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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

June 15, 2019
Thunder Dome

Concert
15 มิถนุ ายน 2562
ธันเดอร์ โดม

Concert
June 15, 2019
Arena

Concert
15 มิถนุ ายน 2562
อารี นา่

Concert

EVENT NAME

THE ORGANIZER

BAE JIN YOUNG 1st ASIA FANMEETING TOUR in BANGKOK ‘IM YOUNG’
Do Concert Co.,Ltd,
Website: www.doconcert-ticket.com
Ticket are 5,500 / 3,800 / 2,800 / 1,800 THB
Show Time: 18:00 hrs.
BAE JIN YOUNG 1st ASIA FANMEETING TOUR in BANGKOK ‘IM YOUNG’
Do Concert Co.,Ltd,
เว็บไซต์: www.doconcert-ticket.com
บัตรราคา 5,500 / 3,800 / 2,800 / 1,800 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.
TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN BANGKOK
Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 02-262-3456

Four One One Entertrainment Co.,Ltd
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 5,900 / 5,000 (Standing and Sitting) / 4,500 / 3,800 / 2,800 THB
Show Time: 18:00 hrs.
TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN BANGKOK
วินาทีทวี่ นั ซ์ไทยรอคอย ได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว ทไวซ์พร้ อมมาหา !
เตรี ยมพร้ อมเกาะขอบเวที สัมผัสแสงสว่างและสีสนั ทีห่ ลากหลายของ 9 สาวใน
TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN BANGKOK

Four One One Entertrainment Co.,Ltd
จองบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,900 / 5,000 (ยืนและนัง่ ) / 4,500 / 3,800 / 2,800 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

June 15-23, 2019
Hall 9-12

Home & Décor 2019

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

1. Home & Décor 2019
2. Thailand Electronic Fair 2019
3. Fashion & Jewelry Show 2019
4. Bangkok Wedding Fair
5. Thailand Health & Wellness Expo
6. Thai Leather Fest
7. ตลาดของกิน อร่อยฟิ นทัว่ ไทย
8. Garden & Pet Expo

* Subject to change without prior notice

World Fair Co., Ltd.
Tel. 02-731-1331
Website: www.worldfair.co.th
Email: operation@worldfair.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

EVENT NAME

15-23 มิถนุ ายน 2562
อาคาร 9-12

Home & Décor 2019

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

June 15-23, 2019
Challenger 1-3

OTOP MIDYEAR 2019

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

15-23 มิถนุ ายน 2562
ชาเลนเจอร์ 1-3

โอทอป มิดเยียร์ 2019

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

June 20-23, 2019
Hall 7-8

Bicycle Super Sale

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

20-23 มิถนุ ายน 2562
อาคาร 7-8

มหกรรมแสดงสินค้ า และบริการด้ านจักรยาน ลดราคาครัง้ ยิ่งใหญ่

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

งานแสดงสินค้ าเพื่อการช๊ อปปิ ง้ ประจาปี 2019 ซึง่ ประกอบด้ วย เฟอร์ นิเจอร์ และ
สินค้ าตกแต่งบ้ าน , เครื่ องใช้ ไฟฟ้าใช้ ภายในบ้ าน , สตูดโิ อวิวาห์และสินค้ าเพื่องาน
วิวาห์ สินค้ าเพื่อสุขภาพและความงาม , สินเค้ าเครื่องหนัง กระเป๋ า เข็มขัด รองเท้ า ,
ต้ นไม้ พรรณไม้ และการจัดสวน สินค้ าแฟชัน่ เครื่ องประดับ และอัญมณี อาหารพร้ อม
รับประทาน อาหารของฝากและพร้ อมซื ้อกลับบ้ าน

OTOP or ‘One Tambon One Product’. It is a local entrepreneurship stimulus
program which aims to support the unique locally made and marketed
products of each Thai tambon all over Thailand.

การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้ าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ตลอดจนเป็ นการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดสินค้ าหนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ และสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชน

BSS or Bicycle Super Sale based on selling special price bicycle
products/service and stock clearance

มหกรรมแสดงสินค้ า และบริการด้ านจักรยาน ลดราคาครัง้ ยิ่งใหญ่

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER

บริ ษัท เวิลด์แฟร์ จากัด
โทร. 02-731-1331
เว็บไซต์: www.worldfair.co.th
อีเมล: operation@worldfair.co.th

Community Development Department
Show Organizer: Image Solution Co.,Ltd
Tel. 02-141-8910
Website: www.cdd.go.th

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
Show Organizer: บริ ษัท อิมเมจ โซลูชนั่ จากัด
โทร. 02-141-8910
เว็บไซต์: www.cdd.go.th

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd.
Show Manager: Ms.Chatvadee Meesuk
Tel. 02-203-4241-4
Website: www.internationalbangkokbike.com
email: neoteam4@nccexhibition.com

เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: คุณฉัตรวดี มีสขุ
โทร. 02-203-4241-4
เว็บไซต์: www.internationalbangkokbike.com
อีเมล: neoteam4@nccexhibition.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

June 21-23, 2019
Thunder Dome

Concert

21-23 มิถนุ ายน 2562
ธันเดอร์ โดม

Concert

June 26-30, 2019
Hall 9-12

EVENT NAME

THE ORGANIZER

NCT 127 WORLD TOUR 'NEO CITY : BANGKOK-The Origin
SM True Co.,Ltd,
Website: www.allticket.com
Ticket are 4,800 (standing) / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 2,000 (Restricted view) THB
June 21, 2019 Show Time 20:00 hrs.
June 22, 2019 Show Time 17:00 hrs.
June 23, 2019 Show Time 16:00 hrs.
NCT 127 WORLD TOUR 'NEO CITY : BANGKOK-The Origin
จับตามองให้ ดี! พวกเราคือ SUPERHUMAN!
SM True Co.,Ltd,
SM True และความน่าตืน่ เต้ นของเค-ป๊ อป 'NCT 127' จะพาคุณไปสูก่ ารแสดงสุดล ้า เว็บไซต์: www.allticket.com
ทีจ่ ะเปลีย่ นใจคุณไปตลอดกาล ขอนาเสนอเวิลด์ทวั ร์ คอนเสิร์ตครัง้ แรกของบอย
แบนด์ทโี่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในทศวรรษ
บัตรราคา 4,800 (ยืน) / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 2,000 (Restricted view) บาท
21 มิถนุ ายน 2562 เวลาแสดง 20:00 น.
22 มิถนุ ายน 2562 เวลาแสดง 17:00 น.
23 มิถนุ ายน 2562 เวลาแสดง 16:00 น.
27th Discount Overload
27th Discount Overload @Hall 9-12, IMPACT Muangthong Thani 26-30 June
2019 (5 days)
The Mall Group Co., Ltd.
The event will gather tons of goods from many leading brands which will be Mobile. 090-231-7254
sold in the very special price up with special session "Super Shock Price"
Website: www.themallgroup.com
everyday at 13.00 hrs. / 16.00 hrs. / 19.00 hrs.

Exhibition (Public)

June 26-28, 2019: Time 11:00-22:00 hrs.
June 29-30, 2019: Time 10:00-22:00 hrs.

26-30 มิถนุ ายน 2562

มหกรรมลดทะลุพกิ ัด ครั ง้ ที่ 27

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

อาคาร 9-12

EVENT NAME

THE ORGANIZER

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยกขบวนสินค้ าแบรนด์ดงั จากห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ าใน
บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
เครื อมา ลดราคาสูงสุด 80% กับงานมหกรรมลดทะลุพิกดั SUPER BRANDS SALE มือถือ. 090-231-7254
ระหว่างวันที่ 26-30 มิถนุ ายน 62 ที่ ศูนย์แสดงสินค้ า อิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall เว็บไซต์: www.themallgroup.com
9-12
มหกรรมลดทะลุพิกดั SUPER BRANDS SALE รวบรวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ดงั
ชันน
้ ากว่า 1,000,000 รายการ อาทิ สินค้ าเครื่ องสาอาง BISOUS BISOUS,
L’OREAL, MERREZCA / นาฬิกา G-SHOCK, TIMEX, GUESS, COACH / สินค้ า
แฟชัน่ หญิง-ชาย FLY NOW, PLAY BOY, POLO CLUB, BOSSINI, ARROW,
PIERRE CARDIN / ชุดชันใน
้ WACOAL, SABINA, TRIUMPH / กีฬา NIKE,
ADIDAS, RAYBAN, OAKLEY / เสื ้อผ้ าและของเล่นเด็ก DISNEY PRINCESS, OVS
KIDS, PIGEON, GROWYSTAR, HOTWHEELS สินค้ าตกแต่งบ้ าน SUPERWARE,
THERMOS, SEAGULL, LOTUS, DUNLOPILLO, ZEBRA, เครื่องเสียงเครื่ องใช้ ไฟฟ้า SAMSUNG, SONY, LG, ELECTROLUX, PANASONIC และ
สินค้ าแบรนด์ดงั อีกมากมาย นอกจากนี ้ยังมีโซนอาหารแสนอร่อย ทีย่ กขบวนมาให้ ช้
อปแบบเพลิดเพลินกับโปรโมชัน่ ร่วมกับบัตรเครดิตชันน
้ า

Exhibition (Public)

พิ26-28
เศษสุมิดถๆนุ กัายน
บช่วงเวลาแห่
งการช้
อปปิ ง้ สินค้น.า Super Shock Price ลดต่ากว่าทุนทุก
2562: เวลา
11:00-22:00
29-30 มิถนุ ายน 2562: เวลา 10:00-22:00 น.

June 27-29, 2019
Hall 6

FK-Fire & Safety Expo Bangkok 2019

Exhibition (Trade)

June 27-28, 2019 Time: 10:00-18:00 hrs.
June 29, 2019 Time: 10:00-16:00 hrs.

27-29 มิถนุ ายน 2562
อาคาร 6

FK-Fire & Safety Expo Bangkok 2019

K-Fire & Safety Expo 2019 - Based on the experience with success of
Fire&Safety Expo Korea which is the largest Fire & Safety exhibition in Korea,
K-Fire & Safety Expo 2019 will provide opportunities to explore the latest
technology and acquire new partnership with world's leading companies.
Expo offers exciting opportunities such as one-to-one business matching,
meeting with key delegates and executives of industry, networking party and
so on to enlarge your business success

* Subject to change without prior notice

EXCO Co., Ltd.
Contact Person: Ms.Grace Goo
Tel. +82-53-601-5067
Website:
www.fireexpo.co.kr/eng/bangkok/info_01.asp
email: ehgoo@exco.co.kr

EXCO Co., Ltd.
ติดต่อ: Ms.Grace Goo
โทร. +82-53-601-5067
เว็บไซต์:
www.fireexpo.co.kr/eng/bangkok/info_01.asp
อีเมล: ehgoo@exco.co.kr
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Exhibition (Trade)

27-28 มิถนุ ายน 2562 เวลา: 10:00-18:00 น.
29 มิถนุ ายน 2562 เวลา: 10:00-16:00 น.

June 27-29, 2019
Hall 6

BMAM Expo Asia 2019

Exhibition (Trade)

June 27-28, 2019 Time: 10:00-18:00 hrs.
June 29, 2019 Time: 10:00-16:00 hrs.
BMAM Expo Asia 2019

27-29 มิถนุ ายน 2562
อาคาร 6

"BMAM Expo Asia 2019 - The international exhibition and conference on
building maintenance and facilities management. Providing opportunities to
explore the latest trends and to source products, the event offers exciting
possibilities for businesses keen to be at the forefront of innovation and
technology in facilities management.

