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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
DATE/LOCATION
November 29-30, 2016
Shapphire 113-120
IMPACT Forum

Exhibition (Trade), Seminar

29-30 พฤศจิกายน 2559
แซฟไฟร์ 113-120
อิมแพ็ค ฟอรั่ม

Exhibition (Trade), Seminar

EVENT NAME
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. Register FEE see more in website
www.solarenergyevents.com

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 สุดในส่วนของผลลัพธ์ เฉพาะ
และสมรรถนะ ในเขตภูมิอากาศร้ อนชื ้น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ผู ลิตได้ มีโอกาส
ในการนาเสนอสินค้ าและบริ การทังหมด
้
ค่าสมัคร ดูรายละเอียดในเว็บไซต์
www.solarenergyevents.com

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

เวลา: 09:00-17:00น.

Aksorn Education PCL., Faculty of Education of
Chulalongkorn University
Show Manager: Aksorn Education PCL.
Tel. 0 2622 2999 Ext.1212, 1569
Email: TELS@aksorn.com
Website: http://www.aksorn.com/tels16/

Time: 08:00-15:30 hrs.

30 พฤศจิกายน 2559
โครงการสัมมนาผู้นาทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจาปี 2559
แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม, อิม ภายใต้ แนวคิด “Learning from the 21st Century Thinkers: Get Started with the
แพ็ค ฟอรั่ม
Practice in Thailand’s Context”

Meeting

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

Time: 09:00-17:00 hrs.

November 30, 2016
Thailand’s Educational Leader Symposium 2016 (TELS 2016)
Grand Diamond Ballroom, Concept “Learning from the 21st Century Thinkers: Get Started with the Practice in
IMPACT Forum
Thailand’s Context”

Meeting

THE ORGANIZER

บริ ษัท อักษร เอ็ดดูเคชัน่ จากัด (มหาชน) ร่วมกับคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Show Manager: บริ ษัท อักษร เอ็ดดูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2622 2999 ต่อ 1212, 1569
อีเมล: TELS@aksorn.com
เว็บไซต์: http://www.aksorn.com/tels16/

เวลา: 08:00-15:30 น.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
DATE/LOCATION
EVENT NAME
November 30 - December Thailand Friendly Design Expo 2016
3, 2016
Hall 6

Exhibition (Consumer)

THE ORGANIZER

The exhibition of products, technology, innovation and design of facilities for
Grand Prix International Public Company Limited
elderlies, recovering patients, and people with disabilities. The purposes of this
Tel: 0 2522 1731-8 Ext.205
expo is to make Thai and ASEAN society aware of the importance of Friendly Design email: pansotog_opp@hotmail.com
for people of all ages, sexs, and physical conditions.
November 30, 2016 Time: 13:39-20:00 hrs.
December 1-3, 2016 Time: 09:00-20:00 hrs.

30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม งานมหกรรมอารยสถาปั ตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทัง้ มวล ครั ง้ ที่ 1
2559
อาคาร 6
การจัดแสดงสินค้ า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบเกี่ยวกับสิง่ อานวย
บริ ษัท กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
ความสะดวกสาหรับผู้สงู อายุ ผู้พกั ฟื ้นสุขภาพ ผู้พิการ และผู้ทใี่ ช้ รถเข็น อีกทังเป็
้ นการรณรงค์ โทร: 0 2522 1731-8 ต่อ 205
ส่งเสริ ม และกระตุ้นให้ สงั คมไทย และอาเซียน ได้ ตระหนักถึงความสาคัญจาเป็ นในการ
อีเมล: pansotog_opp@hotmail.com
ออกแบบ และสร้ างทา “อารยสถาปั ตย์” สาหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย หรื อ
Friendly design คือ หลักการออกแบบทีเ่ ป็ นสากล เป็ นธรรม และเป็ นมิตรกับคนทั ้งมวล

Exhibition (Consumer)

30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:39-20:00 น.
1-3 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00-20:00 น.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

