๆ
"ก้ อง สหรัถ - นัท มาลิสา” ร่วมขบวนระเบิดความมันส์ รับประกันความเซอร์ ไพร์ ส

บริษัท โมนาร์ ช แมนเนจเม้ นท์ จากัด
โทร. 0 2711 7788
เว็บไซต์: www.allticketthailand.com
อีเมล: supportallticket@counterservice.co.th

บัตรราคา 5,000 / 3,500 / 2,500 / 1,500 บาท
เวลาแสดง: 19.00 น.

November 30 - December
The 33rd Thailand International Motor Expo 2016
12, 2016
Challenger 1-3 / Lake side Opens its first area reservation session attended by a large number of car/
motorbike/ accessory companies, confident in the international standards of
organizing and sending a signal that the Thai auto market would thrive at year
end.

Exhibition (Consumer)

THE ORGANIZER
Monarch Management Co.,Ltd
Tel. 0 2711 7788
Website: www.allticketthailand.com
email: supportallticket@counterservice.co.th

Inter-Media Consultant Co., Ltd.
Tel. 0-2641-8444
Website: www.autoinfo.co.th/motorexpo

Press Day and VIP day on November 30, 2016
Opening ceremony and Charity on December 1, 2016
Public Show on December 2-12, 2016
Monday - Friday : 12.00 - 22.00 hrs.
Saturday - Sunday and Holiday : 11.00 - 22.00 hrs.
Ticket : 100 THB

30 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม
มหกรรมยานยนต์ ครั ง้ ที่ 33
2559
ชาเลนเจอร์ 1-3 / ริม
งานแสดงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วเนื่องยิง่ ใหญ่ส่งท้ายปลายปี
บริษทั สือ่ สากล จากัด
ทะเลสาบ เมืองทองธานี
ภาพรวมการจัดงานปีน้ยี งั คงเน้นมาตรฐานการจัดงานระดับสากล ภายใต้แนวคิด เชือ่ มโลก โทร. 0-2641-8444
...เชือ่ มคน ยานยนต์อจั ฉริยะ ซึง่ ใช้พ้นื ทีจ่ ดั งานรวมทัง้ สิน้ 60,000 ตารางเมตร สาหรับจัด เว็บไซต์: www.autoinfo.co.th/motorexpo
แสดงรถยนต์ จักรยานยนต์ เครือ่ งเสียงรวมถึงจัดกิจกรรมอืน่ ๆ มากมาย

Exhibition (Consumer)

วันผู้สอื่ ข่าว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
พิธีเปิ ดงาน และวันการกุศล วันที่ 1 ธันวาคม 2559
วันจัดแสดงสาหรับบุคคลทัว่ ไป วันที่ 2-12 ธันวาคม 2559
จ. - ศ. เปิ ดเวลา 12.00 - 22.00 น.
ส. - อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดเวลา 11.00 - 22.00 น.
บัตรเข้ าชมงาน 100 บาท

* Subject to change without prior notice
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