BMAM Expo Asia 2019 - งานแสดงสินค้ าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ
ด้ านการบารุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการอาคาร งานเดียวทีเ่ ปิ ดโอกาสให้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน FM ได้ สมั ผัสเทคโนโลยีและโซลูชนั่ ใหม่ๆ ทีจ่ ะมาผลิกโฉมการ
บริ หารจัดการอาคารในอนาคต

Exhibition (Trade)

27-28 มิถนุ ายน 2562 เวลา: 10:00-18:00 น.
29 มิถนุ ายน 2562 เวลา: 10:00-16:00 น.

June 27-30, 2019
Hall 5

Healthcare 2019 : Learning from Excellence

Exhibition (Public)

Counting down for the biggest health fair "Healthcare 2019 : Learning from
Excellence" Exhibition Zone: Health Garden, Health Complex, Tropical
Health Center, Organic Zone, Living Zone, Wellness Zone, Beauty Zone,
Health Community
Time: 10:00-20:00 hrs.

27-30 มิถนุ ายน 2562
อาคาร 5

Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

June 27-29, 2019

LED Expo Thailand 2019 + Light ASEAN

THE ORGANIZER

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Radcharin Nuttayakul
Tel. 02-833- 5111
Mobile. 086-561-3344
Website: www.bmamexpoasia.com
email: RadcharinN@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด
ติดต่อ: คุณรัชริ นทร์ นุตยกุล
โทร. 02-833- 5111
มือถือ. 086-561-3344
เว็บไซต์: www.bmamexpoasia.com
อีเมล: RadcharinN@impact.co.th

Matichon Public Co., Ltd.

นับถอยหลังสู้งานแฟร์ สขุ ภาพครัง้ ใหญ่แห่งปี "Healthcare เรี ยนรู้ สู้โรค 2019" พบ บริ ษัท มติชน จากัด (มหาชน)
กับโซนต่างๆ อาทิเช่น Health Garden, Health Complex, Tropical Health Center,
Organic Zone, Living Zone,Wellness Zone, Beauty Zone, Health Community

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Hall 7-8

Expo Thailand 2019, the 7th edition of ASEAN’s Show on LED Technology &
Lighting Solutions, is dedicated to the science, technology and application of
LEDs and solid-state lighting. LED Expo Thailand is a dynamic hub for LED /
lighting companies to congregate, promote, discuss, transact, partner and
gain insights on neighboring LED markets.

Exhibition (Trade)
27-29 มิถนุ ายน 2562
อาคาร 7-8

Time: 10:00-18:00 hrs.
LED Expo Thailand 2019 + Light ASEAN

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

July 04-07, 2019
Hall 5-6

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2019

งานแสดงสินค้ านานาชาติด้านเทคโนโลยี LED ทีย่ ิ่งใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมิภาคอาเซียน ครัง้
ที่ 7 ภายในงานมุง่ เน้ นการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึง
แอพพลิเคชัน่ ทีเ่ สริ มการใช้ งานของหลอด LED ภายในงานมีกิจกรรมทีน่ า่ สนใจ อาทิ
สัมมนาวิชาการ เวิร์คช็อป โปรแกรมการจับคูเ่ จรจาธุรกิจ งานเลี ้ยงสังสรรค์เพื่อร่วม
เน็ตเวิร์คกับกลุม่ ผู้ซื ้อ ถือเป็ นเวทีทางการค้ าครัง้ สาคัญทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการ
ชันน
้ าในอุตสาหกรรมแอลอีดแี ละไฟฟ้าแสงสว่างได้ เข้ าร่วมแสดงสินค้ าเพื่อตอกย ้า
ความเป็ นผู้นาของวงการในภูมิภาคอาเซียน

Bring your dogs to have fun with various activities under the theme “Dog’s Fit
City”, at SmartHeart presents Thailand International Dog Show organized by
IMPACT Exhibition Management Company Co., Ltd. Thai Pet Products
Industry Association, The Dog Breeding Development Association
(Thailand), and Perfect Companion Group Co., Ltd.

THE ORGANIZER

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd .& MEX
Exhibitions Pvt. Ltd.
Contact Person: Mr. Wishjanond Vichaiyuth
Tel. 02-833-5347
Mobile. 087-478-1478
Website: www.ledexpothailand.com
email: Wishjanondv@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ
บริ ษัท MEX Exhibitions
ติดต่อ: คุณวิศว์ชนนท์ วิชยั ยุทธิ์
โทร. 02-833-5347
มือถือ. 087-478-1478
เว็บไซต์: www.ledexpothailand.com
อีเมล: Wishjanondv@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 02-833-5329
Website: www.thailand-dogshow.com
email: contact@thailand-dogshow.com

"Dog Fit City" is a city of good health for the dogs. High quality dog products
and outstanding dog services exhibiting at this show will bring good health
and happiness to both dogs and their owners.
Especially at this event, find discounted items of dog products and services
up to 70%. SmartHeart presents Thailand International Dog Show, 4-7 July
2019, 10:00 AM - 08.00 PM, Hall 5-6 IMPACT Muang Thong Thani.

Exhibition (Public)

Ticket is 20 THB
Time: 10:00-20:00 hrs.

04-07 กรกฎาคม 2562

สมาร์ ทฮาร์ ท พรี เซ้ นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ด็อกโชว์ 2019

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

อาคาร 5-6

EVENT NAME

มหกรรมคนรักสุนขั อันดับหนึง่ ของประเทศไทย “สมาร์ ทฮาร์ ท พรี เซนต์ ไทยแลนด์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ด็อกโชว์ 2019” ซึง่ การจัดงานครัง้ นี ้ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่
แมเนจเม้ นท์ จากัด จับมือกับสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี ้ยงไทย สมาคม
พัฒนาพันธุ์สนุ ขั (ประเทศไทย) และบริ ษัท เพอร์ เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จากัด เอาใจ
คนรักสุนขั อย่างแท้ จริง โดยมีกิจกรรมภายใต้ คอนเซ็ปต์ “ด็อกฟิ ตซิตี”้ เมืองแห่งความ
มัง่ คัง่ และสุขภาพดีสาหรับเหล่าเจ้ าตูบ ภายในงานเรายังคงนาสินค้ าทีเ่ ราคัดมาแล้ ว
ว่าดี ว่าเด่น และจะทาให้ เจ้ าตูบมีสขุ ภาพทีด่ แี ละมีความสุข เช่น สินค้ าประเภทอาหาร
ของใช้ ของเล่น รวมถึงทีพ่ กั อาศัยและรีสอร์ ททีส่ ามารถให้ น้องหมาเข้ าพักได้ ใน
ราคาพิเศษทีง่ านนี ้โดยเฉพาะ รวมไปถึงกลุม่ ยารักษาโรคต่างๆ

THE ORGANIZER

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
โทร. 02-833-5329
เว็บไซต์: www.thailand-dogshow.com
อีเมล: contact@thailand-dogshow.com

นอกจากนี ้ยังพลาดไม่ได้ กบั สินค้ าและบริ การสาหรับน้ องหมากระหน่าลดราคากว่า
70% ในงานนี ้งานเดียว ตังแต่
้ วนั ที่ 4-7 กรกฏาคมนี ้ เวลา 10.00-20.00 น. อาคาร
5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ thailand-dogshow.com หรื อ Facebook:
ThailandInternationalDogShow

Exhibition (Public)

บัตรเข้ าชมงาน 20 บาท
เวลา: 10:00-20:00 น.

July 04-07, 2019
Hall 7-8

SMART SME EXPO 2019

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

Smart SME Expo 2019, Complete business and success stories. Best
Business of the Year, Business matching, Franchise, Financial, Retail
business. Update business trends Develop and expand business. The event
is designed to meet the needs of SME in Thailand, the largest SMEs in
Thailand, on 10,000 sq.m. To complement the opportunities and needs of
SME both seminars knowledge. Business Matchmaking and Network Builder
Negotiation Suitable for entrepreneurs. Business owners, startups, investors,
and professionals are ready to provide full support.
Smart SME Expo 2019 mobilizes public and private sectors Financial
institutions and entrepreneurs from many different businesses to match
business. Create a new supplier network. And forward business
opportunities. All businesses do not miss.
• Increased opportunities for new customers.
• Create a network of industry and business related.
• Find new ideas, innovative ideas to develop your products and services.
• Free admission and unlimited activities.

* Subject to change without prior notice

PMG Corporation Co., Ltd.
Tel. 02-704-7958
Mobile. 086-314-1482
Website: www.smartsme.co.th
email: smeexhibition@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

EVENT NAME

04-07 กรกฎาคม 2562
อาคาร 7-8

สมาร์ ท เอสเอ็มอี เอ็กซ์ โป 2019

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

July 06-14, 2019
Hall 9-11

Mid Year Sales 2019

Smart SME Expo 2019 ทีเ่ ดียวจบพบทางรวย รวมสุดยอดธุรกิจแห่งปี จับคูธ่ ุรกิจ
ทีส่ ดุ ทุกทางรวย แฟรนไชส์ แหล่งทุน ธุรกิจรี เทล อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ พัฒนาและต่อ
ยอดธุรกิจ รวมถึงเป็ นงานทีต่ อบโจทย์ทกุ ความต้ องการเพื่อ SME แบบครบวงจรใน
เมืองไทย งานเพื่อ SME ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเมืองไทย บนพื ้นที่ 10,000 ตารางเมตร พร้ อม
กิจกรรมครบครัน เพื่อเติมเต็มโอกาสและความต้ องการของ SME ทังกิ
้ จกรรมสัมมนา
ความรู้ การเจรจาจับคูซ่ ื ้อขายธุรกิจและกิจกรรมสร้ างเครื อข่าย เหมาะกับ
ผู้ประกอบการ เจ้ าของธุรกิจ สตาร์ ทอัพ นักธุรกิจหรื อนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้ าน
ต่าง ๆ ทีพ่ ร้ อมให้ การสนับสนุนเต็มรูปแบบ
Smart SMEs Expo 2019 ระดมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบการจากหลายกุลม่ ธุรกิจเพื่อจับคูธ่ ุรกิจ สร้ างเครื อข่ายหาแหล่งซัพพลาย
เออร์ ใหม่ และส่งต่อโอกาสทางธุรกิจ ซึง่ ทุกธุรกิจพลาดไม่ได้
• เพิ่มโอกาสได้ ลกู ค้ าใหม่ๆ
• Networking ห้ องสัมมนาพิเศษ เพื่อสร้ างการต่อยอดธุรกิจโดยเฉพาะ
• ค้ นหาไอเดียใหม่ นวัตกรรมเจ๋งๆ เพื่อพัฒนาสินค้ าและบริ การ
• เข้ างานฟรี และร่วมกิจกรรมได้ ไม่จากัด

Exhibition (Public)

1. Furniture Mid Year Sale
2. Electronics Mid Year Sale
3. Wedding Mid Year Sale
4. Fashion Street Mid Year Sale
5. Food
Time: 10:30-21:00 hrs.