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/
Inter-Media Consultant Co., Ltd.
motorbike/ accessory companies, confident in the international standards of
Tel. 0 2641 8444
organizing and sending a signal that the Thai auto market would thrive at year end. Website: www.motorexpo.co.th

Exhibition (Consumer)

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 ครัง้ ที่ 33
2559
ชาเลนเจอร์ 1-3 / ริมทะเลสาบ งานแสดงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวเนื่องยิง่ ใหญ่สง่ ท้ ายปลายปี
บริ ษัท สือ่ สากล จากัด
เมืองทองธานี
ภาพรวมการจัดงานปี นี ้ยังคงเน้ นมาตรฐานการจัดงานระดับสากล ภายใต้ แนวคิด เชือ่ มโลก ... โทร. 0 2641 8444
เชือ่ มคน ยานยนต์อจั ฉริ ยะ ซึง่ ใช้ พื ้นทีจ่ ดั งานรวมทังสิ
้ ้น 60,000 ตารางเมตร สาหรับจัดแสดง เว็บไซต์: www.motorexpo.co.th
รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่ องเสียงรวมถึงจัดกิจกรรมอืน่ 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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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
DATE/LOCATION

EVENT NAME

December 2, 2016
Royal Jubilee Ballroom

International Day of Disabled Persons 2016

Meeting

Time: 08:00-17:00 hrs.

2 ธันวาคม 2559

งานวันคนพิการสากล ประจาปี ๒๕๕๙

Department of Empowerment of Persons with Disability
Show Manager: Blue Ocean Image CO.,LTD.
Tel. 0 2982 5165
Mobile. 06 2835 9393
Website: http://nep.go.th/home
e-mail: webmaster@dep.go.th

รอยัล จูบลิ ี่ บอลรูม

กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Show Manager: บริ ษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จากัด
โทร. 0 2982 5165
มือถือ. 06 2835 9393
เว็บไซต์: http://nep.go.th/home
อีเมล: webmaster@dep.go.th

Meeting

เวลา: 08:00-17:00 น.

December 3-12, 2016
Hall 4

Sports World Expo 2016 (December)

Exhibition (Consumer)

3-12 ธันวาคม 2559
อาคาร 4

THE ORGANIZER

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.

Active nation Co.,Ltd
Tel: 0 2678 1000 Ext. 3202
Mobile. 08 9508 7715
Line id: 0895087715
Facebook: www.facebook.com/sportsworldthailand
email: sportsworld_marketing@hotmail.com

Monday - Thursday Time: 11:00-22:00 hrs.
Friday - Sunday Time: 10:00-22:00 hrs.
สปอตเวิล์ด เอ็กซ์ โป 2559 (ธันวาคม)
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)

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา: 11:00-22:00 น.
วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา: 10:00-22:00 น.

December 7-12, 2016

EAT AROUND KAO WAN

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท แอคทีฟ เนชัน่ จากัด
โทร. 0 2678 1000 ต่อ 3202
มือถือ. 08 9508 7715
ไลน์ ไอดี: 0895087715
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/sportsworldthailand
อีเมล: sportsworld_marketing@hotmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
DATE/LOCATION
Hall 3

EVENT NAME
IMPACT Exhibition Management Co. Ltd., is organizing “EAT AROUND KAO WAN” a
very special food fair of the year for eat lovers. Over 150 food & beverage exhibitors
will provide you a unique opportunities to taste numerous food items and witness
culinary innovations in food culture of Thailand under the concept of Thai Traditional
Food that be ready for you to taste them all. Come and grab it!!! For 6 days from 712 December 2016, 10.00-21.00 hrs, at hall 3 IMPACT Muang Thong Thani. Stay
tuned at Facebook.com/EatAroundKaoWan. Reserve your own spaces, call 02-8335349

Exhibition (Consumer)

Time: 10:00-21:00 hrs.