06-14 กรกฎาคม 2562

Mid Year Sales 2019

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER

บริ ษัท พีเอ็มจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
โทร. 02-704-7958
มือถือ. 086-314-1482
เว็บไซต์: www.smartsme.co.th
อีเมล: smeexhibition@gmail.com

Union Pan Exhibitions Co., Ltd
Tel. 02-719-0408, 02-314-0855
Website: www.unionpan.com
email: unionpanbkk@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

EVENT NAME

อาคาร 9-11

รวมตัวผู้ประกอบการโรงงาน มากกว่า 1,000 รายทัว่ ประเทศพร้ อมใจกันขนสินค้ า
คุณภาพมาจัดโปรโมชัน่ ลดกระหน่าจัดเต็มประจาปี ไม่วา่ จะเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ของ
แต่งบ้ าน เครื่ องใช้ ไฟฟ้า แพ็คเกจแต่งงาน สินเค้ าแฟชัน่ อินเตอร์ แบรนด์เครื่ องประดับ
และอัญมณีให้ คณ
ุ ได้ เลือกช้ อปแบบจุใจ พิเศษ พบกับโซนตลาดน ้า ตานานอร่อยที่
รวบรวมอาหารคาวหวานโบราณจากตลาดน ้าชื่อดังทัว่ ไทย บอกเลยงานนี ้ไม่ควรพลาด
1. Furniture Mid Year Sale งานลดราคาเฟอร์ นิเจอร์ และของแต่งบ้ านสุดยิ่งใหญ่
กว่า 500 บริ ษัทร้ านค้ า
2. Electronics Mid Year Sale งานลดราคาเครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านสุดยิ่งใหญ่
รวม 16 แบรนด์ดงั มาไว้ ทนี่ ี่ ทังขายปลี
้
ก -ขายส่ง ลดสูงสุด 10-80%
3. Wedding Mid Year Sale พบกับเวดดิ ้งสตูดโิ อชื่อดังมากมาย พร้ อมแพ็คเกจ
แต่งงานราคาพิเศษสุดๆ ปี ละครัง้ เท่านั ้น!
4. Fashion Street Mid Year Sales งานลดราคาสินค้ าแฟชัน่ , เครื่ องประดับ
และอัญมณีสดุ ยิ่งใหญ่ สาหรับสายแฟชัน่ และจิวเวลรี่ ไม่ควรพลาด !
5. ตลาดน ้าตานานอร่อยกินเพลินไปกับอาหารคาวหวานโบราณจากทุกทิศทัว่ ไทย
เพลิดเพลินไปกับสินค้ าพื ้นบ้ านในบรรยากาศจาลองย้ อนยุคย้ อนสมัย สุดอลังการ
พร้ อมกิจกกรมไฮไลท์อีกเพียบ!

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

July 10-12, 2019
Hall 5-6

Medical Devices ASEAN 2019

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-17:00 hrs.

10-12 กรกฎาคม 2562
อาคาร 5-6

Medical Devices ASEAN 2019

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-17:00 น.

July 11-14, 2019

BIOFACH Southeast Asia 2019, Natural Expo Southeast Asia 2019

Medical Devices ASEAN 2019 ("MDA 2019"), the international exhibition and
congress on medical devices, technologies, services and general
healthcare, positions Thailand as a medical hub in ASEAN region.
Combining trade exhibition and academic congress, MDA 2019 will serve as
a gateway into ASEAN’s thriving healthcare industry for both medical and
trade professional.

Medical Devices ASEAN 2019 ("MDA 2019") งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์
นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ทีจ่ ดั แสดงขึ ้นเพื่อตอกย ้าความเป็ น
ศูนย์กลางด้ านเทคโนโลยีการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และบริ การสุขภาพ ในภูมิภาค
อาเซียน สาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ MDA 2019 งานเดียวทีจ่ ะช่วยให้ คณ
ุ ได้ ขยาย
ตลาดสูธ่ ุรกิจอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพทั ้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER

บริ ษัทยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบชิ นั่ จากัด
โทร. 02-719-0408, 02-314-0855
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpanbkk@gmail.com

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Nicha Akaramethakul
Tel. 02-833-5290
Mobile. 089-171-1113
Website: www.medicaldevicesasean.com
email: nichaa@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ติดต่อ: คุณนิชา อัครเมธากุล
โทร. 02-833-5290
มือถือ. 089-171-1113
เว็บไซต์: www.medicaldevicesasean.com
อีเมล: nichaa@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

Hall 7-8

EVENT NAME

THE ORGANIZER

"BIOFACH Southeast Asia 2019 and Natural Expo Southeast Asia 2019", the
region’s biggest fairs for organic and natural products. Visitors can enjoy
shopping for organic products from Thai and foreign exhibitors at this events
featuring more than 300 booths. Register your seats for educational seminars
on both manufacturing, marketing and many more interesting topics.
Planning to expand your business? Here is a trans- regional opportunity to
meet fellow organic businesses from across the world at our Business
Matching area. Join our fun workshops and engaging talks for free while
many organic-products entrepreneurs will take the stage to share their
business experiences.

Department of Internal Trade, Ministry of Commerce
NÜrnbergMesse, Germany
Contact Person: Ms. Nicha Akaramethakul
Tel. 1569
Website: http://th.biofach-southeastasia.com

Exhibition (Trade & Public) Trade: July 11-12, 2019 Time 10:00-12:30 hrs.
Public: July 11-12, 2019 Time 12:30-20:00 hrs.
July 13, 2019 Time 10:00-20:00 hrs.
July 14, 2019 Time 10:00-19:00 hrs.
11-14 กรกฎาคม 2562
อาคาร 7-8

BIOFACH Southeast Asia 2019, Natural Expo Southeast Asia 2019
สายสุขภาพห้ ามพลาด กรมการค้ าภายในเตรี ยมสร้ างปรากฏการณ์ตลาดออร์ แกนิค
สากล 2019
ชวนคนรักสุขภาพเข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าอินทรี ย์และธรรมชาติทคี่ รบวงจร และใหญ่
ทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "BIOFACH Southeast Asia 2019 และ Natural
Expo Southeast Asia 2019" เพลิดเพลินไปกับสินค้ าออร์ แกนิคจากผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ทงในและต่
ั้
างประเทศ กว่า 300 บูธ พร้ อมเปิ ด
ประสบการณ์ เสริ มสร้ างองค์ความรู้ด้านการผลิต และการตลาด ไปกับงานสัมมนา
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสในการเจรจาธุรกิจข้ ามทวีปภายในงาน ทีน่ ี่ทเี่ ดียวเท่านัน้ และพลาด
ไม่ได้ กิจกรรม workshop และการพูดคุยกับผู้ประกอบการสินค้ าอินทรี ย์ทจี่ ะมาแชร์
ประสบการณ์การทาธุรกิจอินทรีย์ในยุคปั จจุบนั

กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
บริ ษัท นูเลมเบิร์ก เมสเซ่ จากัด เยอรมันนี
โทร. 1569
เว็บไซต์: http://th.biofach-southeastasia.com

Exhibition (Trade & Public) Trade: วันที่ 11-12 มิถนุ ายน 2019 เวลา 10:00-12:30 น.
Public: วันที่ 11-12 มิถนุ ายน 2019 เวลา 12:30-20:00 น.
วันที่ 13 มิถนุ ายน 2019 เวลา 10:00-20:00 น.
วันที่ 14 มิถนุ ายน 2019 เวลา 10:00-19:00 น.
July 12-14, 2019
Arena

BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] BANGKOK : ENCORE
Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 02-262-3456

* Subject to change without prior notice

Applewood (Thailand) Co.,Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: callcenter@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

Concert

12-14 กรกฏาคม 2562
อารี นา่

Concert

EVENT NAME

Ticket are 7,500 / 6,500 / 6,000 (Standing) / 5,500 / 5,000 / 4,000 / 3,500 / 2,500 / 1,900 THB
July 12, 2019: Show Time 20:00 hrs.
July 13-14, 2019: Show Time 18:00 hrs.
BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] BANGKOK : ENCORE
Applewood (Thailand) Co.,Ltd.
จองบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com
บัตรราคา 7,500 / 6,500 / 6,000 (ยืน) / 5,500 / 5,000 / 4,000 / 3,500 / 2,500 / 1,900 บาท
11 กรกฏาคม 2562: เวลาแสดง 20:00 น.
13-14 กรกฏาคม 2562: เวลาแสดง 18:00 น.

July 19-29, 2019
Hall 9-12

Homepro Fair #4

Exhibition (Public)

July 19-21, 2019 Time: 10:00-22:00 hrs.
July 22-26, 2019 Time: 11:00-22:00 hrs.
July 27-29, 2019 Time: 10:00-24:00 hrs.

19-29 กรกฎาคม 2562
อาคาร 9-12

โฮมโปร แฟร์ ครั ง้ ที่ 4

Exhibition (Public)

July 20-21, 2019
Thunder Dome

THE ORGANIZER

One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and
household accessories

บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) หรื อ " โฮมโปร " ผู้นาธุรกิจศูนย์รวม
วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้ านครบวงจร จัดมหกรรมต้ นแบบงานเรื่ องบ้ านตัวจริ ง และ
ครบวงจรทีส่ ดุ ทีค่ ณ
ุ พลาดไม่ได้ ให้ ช้อปจุใจ 11 วัน
19-21 กรกฎาคม 2562 เวลา: 10:00-22:00 น.
22-26 กรกฎาคม 2562 เวลา: 11:00-22:00 น.
27-29 กรกฎาคม 2562 เวลา: 10:00-24:00 น.

Home Product Center Public Co., Ltd.
Tel. 02-831-6000
Website: www.homeprofair.com

บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
โทร. 02-831-6000
เว็บไซต์: www.homeprofair.com

2019 NU'EST CONCERT [Segno] IN BANGKOK
FEOH Co.,Ltd
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: callcenter@thaiticketmajor.com

Concert

Ticket are 6,000 / 5,500 (Standing) / 5,500 (Sitting) / 4,500 / 3,500 / 2,500 THB
Show Time: 18:00 hrs.

20-21 กรกฎาคม 2562

2019 NU'EST CONCERT [Segno] IN BANGKOK

* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION

EVENT NAME

ธันเดอร์ โดม

Concert
July 24, 2019
Arena

Concert
24 กรกฎาคม 2562
อารี นา่

Concert

THE ORGANIZER

FEOH Co.,Ltd
จองบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com
บัตรราคา 6,000 / 5,500 (ยืน) / 5,500 (นัง่ ) / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.
Westlife The Twenty Tour
Live Nation BEC Tero Entertrainment Co.,Ltd.
Website: www.ticketmelon.com
Ticket are 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 THB
Show Time: 20:30 hrs.
Westlife The Twenty Tour
ทีส่ ดุ วงบอยแบนด์สญ
ั ชาติไอริช ขวัญใจสาวๆ ทัว่ โลก “เวสต์ไลฟ์” (Westlife) ได้
ประกาศกลับมาขึ ้นเวทีอีกครัง้ ตามเสียงเรี ยกร้ องของแฟนเพลง กับเวิลด์ทวั ร์
คอนเสิร์ตล่าสุด “เวสต์ไลฟ์ เดอะ ทเวนตี ้ ทัวร์ ” (Westlife The Twenty Tour)

Live Nation BEC Tero Entertrainment Co.,Ltd.
เว็บไซต์: www.ticketmelon.com

บัตรราคา 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท
เวลาแสดง: 20:30 น.

July 24-29, 2019
Hall 8

Sports World Expo 2019 (July)

Exhibition (Public)

July 24-25, 2019 Time: 11:00-22:00 hrs.
July 26-29, 2019 Time: 10:00-22:00 hrs.

24-29 กรกฎาคม 2562
อาคาร 8

สปอร์ ตเวิลด์ เอ็กซ์ โป 2562 (กรกฎาคม)

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.

มหกรรมสินค้ าและอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดงั พบกับสินค้ ากีฬาครบวงจร เสื ้อผ้ า และ
รองเท้ ากีฬาชั ้นนา เครื่ องออกกาลังกาย อุปกรณ์กอล์ฟ กีฬาทางน ้า แคมป์ปิ ง้ และ
อื่นๆ อีกมากมายในราคาพิเศษ

* Subject to change without prior notice

Active Nation Co., Ltd.
Tel. 02-678-1000 Ext. 3202
Mobile. 091-784-2373, 095-253-2839
Website: www.facebook.com/sportsworldthailand
email: marketing@sportsworld.co.th

บริ ษัท แอคทีฟ เนชัน่ จากัด
โทร. 02-678-1000 ต่อ 3202
มือถือ. 091-784-2373, 095-253-2839
เว็บไซต์: www.facebook.com/sportsworldthailand
อีเมล: marketing@sportsworld.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Exhibition (Public)

24-25 กรกฎาคม 2562 เวลา: 11:00-22:00 น.
26-29 กรกฎาคม 2562 เวลา: 10:00-22:00 น.

July 25, 2019
Thunder Dome

DANIEL CAESAR LIVE IN BANGKOK
The Winner Of Grammy Awards 2019
DANIEL CAESAR LIVE IN BANGKOK

THE ORGANIZER

Demeter Co.,Ltd.
Website: www.ticketmelon.com

Get Ready! One of the world’s hottest R&B star is coming to Bangkok ,
Daniel Caesar the angel voice of “Best Part” , “Get You” , “We Find Love”
and “Street Car” The Winner Of Grammy Awards 2019 for Best R&B
Performance
Concert
25 กรกฎาคม 2562
ธันเดอร์ โดม

Ticket are 2,600 THB
Show Time: 20:00 hrs.
DANIEL CAESAR LIVE IN BANGKOK
เจ้ าของรางวัล Grammy Awards ปี ล่าสุด
DANIEL CAESAR LIVE IN BANGKOK

Demeter Co.,Ltd.
เว็บไซต์: www.ticketmelon.com

เตรี ยมพบกับ R&B Star ทีม่ าแรงทีส่ ดุ ในขณะนี ้ Daniel Caesar เจ้ าของเพลงดังอย่าง
“Best Part” , “Get You” , “We Find Love” และ “Street Car” ผู้คว้ ารางวัล
Grammy Awards ปี 2019 ในสาขา Best R&B Performance มาครอง.
DANIEL CAESAR R&B star รุ่นใหม่ทนี่ กั วิจารณ์หลายสานักลงความเห็นว่าเสียง
ของเค้ าคือเสียงจากสวรรค์ อีกทั ้งยังมีความสามารถในการแต่งเพลงทีส่ ดุ ยอด
ผลงานการร้ องและเขียนเพลงอย่าง Best Part คืองานทีจ่ ะเป็ น R&B Classic ต่อไป
Daniel Caesar ประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอัลบัมแรกของเค้
้
า
Freudian (2017) ขึ ้นถึงอันดับที่ 6 ใน Billboard R&B Chart รวมถึงเข้ าชิง Grammy
Awards สาขา Best R&B Album ปี 2018 อีกด้ วย เพลงซิงเกิ ้ลเช่น Get You และ
Best Part ก็ขึ ้นอันดับ 1 ใน Billboard Adult R&B Chart

Concert

บัตรราคา 2,600 บาท
เวลาแสดง: 20:00 น.

July 25-27, 2019

Thailand (ASIA) Handicraft Fair

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Hall 7

After the rise of modern industry, cheap industrial products almost eliminated
the demand for handicrafts in People's Daily life.However, with the
development of the times, people gradually realized that the cultural
background and national skills contained in handicrafts were not imitated by
standardized industrial goods after all.Today,people pursue individuation,
handicraft with its unique artistic charm, decoration and practical
performance, the fun of handwork follow one's inclinations, has become
popular in our life, it infiltrates into all aspects of our life like the wind, bring
huge market prospects.Present-day consumers also increasingly favor
personalized, culturally and emotionally valuable products.At the same time,
the diversification of global sales channels has brought new opportunities for
traditional handicrafts, and promoted the transformation of handicrafts into
collectible, cultural and creative and international ones.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

25-27 กรกฎาคม 2562
อาคาร 7

Thailand (ASIA) Handicraft Fair

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

August 03, 2019
Arena

GRAND EX' บริบรู ณ์

THE ORGANIZER

FUJIAN STRONG COMMERCE&EXHIBITION
CO.,LTD
Contact Person: Betty Wu
Tel. 0086-591-87890132
Mobile. 0086-15880018609
Website: www.fj-strong.com
email: wuyl@fj-strong.com

FUJIAN STRONG COMMERCE&EXHIBITION
CO.,LTD
ติดต่อ: Betty Wu
โทร. 0086-591-87890132
มือถือ. 0086-15880018609
เว็บไซต์: www.fj-strong.com
อีเมล: wuyl@fj-strong.com

Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 02-262-3456

Concert

Ticket are 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,500 / 2,500 / 1,500 THB
Show Time: 18:00 hrs.

03 สิงหาคม 2562

GRAND EX' บริบรู ณ์

* Subject to change without prior notice

Neekrung Co.,Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: callcenter@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

อารี นา่

Concert

EVENT NAME

THE ORGANIZER

"พวกเรา Grand Ex' รู้สกึ เป็ นเกียรติทแี่ ฟนๆให้ โอกาสวง GrandEx' มากว่า50ปี ด้ วย Neekrung Co.,Ltd.
มิตรไมตรี ทมี่ ีตอ่ กันมานาน ครัง้ นี ้พวกเราพร้ อมทีจ่ ะแสดงเป็ นครัง้ สุดท้ าย อย่างสุด
จองบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์
หัวใจ"
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
ขอเขิญแฟนๆมาร่วมปิ ดตานาน วงดนตรี วงนี ้ทีค่ ณ
ุ รักด้ วยมือของคุณเอง
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com
บัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,500 / 2,500 / 1,500 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

August 08-19, 2019
IMPACT Forum (Hall 4)

Big Bad Wolf Book Sale Bangkok 2019
The world's biggest books sale, the Big Bad Wolf Book Sale returns to
Bangkok with 3 million exciting new English books at unbelievable discounts!
Enjoy 24 hours of non-stop book shopping and an incredible new collection
of bestsellers across all genres, including fiction, non-fiction, children's
books and more!
(Open 24 hrs. throughout the event)

Exhibition (Public)

Preview Sale day: August 08, 2019 Time: 10:00-23:00 hrs.
Public: August 09-19, 2019 Time: 10:00-24:00 hrs.

08-19 สิงหาคม 2562
อิมแพ็ค ฟอรั่ม (อาคาร 4)

มหกรรมหนังสือ บิก๊ แบ๊ ดวู๊ฟ บุ๊คเซลล์ แบงคอก 2019

Exhibition (Public)

Preview Sale day: 08 สิงหาคม 2562 เวลา: 10:00-23:00 น.
Public: 09-19 สิงหาคม 2562 เวลา: 10:00-24:00 น.

August 10-13, 2019

International Dragon Award 2019

บิก๊ แบ๊ ดวู๊ฟ มหกรรมหนังสือนานาชาติทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ระดับโลก !จะกลับมาเยือนประเทศ
ไทยอีกครัง้ พร้ อมเปิ ดการขาย 24 ชัง่ โมง ต่อเนื่องไม่มีหยุดพัก พบกับซื ้อหนังสือเล่ม
โปรดในราคาลดพิเศษซึง่ มีให้ คณ
ุ ได้ เลือกซื ้อมากกว่าล้ านเล่ม หลากหลายและ
ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ทังหนั
้ งสือสาหรับเด็ก การออกแบบ
ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์ แฟชัน่ จักรยาน จัดสวน ทาอาหาร หนังสือป๊ อบอัพ รถยนต์
นวนิยาย ความรัก สืบสวน ชีวประวัติ วรรณกรรมเยาวชน และอื่นๆอีกมากมาย
(เปิ ดการขาย 24 ชัว่ โมงตลอดการจัดงาน)

* Subject to change without prior notice

Ready2Read Co.,Ltd
Contact Person: Mr.Jetsada Wongnach
Tel. 02-618-9012, 02-618-9007
Website: www.bigbadwolfbooks.com

บริ ษัท เรดดี ้ทูรี๊ด จากัด
ติดต่อ: คุณเจษฎา วงศ์นาจ
โทร. 02-618-9012, 02-618-9007
เว็บไซต์: www.bigbadwolfbooks.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

Hall 5-6

EVENT NAME

Introduction of IDA Annual Meeting
In order to encourage the worldwide Chinese insurance and financial
services industry to develop prosperously and exchange of learning and
communications, IMM held the first Worldwide Chinese Life Insurance
Congress (WCLIC) in 1996. Later at 2nd WCLIC of 1998, IMM announced to
set up the International Dragon Award (IDA). Since 2000, IDA Annual
Meeting has taken place in Honk Kong, Macau, Dalian, Xian, Chiang Mai,
Chengdu, Xiamen, Singapore, Taipei, Chongqing, Seoul, Sydney, Kuala
Lumpur, Dubai, Melbourne and Kunming. IDA has been the grand gathering
and ceremony for all of the worldwide Chinese insurance and financial
professionals.

THE ORGANIZER

Guangzhou Chuanghan Conference & Exhibition
Service Co., Ltd
Tel. +886-2-27928557#232
Website: www.idaonline.org
email: carrier.wang@imm.com.tw

IDA Annual Meeting will take place yearly, which will be held together with
the Worldwide Chinese Life surance Congress (WCLIC) biennially. IDA and
WCLIC are the learning palace and grand ceremony beyond languages,
borders, regions, companies, races, and cultures. We encourage not only
healthy, free, and joyful messages, but also to promote the professional, selfconfident, and respectable spirits. IDA has established firmly the worldwide
Chinese position among usually-focus-on-English financial and issuance
international stage.
After many year operation, management, and accumulation, IDA has set up
its influence in the nsurance industry. All of the worldwide Chinese insurance
and financial professionals and top managements join in this annual meeting,
which has become the grand ceremony of this industry.