7-12 ธันวาคม 2559

EAT AROUND คาวหวาน

อาคาร 3

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด จัดงาน “EAT AROUND คาวหวาน” งาน
แฟร์ ทคี่ นชอบกินต้ องมา ยกทัพของกินมากกว่า 150 ร้ านค้ า รวมร้ านเด็ดเมนูดงั จากทัว่
สารทิศ มาให้ เลือกช้ อป ชิม ภายใต้ บรรยากาศไทยๆ เคล้ ากลิน่ อายของทังสี
้ ภ่ าค อาทิ อาหาร
พร้ อมรับประทาน เครื่องดืม่ ชา กาแฟ เบเกอรี่ ขนม ของหวาน และของฝากนานาชนิด ชิม
กันให้ พงุ กาง ตังแต่
้ วนั ที่ 7-12 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-21.00 น. อาคาร 3 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ติดตามความเคลือ่ นไหวของงานได้ ที่ Facebook.com/EatAroundKaoWan
หรือสนใจจองพื ้นที่ 02-833-5349

Exhibition (Consumer)

เวลา: 10:00-21:00 น.

December 21-25, 2016
Hall 5-8

17th Discount Overload
The event will gather tons of goods from many leading brands which will be sold in
the very special price up with special session "Super Shock Price"

Exhibition (Consumer)

December 21-23, 2016: Time 11:00-22:00 hrs.
December 24-25, 2016: Time 10:30-22:00 hrs.

21-25 ธันวาคม 2559
อาคาร 5-8

มหกรรมลดทะลุพิกัด ครัง้ ที่ 17
มหกรรมลดทะลุพิกดั 5 วันเท่านั ้น รวบรวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ชนน
ั ้ ากว่าล้ านรายการ
จากห้ างสรรพสินค้ า และร้ านค้ าชั ้นนาในศูนย์การค้ ามาลดราคา อาทิ เครื่ องเสียง เครื่องใช้ ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้ าน เครื่ องนอน เครื่ องครัว อุปกรณ์เครื่ องมือสาหรับช่าง เสื ้อผ้ า
แฟชัน่ แบรนด์ชั ้นนา ทั ้งผู้ชาย – ผู้หญิง อุปกรณ์กีฬา รองเท้ า เสื ้อผ้ ากีฬา นอกจากนี ้ยังมีโซน
อาหารแสนอร่อย และอืน่ ๆ อีกมากมาย ช้ อปกันให้ เพลินกับโปรโมชัน่ ร่วมกับบัตรเครดิตชันน
้ า
พิเศษสุดๆ กับช่วงเวลาแห่งการช้ อปปิ ง้ สินค้ า Super Shock Price ลดต่ากว่าทุนทุกวัน 3
รอบ/ วัน ถึงก่อนมีสทิ ธิ์ก่อน กับสินค้ าไฮไลท์ราคาพิเศษสุดๆ เมือ่ ช้ อปภายในงานลุ้นทุกวันกับ
ของรางวัลมากมายภายในงาน

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Atthaphan Wachiramaneephan
Tel. 0 2833 5349
Mobile. 08 3608 5518
Facebook: www.facebook.com/EatAroundKaoWan
email: atthaphanw@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณอรรถพันธ์ วชิรมณีพนั ธุ์
โทร. 0 2833 5349
มือถือ. 08 3608 5518
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/EatAroundKaoWan
อีเมล: atthaphanw@impact.co.th

The Mall Group Co., Ltd.
Tel. 0 2310 1829
Mobile. 08 1733 1036
Website: www.themallgroup.com
email: chanjira.kon@themall.co.th

บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
โทร. 0 2310 1829
มือถือ. 08 1733 1036
เว็บไซต์: www.themallgroup.com
อีเมล: chanjira.kon@themall.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2016
DATE/LOCATION
Exhibition (Consumer)

EVENT NAME

THE ORGANIZER

21-23 ธันวาคม 2559: เวลา 11:00-22:00 น.
24-25 ธันวาคม 2559: เวลา 10:30-22:00 น.

* Subject to change without prior notice
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