Meeting

Time: TBA

10-13 สิงหาคม 2562
Hall 5-6

International Dragon Award 2019

Meeting

เวลา: TBA

August 22-25, 2019

Thai International Travel Fair 2019 TITF# 25

งานประชุมนานาชาติ The 2019 International Dragon Award (IDA) Annual
Congress เป็ นการประชุมประจาปี ของผู้บริ หารและตัวแทนระดับสูงของบริ ษัท
ประกันและผู้ให้ บริ การจัดการทางการเงินระดับนานาชาติของจีน และมีการแจก
รางวัลสาคัญคือ Dragon Award ให้ แก่บริ ษัททีม่ ีผลงานและการจัดการดีเด่น และยัง
เป็ นการสนับสนุน และส่งเสริ มเรื่ องความเป็ นมืออาชีพ และความมัน่ ใจในตัวเอง

* Subject to change without prior notice

Guangzhou Chuanghan Conference & Exhibition
Service Co., Ltd
โทร. +886-2-27928557#232
เว็บไซต์: www.idaonline.org
อีเมล: carrier.wang@imm.com.tw
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Challenger 2

Travel Agents, Hotels & Resort, Tourist Attractions, Airlines, Cruised, Car
Rental National Tourisum Organization

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

22-25 สิงหาคม 2562
ชาเลนเจอร์ 2

เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั ง้ ที่ 25
งานเดียวเทีย่ วทัว่ โลก พบกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วทังแพคเกจทั
้
วร์ เส้ นทาง
ต่าง ๆ เรื อสาราญ ตัว๋ เครื่ องบินราคาพิเศษ ห้ องพักราคาพิเศษ ฯลฯ ร่วมออกบูธเพื่อ
ส่งเสริ มการขายและผลักดัน ธุรกิจท่องเทีย่ วให้ มีการเติบโตกขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

THE ORGANIZER

Thai Travel Agents Association (TTAA)
Tel. 02-214-6175-8 ext 109
Website: www.titf-ttaa.com
Email: titf@ttaa.or.th

สมาคมไทยบริ การท่องเทีย่ ว
โทร. 02-214-6175-8 ต่อ109
เว็บไซต์: www.titf-ttaa.com
อีเมล: titf@ttaa.or.th

งานเดียวเทีย่ วทัว่ โลก พบกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วทังแพคเกจทั
้
วร์ เส้ นทาง
ต่าง ๆ เรื อสาราญ ตัว๋ เครื่ องบินราคาพิเศษ ห้ องพักราคาพิเศษ ฯลฯ ร่วมออกบูธเพื่อ
ส่งเสริ มการขายและผลักดัน ธุรกิจท่องเทีย่ วให้ มีการเติบโตกขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

August 28-30, 2019
IMPACT Forum (Hall 4)

ASEAN Ceramics 2019

Exhibition (Trade)
Seminar/Conference

Time: 10:00-18:00 hrs.

28-30 สิงหาคม 2562

ASEAN Ceramics 2019

Southeast Asia’s only dedicated ceramic manufacturing education and
conference
- Hosting the Asia-Oceana Ceramic Federations Conference for the first time
- Incorporating Innovation Print Asia 2019 Congress and technology
showcase
- International pavilions from Italy, UK, India, Germany China and new from
Vietnam plus sector pavilions for Lab & Test and Advanced Print
- Located in the exclusive Impact Forum close to the manufacturing and
regional airport
- New for 2019 the collaboration with the F.T.I.’s Ceramic Industry Club as
part of CICA
- Buyer Delegations from Vietnam, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Sri
Lanka, India, China, Japan and Myanmar

* Subject to change without prior notice

Asian Exhibition Service Ltd.
Contact Person: Ms.Punnapa Onsarn
Tel. 02-711-1676-8
Website: www.ASEANceramics.com
Email: ceramics@aes-exhibitions.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

บริ ษัท เอเชีย เอ็กซิบทิ ชัน่ เซอร์ วสิ เซศ จากัด
ติดต่อ: คุณปุณณภา อ่อนสาร
โทร. 02-711-1676-8
เว็บไซต์: www.ASEANceramics.com
อีเมล: ceramics@aes-exhibitions.com

อิมแพ็ค ฟอรั่ม (อาคาร 4)

Exhibition (Trade)
Seminar / Conference

เวลา: 10:00-18:00 น.

August 28-30, 2019
IMPACT Forum (Hall 4)

Innovation Print Asia 2019

Exhibition (Trade)
Seminar/Conference

Time: 10:00-18:00 hrs.

28-30 สิงหาคม 2562
อิมแพ็ค ฟอรั่ม (อาคาร 4)

Innovation Print Asia 2019

Exhibition (Trade)
Seminar / Conference

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 05-07, 2019
Hall 9-10

Concrete Asia 2019

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

05-07 กันยายน 2562

Concrete Asia 2019

Southeast Asia's international exhibition of Hybrid, Special and Functional
Print Solution for advanced and industrial applications.

งานแสดงสินค้ าระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ไฮบริ ด การ
พิมพ์พิเศษและเทคโนโลยีการพิมพ์หน้ าทีก่ ารออกแบบและการบริ การสาหรับ
ผลิตภัณฑ์

Concrete Asia, the international exhibition for the Asian concrete sector,
showcases a comprehensive range of concrete and cement products,
technologies and techniques. Co-located with INTERMAT ASEAN, the trade
exhibition for the building and construction industry, Concrete Asia aims to
target over 4,000 industry professionals.

* Subject to change without prior notice

Asian Exhibition Service Ltd.
Contact Person: Ms.Punnapa Onsarn
Tel. 02-711-1676-8
Website: www.InnovationPrintAsia.com
Email: print@aes-exhibitions.com

บริ ษัท เอเชีย เอ็กซิบทิ ชัน่ เซอร์ วสิ เซศ จากัด
ติดต่อ: คุณปุณณภา อ่อนสาร
โทร. 02-711-1676-8
เว็บไซต์: www.InnovationPrintAsia.com
อีเมล: print@aes-exhibitions.com

IMPACT Exhibition management Co., Ltd. and
COMEXPOSIUM Group
Contact Person: Khun Watinee Saithong
Tel. 02-833- 5315
Mobile. 086-888-3448
Website: www.concrete-asia.com
email: watinees@impact.co.th
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DATE/LOCATION

EVENT NAME

อาคาร 9-10

งานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมคอนกรี ต ทีร่ วบรวม เครื่ องมือ
อุปกรณ์และเครื่ องจักรทางด้ านคอนกรี ตและซีเมนต์อย่างครบวงจร รวมถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีตา่ งๆไว้ ในทีเ่ ดียว โดยรวบรวมบริ ษัทชันน
้ าผู้เชี่ยวชาญกว่า 4,000 ราย
มาร่วมงาน และในปี นี ้เป็ นครัง้ แรกทีง่ าน Concrete Asia จับมือกับงาน INTERMAT
ASEAN, นาแสดงสินค้ าด้ านอุตสาหกรรมการก่อสร้ างและระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน
ตอบโจทย์ความต้ องการของอุตสาหกรรมคอนกรี ตและการก่อสร้ างให้ ครบวงจรมาก
ทีส่ ดุ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 05-07, 2019
Hall 9-10

INTERMAT ASEAN 2019

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

05-07 กันยายน 2562
อาคาร 9-10

INTERMAT ASEAN 2019

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 18-20, 2019
Hall 8

RetailEX ASEAN 2019

INTERMAT ASEAN, the Southeast Asian trade exhibition on construction and
infrastructure development, focuses on five key sectors - Earthmoving &
Demolition, Roads, Minerals & Foundations, Building Industry and Lifting,
and Handling & Transportation. Providing opportunities to explore the latest
trends and to source products, the trade exhibition brings together more
than 5,000 leading companies and brands in a strategic location - Bangkok,
Thailand.

INTERMAT ASEAN งานแสดงสินค้ าด้ านอุตสาหกรรมการก่อสร้ างและระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐานระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเครื่ องจักรออกเป็ น 5กลุม่ สาคัญ
ได้ แก่ การรือ้ ถอน, ถนน, เหมืองแร่ , การก่อสร้ างอาคาร, และระบบการขนส่ง โดยเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ทู สี่ นใจได้ พบกับนวัตกรรม และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุดจากบริ ษัทชันน
้ ากว่า
5,000 บริ ษัท/แบรนด์ ทีจ่ ะมาจัดแสดงสินค้ าไว้ ในงานเดียว

RetailEX ASEAN is the region’s largest multi-channel and retail e-commerce
event that caters to brands, retailers and marketplaces in the ASEAN market.
With four main zones (ShopFIT, ShopTECH, Internet Retailing and Marketing
in Retail) in the event, RetailEX ASEAN is the place for retailers to find
solutions to build your store, integrate it with your online experience and
fundamentally grow your business.

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ
คอมเอ็กโปเซียม กรุ๊ป
ติดต่อ: คุณวาทินี สายทอง
โทร. 02-833-5315
มือถือ. 086-888-3448
เว็บไซต์: www.concrete-asia.com
อีเมล: watinees@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. and
COMEXPOSIUM Group
Contact Person: Khun Watinee Saithong
Tel. 02-833-5315
Mobile. 086-888-3448
Website: www.asean.intermatconstruction.com
email: watinees@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ
คอมเอ็กโปเซียม กรุ๊ป
ติดต่อ: คุณวาทินี สายทอง
โทร. 02-833-5315
มือถือ. 086-888-3448
เว็บไซต์: www.asean.intermatconstruction.com
อีเมล: watinees@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd & Clarion
Events Pte Ltd & Thai Retailers Association
Contact Person: Mr. Tatchaphol Chandraprasit
Tel. 02-833-6390
Mobile. 061-549-9192
Website: www.retailexasean.com
email: tatchapholC@impact.co.th
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DATE/LOCATION
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Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

18-20 กันยายน 2562
อาคาร 8

RetailEX ASEAN 2019

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 19-21, 2019
Hall 9-12

Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2019

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:30 hrs.

19-21 กันยายน 2562
อาคาร 9-12

บียอนด์ บวิ ตี ้ อาเซียน-แบ็งคอก 2019

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

September 13, 2019

SINGHA CORPORATION PRESENTS THE 1975 LIVE IN BANGKOK

งาน รี เทลเอ็กซ์ อาเซียน เป็ นงานแสดงสินค้ า ทีค่ รบวงจรสาหรับธุรกิจค้ าปลีก โดยได้
รวบรวม 4 ประเภทผู้แสดงสินค้ าหลักคือ “ShopFIT” “ShopTECH” “Internet
Retailing” และ “Marketing in Retail” เพื่อเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายผู้เช้ าชมงานใน
อุตสาหกรรมธุรกิจค้ าปลีก เพื่อตอบโจทย์สาหรับธุรกิจของท่าน ไม่วา่ ความต้ องการ
ของคุณจะมีไว้ เพื่อธุรกิจร้ านค้ าทีเ่ ป็ นสิง่ ปลูกสร้ างหรื อร้ านค้ าบนสือ่ ออนไลน์

Beyond Beauty ASEAN-Bangkok is the gateway to Southeast Asia‘s
expanding beauty industry. The event has grown to become the No.1 trade
show in the ASEAN beauty market. BBAB has developed the identity of
"INTERNATIONAL", "BUSINESS", "NETWORKING", "LEARNING", "SHARING",
"VALUE","QUALITY", "TREND"...
BBAB promises to provide beauty industry players with a platform to
exchange ideas and knowledge and establish possible commercial
connections between local and international organizations. Both exhibitors
and visitors can explore expansion efforts and growth opportunities in the
ASEAN region.

งาน บียอนด์ บิวตี ้ อาเซียน แบงค็อก (BBAB) คือ เป็ นประตูสอู่ ตุ สาหกรรมความงาม
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทกี่ าลังเติบโต งาน บียอนด์ บิวตี ้ อาเซียน แบงค็อก ขึ ้น
แท่นมหกรรมสินค้ าอันดับ 1 ในตลาดความงามของอาเซียน พร้ อมยกระดับ
เอกลักษณ์แห่ง “ความเป็ นสากล” “ธุรกิจ” “เครื อข่าย” “การเรี ยนรู้ ” “การแบ่งปั น”
“คุณค่า” “คุณภาพ” “เทรนด์”
บียอนด์ บิวตี ้ อาเซียน แบงค็อก ตังมั
้ น่ เป็ นเวทีแลกเปลีย่ นความคิดและความรู้ ให้ แก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมความงาม พร้ อมสร้ างโอกาสการติดต่อทางการค้ า
ระหว่างองค์กรในประเทศและองค์กรนานาชาติ ทังผู
้ ้ จดั แสดงสินค้ าและผู้เยี่ยมชม
เพื่อให้ เห็นความพยายามในการขยายธุรกิจและโอกาสการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ
Clarion Events Pte Ltd และ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
ติดต่อ: คุณ ธัชพล จันทร์ ประสิทธ์
โทร. 02-833-6390
มือถือ. 061-549-9192
เว็บไซต์: www.retailexasean.com
อีเมล: tatchapholC@impact.co.th

IMPACT Exhibition management Co., Ltd. and
Informa PLC
Contact Person: Mr. Veerinphat Fuwangmo
Tel. 02-833-6335
Website: www.beyondbeautyasean.com
email: Veerinphat f@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ
อินฟอร์ มา่ เอ็กซิบชิ นั่
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: วีรินทร์ ภทั ร ฟูวงั หม้ อ
โทร. 02-833-6335
เว็บไซต์: www.beyondbeautyasean.com
อีเมล: Veerinphat f@impact.co.th
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DATE/LOCATION

Thunder Dome

Concert
13 กันยายน 2562
ธันเดอร์ โดม

Concert

EVENT NAME

THE ORGANIZER

‘The 1975’ the leading rock band from England. Best known from the mega- Viji Corp Co.,Ltd.
hits like "Chocolate", "Robbers" and "Somebody Else", they joined the huge Website: www.ticketmelon.com/VIJI/THE1975
music festivals such as Glastonbury, Coachella and other festivals around Facebook: www.facebook.com/vijicorp
the world. Their second album, "I Like It When You Sleep, for You Are So
Beautiful yet So Unaware of It", has been on the top of both US and UK chart
already.
Ticket are 5,000 / 3,500 / 2,800 THB
Show Time: 19:00 hrs.
SINGHA CORPORATION PRESENTS THE 1975 LIVE IN BANGKOK
The 1975 วงทีร่ ้ อนแรงทีส่ ดุ ในขณะนี ้ และการมาครัง้ นี ้ ถือว่าเป็ นการมาในตอนทีพ่ ีค Viji Corp Co.,Ltd.
ทีส่ ดุ แน่นอนกับเจ้ าของเพลงฮิต "Chocolate", "Robbers" และ "Somebody Else" เว็บไซต์: www.ticketmelon.com/VIJI/THE1975
พวกเขาเคยขึ ้นโชว์ในมิวสิกเฟสติวลั ชื่อดังมากมายไม่วา่ จะเป็ น Glastonbury หรื อ เฟชบุ๊ก: www.facebook.com/vijicorp
Coachella รวมถึงโชว์อื่นๆ ทัว่ ทุกมุมโลก นอกเหนือจากนันอั
้ ลบัมชุ
้ ดทีส่ องอย่าง "I
Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It" ก็เคย
ขึ ้นอันดับหนึง่ ทังในอเมริ
้
กาและอังกฤษมาแล้ ว
บัตรราคา 5,000 / 3,500 / 2,800 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.

September 19-21, 2019

Vend ASEAN /
Thailand (Bangkok) Amusement & Attraction Park Expo (TAAPE) /
ASEAN (Bangkok) Toys & Preschool Expo (TPE Bangkok) 2019

Hall 7

The shows are co-organized by Compass Exhibition Co., Ltd. (Thailand)&
Compass Exhibition Co., Ltd. & Guangdong
Guangdong Grandeur Exhibition Group Co., Ltd.(China), which will share the Grandeur Exhibition Group Co., Ltd.
visitors from all around the world.
Tel: +86-20-22074185
Mobile. +86-13416279371
Website: www.vendasean.com, www.taape.cn,
www.tpebangkok.com
email: info@compass-exhibition.com

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

03-06 ตุลาคม 2562

Vend ASEAN /
Thailand (Bangkok) Amusement & Attraction Park Expo (TAAPE) /
ASEAN (Bangkok) Toys & Preschool Expo (TPE Bangkok) 2019

* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

Compass Exhibition Co., Ltd. & Guangdong
Grandeur Exhibition Group Co., Ltd.
โทร. +86-20-22074185
มือถือ. +86-13416279371
เว็บไซต์: www.vendasean.com, www.taape.cn,
www.tpebangkok.com
อีเมล: info@compass-exhibition.com

อาคาร 7

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

October 01, 2019
Arena

SHAWN MENDES THE TOUR
GRAMMY nominated, multi-platinum singer/songwriter Shawn Mendes is
adding to his arena and stadium tour in support of his self-titled album by
announcing seven new dates in Asia. Kicking off on 1 October, Shawn will hit
Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Jakarta, Manila, Macao and Tokyo. The
entire World Tour spans more than 100 dates throughout 2019 in North
America, Latin America, Europe, the UK, Australia, New Zealand & Asia.

Live Nation BEC Tero Co.,Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: callcenter@thaiticketmajor.com

Shawn will bring SHAWN MENDES: THE TOUR to Impact Arena, Muang
Thong Thani on 1 October 2019. Tickets prices start at THB2,000 will go
general on sale from 27 April 2019 at 10AM via all ThaiTicketMajor outlets or
www.thaiticketmajor.com. This show is produced by AEG Presents Asia and
promoted in Thailand by Live Nation BEC-Tero.

* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

The ShawnAccess Fan Presale for the Asia leg of the tour begins on
Thursday 25 April starting at 10AM local time. The ShawnAccess Fan Presale
is the first chance to get presale tickets to the tour ahead of the public
onsale. For all tour dates and onsale information head
tohttp://shawnmendesofficial.com. For presale information, including how to
access the ShawnAccess Presale, head to ShawnAccess.com or the
ShawnAccess app.Once you've downloaded the app, you can get a presale
code simply by clicking your tour date and copying the code. The
ShawnAccess Fan Presale is the first chance to get presale tickets to the tour
ahead of the public onsale.And Live Nation BEC-Tero members can
purchase pre-sale tickets on 26 April. For details, visit www.livenation.co.th.
Tickets go on sale to the general public beginning on 27 April at all
ThaiTicketMajor outlets or www.thaiticketmajor.com or call 0-2262-3838. For
those who purchase tickets,Ticketless VIP Upgrades will be available at
10AM local time on Friday 17 May.All Ticketless VIP Upgrades will come with
a Shawn Mendes Tour Passport, and additional Passports can be added to
your
checkout,
wish.
Ticketcart
areat5,000
/ 4,000if you
/ 3,500
/ 3,000 / 2,000 THB
Concert

Show Time: 20:30 hrs.

01 ตุลาคม 2562
อารี นา่

SHAWN MENDES THE TOUR
ชอว์น เมนเดส นักร้ อง - นักแต่งเพลง เจ้ าของรางวัลแพลตตินมั และเคยได้ รับการ
เสนอชื่อเข้ าชิงรางวัลแกรมมี่ ได้ ประกาศข่าวการจัดคอนเสิร์ต 7 รอบในเอเชีย สาหรับ
เวิลด์ทวั ร์ ลา่ สุด “ชอว์น เมนเดส : เดอะ ทัวร์ ” (Shawn Mendes : The Tour) โดย
เริ่ มต้ นขึ ้นทีก่ รุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม ณ อิมแพ็ค อารี นา่ เมืองทองธานี ก่อน
เดินทางต่อไปยัง สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ จาร์ กาต้ า มะนิลา มาเก๊ า และโตเกียว รวม
แล้ วเวิล์ดทัวร์ ครัง้ นี ้ของเขาจะเปิ ดการแสดงกว่า 100 รอบในทวีปอเมริ กาเหนือ ละติน
อเมริ กา ยุโรป สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเอเชีย ตลอดปี 2019

Live Nation BEC Tero Co.,Ltd.
จองบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

ราคาบัตรสาหรับกรุงเทพ เริ่มต้ นที่ 2,000 บาท เปิ ดจาหน่ายอย่างเป็ นทางการในวันที่
27 เม.ย. นี ้ เวลา 10.00 น. ทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขา หรื อทาง
www.thaiticketmajor.com จัดโดย เออีจี พรี เซ้ นส์ เอเชีย และ ไลฟ์ เนชัน่ บีอีซี – เทโร
สมาชิกแฟนคลับ ShawnAccess Fan สามารถซื ้อบัตรรอบพรี เซลได้ ในวันที่ 25 - 26
เม.ย. นี ้เวลา 10.00 น. ติดตามข้ อมูลได้ ที่ http://shawnmendesofficial.com สาหรับ
ข้ อมูลในการจองรอบพรีเซลส์ เข้ าไปดูที่ ShawnAccess.com หรื อทางแอพพลิเคชัน่
ShawnAccess ซึง่ เมื่อดาวน์โหลดแอพแล้ ว สามารถกดรับโค้ ดพรี เซลส์ได้ โดยเลือก
รอบคอนเสิร์ตทีต่ ้ องการและก็อปปี โ้ ค้ ดในการนาไปใช้
้ ทซี่ ื ้อบั5,000
ตรแล้ ว/ สามารถอั
พเกรดเป็
นบัต/ร2,000
Ticketless
บัโดยผู
ตรราคา
4,000 / 3,500
/ 3,000
บาท VIP Upgrades ได้ ในวันที่
Concert

เวลาแสดง: 20:30 น.

* Subject to change without prior notice
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October 03-06, 2019

SmartHeart presents Thailand International Pet Variety Exhibition, Episode 9

Hall 7-8

“SmartHeart presents Thailand International Pet Variety Exhibition, episode 9
[Shopaholic]”, the leading pet exhibition in Thailand welcomes all pet lovers
and their adorable pets to the exciting fabulous pet competitions and
incredible pet activities, Being along and show-off the untapped potential of
your pets to the show, enjoy shopping caravans of discounted of pet
products, such as unique accessories, lovely costumes and health care
goods from over 200 exhibit booths, covering 8,000 sq.m.

Exhibition (Public)
03-06 ตุลาคม 2562
อาคาร 7-8

Exhibition (Public)

THE ORGANIZER

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 02-833-5125
Website: www.pet-variety.com
email: contact@pet-variety.com

Ticket is 20 THB
Time: 10:00-20:00 hrs.
สมาร์ ทฮาร์ ท พรี เซ้ นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล เพ็ท วาไรตี ้ เอ็กซิบชิ ่ นั ครั ง้ ที่ 9
“สมาร์ ทฮาร์ ท พรีเซ้ นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เพ็ท วาไรตี ้ เอ็กซิบชิ นั่ ครัง้ ที่ 9
ตอน สีข่ าพาช้ อป! [Shopaholic]” การกลับมาอีกครัง้ ของงานรวมพลสัตว์เลี ้ยงทีเ่ อา
ใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะ พร้ อมต้ อนรับพลพรรคคนรักสัตว์ด้วยสัตว์เลี ้ยงแสนน่ารัก
นานาชนิด ทีย่ กขบวนมาอยูภ่ ายใต้ หลังคาเดียวกัน ตืน่ ตาตืน่ ใจกับการประกวดและ
กิจกรรมสุดพิเศษทีจ่ ะโชว์ความสามารถของเหล่าน้ องหมาและผองเพื่อน ทังแมว
้ นก
ปลา กระต่าย และเหล่าสัตว์พิเศษอย่าง Exotic Pet ทีจ่ ะออกมาประชันกันอย่างที่
คุณคาดไม่ถึง! อีกทังยั
้ งเพลิดเพลินกับสินค้ าราคาพิเศษสาหรับสัตว์เลี ้ยงมากมาย ที่
ยกขบวนกันมาลดราคาแบบ End of Season Sale! ไม่วา่ จะเป็ นอาหารสาหรับน้ อง
หมาและสัตว์เลี ้ยงอื่นๆ ขนม แชมพู เวชภัณฑ์สาหรับสัตว์ และหลากหลาย
เครื่ องประดับทีม่ ีสไตล์ เครื่องแต่งกายทีแ่ สนน่ารัก รวมไปถึงสินค้ าทีจ่ ะดูแลสุขภาพ
สัตว์เลี ้ยง กับร้ านค้ ามากกว่า 200 ร้ านค้ า ครอบคลุมพื ้นทีก่ ว่า 8,000 ตารางเมตร

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
โทร. 02-833-5125
เว็บไซต์: www.pet-variety.com
อีเมล: contact@pet-variety.com

บัตรเข้ าชมงาน 20 บาท
เวลา: 10:00-20:00 น.

October 12-20, 2019
Hall 9-10

Sales of the year 2019

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

12-20 ตุลาคม 2562

Sales of the year 2019

1. Furniture Sale of the year
2. Home Electric Sale of the year
3. Fashion Jewelry & Beauty Sale of the Year
4. Wedding Fair of the year
5. Food

* Subject to change without prior notice

Union Pan Exhibitions Co., Ltd
Tel. 02-719-0408, 02-314-0855
Website: www.unionpan.com
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DATE/LOCATION

อาคาร 9-10

Exhibition (Public)
October 24, 2019
Hall 5-6

EVENT NAME

พบกับงานลดครัง้ ใหญ่สง่ ท้ ายปี รวมเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ าน ,เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
หลากหลายแบรด์ดงั สินค้ าแฟชัน่ และของตกแต่งบ้ าน เครื่ องใช้ ไฟฟ้าหลากหลายแบ
รนด์ดงั สินค้ าแฟชัน่ และ จิวเวอรี่ มหกรรมงานแต่งสาหรับคูร่ ักคูว่ วิ าห์ และอร่อย
ไปกับของกินโบราณทัว่ ถิ่นแดนสยามมารวมไว้ ทนี่ ี่ !
1. Furniture Sale of the year
พบกับเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ านชันน
้ ามากมาย จากโรงงานมาเอง พร้ อม
โปรโมชัน่ สุดพิเศษส่งท้ ายปี ทีท่ กุ ท่านไม่ควรพลาด !!
2. Home Electric Sale of the Year
งานเครื่ องใช้ ไฟฟ้าลดกระหน่าราคาส่งท้ ายปี รวมแบรนด์ชนน
ั ้ าไว้ ทนี่ ี่ พร้ อมโปรโมชัน่
สุดพิเศษสาหรับงานนี ้เท่านัน้ !
3. Fashoin Jewelry & Beauty Sale of the Year
สินค้ าแฟชัน่ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องสาอาง เครื่ องประดับ รองเท้ า และอีกมากมายใน
ราคาลดเต็ม จัดเต็ม ! ส่งท้ ายปี
4. Wedding Fair of the Year
มหกรรมงานแต่งส่งท้ ายปี แพ็คเกจสาหรับคูร่ ัก คูว่ วิ าห์ , ชุดแต่งงาน แพ็คเกจพรีเว
เวลา: 10:30-21:00 น.

THE ORGANIZER

บริ ษัทยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบชิ นั่ จากัด
โทร. 02-719-0408, 02-314-0855
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpanbkk@gmail.com

Backstreet Boys DNA World Tour
(For Immediate Release) Live Nation BecTero is thrilled to bring Backstreet
Boys DNA World Tour Live in Bangkok to Thailand on Thursday 24 October
2019 at Impact Exhibition Hall 5-6. Tickets go on sale on Saturday 11 May
2019 through all ThaiTicketMajor outlets.

Live Nation BEC Tero Co.,Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: callcenter@thaiticketmajor.com

Beginning on 11 May in Portugal, the DNA World Tour is Backstreet Boys’
biggest arena tour in 18 years. They will be performing all over Europe, North
America and Asia.
The BSB DNA World Tour follows the release of their latest album “DNA”– the
group’s 10th studio album which features songs written by Lauv (Charli
XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNCE) and Mike Sabbath (J Balvin).
“DNA” was released in January this year on RCA Records and debuted at
No.1 on Billboard album chart.
After 14 months of setting and breaking records in Las Vegas, BSB’s
residency “Backstreet Boys: Larger Than Life” will come to an end on April
27, 2019. “Vegas has been amazing and these next set of dates are going to

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

Don’t miss your chance to relive more than 20 years of smash hits including
“Quit Playing Games With My Heart”, “I Want It That Way”, “Everybody
(Backstreet’s Back)”, “Incomplete”, “Shape Of My Heart”, “Show Me The
Meaning Of Being Lonely”, “Don’t Go Breaking My Heart” and more.
Backstreet Boys DNA World Tour Live in Bangkok will be held on Thursday
24 October 2019 at Impact Exhibition Hall 5-6. Ticket go on sale at all
ThaiTicketMajor outlets from Saturday 11 May, via www.thaiticketmajor.com
or call: 0-2262-3838 for more information.
BSB Fan Club will have access to purchase pre-sale tickets on Wednesday 8
May and Thursday 9 May at all ThaiTicketMajor outlets. For details on the pre
sale and VIP meet & greet packages, visit https://www.backstreetboys.com
Live Nation BEC-Tero members can purchase pre-sale tickets on Friday 10
May. For details, visit www.livenation.co.th.

Concert
24 ตุลาคม 2562
อาคาร 5-6

Ticket are 6,000 / 5,500 / 4,500 / 3,000 THB
Show Time: 20:30 hrs.
Backstreet Boys DNA World Tour
เตรี ยมตัวให้ พร้ อม เพราะ ไลฟ์ เนชัน่ บีอีซี -เทโร (Live Nation BEC-Tero) กาลังจะ
พาบอยแบนด์ในตานาน แบ็คสตรีท บอยส์ (Backstreet Boys) มาทัวร์ คอนเสิร์ตครัง้
ใหญ่ทปี่ ระเทศไทยกับคอนเสิร์ต “แบ็คสตรี ท บอยส์ ดีเอ็นเอ เวิร์ล ทัวร์ ไลฟ์ อิน แบ
งค็อก” (Backstreet Boys DNA World Tour Live in Bangkok) แสดงวันพฤหัสบดีที่
24 ตุลาคมนี ้ ทีอ่ ิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ฮอลล์ 5-6 เปิ ดจาหน่ายบัตรวันเสาร์ ที่ 11
พฤษภาคมนี ้ ทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขา หรื อ www.thaiticketmajor.com

Live Nation BEC Tero Co.,Ltd.
จองบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

11 พฤษภาคม คือวันดีเดย์ที่ แบ็คสตรี ท บอยส์ จะเริ่ มต้ นการทัวร์ คอนเสิร์ต “ดีเอ็นเอ
เวิล์ด ทัวร์ ” (DNA World Tour) ซึง่ เป็ นอารี นา่ ทัวร์ ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ของวงในรอบ 18 ปี
ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน พวกเขาจะเดินทางไปเปิ ดการแสดงทัว่ โลก ทังทวี
้ ปยุโรป
อเมริกาเหนือ และเอเชีย
โดยทัวร์ ครัง้ นี ้จัดขึ ้นต่อเนื่องจากการปล่อยอัลบัมล่
้ าสุด ดีเอ็นเอ (DNA) ซึง่ เป็ น
สตูดโิ ออัลบั ้มลาดับที่ 10 ของแบ็คสตรี ท บอยส์ และอัดแน่นไปด้ วยเพลงทีแ่ ต่งด้ วย
ศิลปิ นมากความสามารถ ไม่วา่ จะเป็ น ลาฟว์ ชาร์ ลี เอ็กซ์ซีเอ็กซ์ (Lauv Charli XCX),
แอนดี ้ แกรมเมอร์ (Andy Grammer), สจวร์ ต ไครซ์ตนั (Stuart Crichton DNCE),
และ ไมค์ ซาบาธ (Mike Sabath), เจ บอลวิน (J Balvin) ทาให้ ประสบความสาเร็ จ
อย่างมากเมื่อเปิ ดตัวออกมาในเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา ทะยานขึ ้นอันดับ 1 บนชาร์ ท
* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

หลังจาก 14 เดือนของการทุบสถิตใิ นการโชว์ทลี่ าสเวกัส คอนเสิร์ตของ แบ็คสตรี ท
บอยส์ ทีช่ ื่อว่า “แบ็คสตรีท บอยส์ : ลาร์ จเจอร์ แธน ไลฟ์ ” (Backstreet Boys: Larger
Than Life) กาลังจะปิ ดฉากลงในวันที่ 27 เมษายนนี ้ “คอนเสิร์ตทีเ่ วกัสนันยอดเยี
้
่ยม
มาก แต่ทวั ร์ ทกี่ าลังจะเกิดขึ ้นนี ้จะต้ องมันส์ไม่แพ้ กนั อย่างแน่นอน ” ฮาววีก่ ล่าว “มันถึง
เวลาทีเ่ ราจะไปเยี่ยมเยือนแฟนๆของเราทัว่ โลกแล้ ว ”
'ห้ ามพลาดโอกาสทีจ่ ะย้ อนเวลาไปกับเพลงดัง เพลงฮิตตลอด 20 ปี ของ แบ็คสตรี ท
บอยส์ ไม่วา่ จะเป็ น ควิท เพลย์อิ ้ง เกมส์ วิธ มาย ฮาร์ ท (Quit Playing Games With
My Heart), ไอ ว้ อนท์ อิท แดท เวย์ (I Want It That Way), เอฟรี่ บอดี ้; แบ็คสตรี ทส์
แบ็ค (Everybody; Backstreet’s Back), อินคอมพลีท (Incomplete), เชป ออฟ มาย
ฮาร์ ท (Shape of My Heart), โชว์ มี เดอะ มีนนิ่ง ออฟ บีอิ ้ง โลนลี่ (Show Me the
Meaning of Being Lonely), ด้ อนท์ โก เบรคกิ ้ง มาย ฮาร์ ท (Don’t Go Breaking My
Heart) และอีกมากมาย
'สมาชิกแฟนคลับ แบ็คสตรี ท บอยส์ สามารถซื ้อบัตรได้ ก่อนใครในวันที่ 8 – 9
พฤษภาคม ทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขา สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของบัตรพรี
เซลล์ และแพ็คเกจ วีไอพี มีทแอนด์กรี๊ด คลิก www.backstreetboys.com
สมาชิ
ก ไลฟ
์ เนชัน่ / 5,500
บีอีซี -เทโร
สามารถซื
ตรพรี เซลล์ได้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม
บัตรราคา
6,000
/ 4,500
/ 3,000้อบับาท
Concert

เวลาแสดง: 20:30 น.

November 14-17, 2019
Challenger 3

ACT Forum'19

Exhibition (Trade,Public)
Seminar/Conference

Time: 10:00-20:00 hrs.

14-17 พฤศจิกายน 2562
ชาเลนเจอร์ 3

สภาสถาปนิก '19

Exhibition (Trade,Public)
Seminar/Conference
November 14-17, 2019

ACT Forum'19 The International Architect Forum and Building Technology
Exposition, under the concept "REACT".which wil be Thailand's only event to
bring together architects from all fields. PLUS innovation building materials
from famous international brands.

สภาสถาปนิก '19 งานประชุมนานาชาติทางสถาปั ตยกรรมและแสดงเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างภายใต้ แนวคิด REACT ตอบสนอง ต่อยอด ต่อเนื่อง งานเดียวใน
ประเทศไทยทีม่ ีการรวมกลุม่ สถาปนิก ครบถ้ วนทุกสาขา พร้ อมอัพเดตนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างจากแบรนด์ดงั ทัว่ โลก
เวลา: 10:00-20:00 น.

Architect Council of Thailand and Araya Expo
Co.,Ltd.
Tel. 02-318-4689
Website: www.ActForumExpo.com
Email: info@ArayaExpo.com

สภาสถาปนิก และ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จากัด
โทร. 02-318-4689
เว็บไซต์: www.ActForumExpo.com
อีเมล: info@ArayaExpo.com

SIGN ASIA EXPO 2019 / BANGKOK LED & Digital SIGN 2019 In
Conjunction with APPPEXPO THAILAND

* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION

Hall 6-7

Exhibition (Public)

EVENT NAME

THE ORGANIZER

The 17 years as the pioneer in organizing internaional Signage & Advertising IBRIX Co., Ltd.
Trade Show in Thailand since 2002
Tel. 02-574-6511 Ext. 102,105
Website: www.signasiaexpo.com
email: K.dprasert@gmail.com
November 14-16, 2019 Time: 10:00-20:00 hrs.
November 17, 2019 Time: 10:00-19:00 hrs.

14-17 พฤศจิกายน 2562

งานแสดงนวัตกรรมการผลิตป้ายและสื่อโฆษณาอันดับหนึ่งของเมืองไทย ปี ที่
17

อาคาร 6-7

Sign Asia Expo/Bangkok LED & Digital Sign 2019 จัดร่วมกับ "APPPEXPO
THAILAND" ยักษ์ ใหญ่ ผู้จดั งาน Sign จากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน งานแสดงนวัตกรรม
การผลิตป้ายและสือ่ โฆษณาอันดับหนึง่ ของเมืองไทย ปี ที่ 17 ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ นัก
ธุรกิจวงการป้าย LED สือ่ โฆษณา สือ่ นอกบ้ าน และการออกแบบ ตกแต่งจากทัว่
ประเทศและต่างประเทศกว่า 40 ประเทศ เข้ าชมงานพร้ อมสัมมนาเวิร์คช็อปเชิง
ปฏิบตั กิ ารจากกูรูวงการป้าย

Exhibition (Public)

14-16 พฤศจิกายน 2562 เวลา: 10:00-20:00 น.
17 พฤศจิกายน 2562 เวลา: 10:00-19:00 น.

November 27-28, 2019
Hall 4

The Future Energy Show Thailand 2019
AN EXCITING NEW EVENT FOR THAILAND
Following incredibly successful events in The Philippines and Vietnam, we’re
now bringing our show to Thailand. The event is effectively five shows in one.
Here’s what you can expect in Thailand:
Six tracks of conference content covering Solar, Power Generation,
transmission and distribution, Wind, Smart energy, and energy storage

บริ ษัท ไอบริ ก จากัด
โทร. 02-574-6511 ต่อ 102,105
เว็บไซต์: www.signasiaexpo.com
อีเมล: K.dprasert@gmail.com

Terrapinn Pte Ltd
Contact Person: Andre Laury
Tel. +65-6322-2760
Website: www.terrapinn.com/exhibition/futureenergy-show-thailand
email: andre.laury@terrapinn.com

150 speakers sharing insights, innovations, and ideas
70 exhibitors showcasing the best renewable and smart energy solutions
available from across Asia Over 2,000 attendees all looking to invest in
solutions now
Come and build the future of energy in Thailand.

Exhibition (Trade)

Time: 09:00-18:00 hrs.

27-28 พฤศจิกายน 2562

The Future Energy Show Thailand 2019
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Terrapinn Pte Ltd
ติดต่อ: Andre Laury
โทร. +65-6322-2760
เว็บไซต์:
www.terrapinn.com/exhibition/future-energy-show-t
hailand
อีเมล: andre.laury@terrapinn.com

อาคาร 4

Exhibition (Trade)

เวลา: 09:00-18:00 น.

November 27-29, 2019
Hall 7-8

CEBIT ASEAN Thailand 2019

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-17:00 hrs.

27-29 พฤศจิกายน 2562
อาคาร 7-8

CEBIT ASEAN Thailand 2019

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-17:00 น.

Focusing on IT innovations revolutionizing the business including cloud
technology, IT security, big data, business solutions and the Internet of
Things, CEBIT ASEAN Thailand covers the most current and relevant market
trends in the technology industry. The event will be welcoming 6,000 key
industry players including government policy-makers; enterprise and
government buyers; and trade professionals from Southeast Asia and
beyond.

CEBIT ASEAN Thailand งานแสดงสินค้ าและเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั ทีร่ วบรวมผู้เชี่ยวชาญด้ าน Data&Cloud, Business
Solutions, Smart Solutions & IoT, Cyber Security และ Statups มาไว้ ในงานเดียว
อีกทั ้งยังเป็ นเวทีสาคัญในการแลกเปลีย่ นความรู้ใหม่ๆ รวมถึง แนวโน้ มอุตสาหกรรม
ทางด้ านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั งาน CEBIT ASEAN Thailand
จึงถือเป็ นจุดเริ่มต้ นในการสร้ างโอกาสทางการค้ า ให้ ผ้ ปู ระกอบการในยุคดิจิทลั 4.0
ซึง่ ภายในงานจะมีบคุ คลากรในแวดวงไอทีสนใจ เข้ าร่วมชมงานกว่า 6,000 คน รวม
ไปถึงผู้ทมี่ ีอานาจตัดสินใจในการซื ้อจากภาครัฐ และเอกชน ทังในและนอกประเทศ
้

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Peerayaphan Pongsanam
Tel. +66(0)2-833-5126
Mobile. +66(94)236-9459
Website: www.cebitasean.com
email: peerayaphanp@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ติดต่อ: คุณพีรยาพัณณ์ พงษ์ สนาม
โทร. +66(0)2-833-5126
มือถือ. +66(94)236-9459
เว็บไซต์: www.cebitasean.com
อีเมล: peerayaphanp@impact.co.th

November 28 - December Thailand Friendly Design Expo 2019
01, 2019
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Friendly Design for All Foundation together 120 leading organizations and
companies from all over the world host the largest Friendly Design expo in
ASEAN under the name of “Thailand Friendly Design Expo 2019” which is
held for the 4th time. The theme for this year is “Home care, Rehabilitation &
Tourism for all: presenting home care and rehabilitation equipment, health
products and tourism for all packages for supporting the elderly, recovering
patients, people with disabilities and people in wheelchair”. The goals of this
year are;
1. To prepare for aging society
2. To promote the rights of people with disabilities
3. To support Tourism for All business and improve accessibility for all
travelers.

THE ORGANIZER

Friendly Design for All Foundation
Tel. 02-005-1954
Mobile. 081-855-1199
Website: www.thailandfriendlydesignexpo.com
email: fdexpo.th@gmail.com

FD Expo 2019’s High Lights:
1. Thai government’s Friendly Design and Accessible Tourism projects
exhibition
2. Latest home care and rehabilitation innovation and technology
3. Variety of carefully selected Friendly Design products and technologies
from all over the world, for example, United States, Canada, England,
Germany, Finland, Sweden, Japan, Thailand, and China.
4. Talks, seminars and workshops hosted by experts on Friendly Design and
wheelchair user network from all over the world.
5. Friendly Design Awards 2019 Competitions
6. The only one Friendly Design Carnival in the world
Exhibition (Public)

Time: 10:00-19:00 hrs.

28พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม Thailand Friendly Design Expo 2019
2562
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อาคาร 6

EVENT NAME

มูลนิธิอารยสถาปั ตย์เพื่อคนทั ้งมวล ร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน กว่า 120 องค์กรชั ้นนา รวมพลังจัดงานมหกรรมด้ านอารยสถาปั ตย์
หรือการออกแบบทีเ่ ป็ นมิตรกับคนทั ้งมวล (Friendly Design, Universal Design ,
Accessible Design) ทีย่ ิ่งใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมิภาคอาเซียน
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มูลนิธิอารยสถาปั ตย์เพื่อคนทังมวล
้
โทร. 02-005-1954
มือถือ. 081-855-1199
เว็บไซต์: www.thailandfriendlydesignexpo.com
อีเมล: fdexpo.th@gmail.com

ในชื่องาน Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปั ตย์ และ
นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั ้งมวล ครัง้ ที่ 4 หรื อ FD Expo 2019
นาเสนอแนวคิดหลัก เรื่อง “Home Care & Rehabilitation : การดูแลและฟื น้ ฟู
สุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุ ผู้ป่วยพักฟื น้ ผู้พิการ และคนทีใ่ ช้ รถเข็น ” เชื่อมโยงสู่
“Tourism for All : การท่องเทีย่ วเพื่อคนทังมวล”
้
เพื่อตอกย ้าเป้าหมายหลัก 3 ประการ
คือ
(1) รองรับสังคมผู้สงู วัย (Aging society)
(2) ส่งเสริ มสิทธิผ้ พู ิการ (Promote the rights of people with disabilities)
(3) ร่วมกันขับเคลือ่ นธุรกิจการท่องเทีย่ วเพื่อคนทังมวล
้
(Thailand Tourism for All)
จัดแสดงผลงานความก้ าวหน้ าทางด้ านนโยบาย Friendly Design และ Tourism for
All ของรัฐบาลไทย การออกแบบบ้ าน ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีส่ ะดวก ทันสมัย ปลอดภัย
สาหรับผู้สงู วัย และผู้ทมี่ ีความต้ องการพิเศษ เปิ ดตัวเทคโนโลยี นวัตกรรมล ้ายุค
เกี่ยวกับการดูแล และฟื น้ ฟูสขุ ภาพ สาหรับผู้สงู วัย ผู้ป่วยพักฟื น้ และผู้พิการ
จาหน่ายสินค้ า ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ทีเ่ กี่ยวกับอารยสถาปั ตย์ หรื อ Friendly
Design จากทัว่ ทุกมุมโลก เช่น สหรัฐอเมริ กา แคนาดา อังกฤษ เยอรมนี นอร์ เวย์
สวีเดน ญี่ปนุ่ ไทย จีน ไต้ หวัน ฯลฯ
ฟั งอภิปราย เสวนา บรรยายพิเศษ Talk Show โต้ วาที และกิจกรรม Workshop
เสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องการออกแบบทีเ่ ป็ นมิตรกับคนทังมวล
้
จากผู้รอบรู้
เชี่ยวชาญด้ าน Friendly Design หรือ Universal Design และเครื อข่ายมนุษย์ล้อ
จากนานาประเทศทัว่ โลก
การประกวดนวัตกรรม Friendly Design ของเยาวชน นักเรี ยน นิสติ นักศึกษา ชิง
รางวัล Friendly Design Awards ประจาปี 2019
ชมสีสนั ขบวนแห่ Friendly Design Carnival แห่งแรก และแห่งเดียวในโลก
Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-19:00 น.

November 29 - December The 36th Thailand International Motor Expo 2019
10, 2019
Challenger 1-3

Inter-Media Consultant Co., Ltd.
Tel. 02-641-8444 Ext. 503
Website: www.motorexpo.co.th

Ticket: 100 THB
* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2019
DATE/LOCATION

Exhibition (Public)

EVENT NAME

Press Day and VIP day on November 28, 2019
Opening ceremony and Grand Charity day on November 29, 2019
Public Show on November 30 - December 10, 2019
Monday - Friday: 12:00-22:00 hrs.
Saturday - Sunday and Holiday: 11:00-22:00 hrs.

29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม มหกรรมยานยนต์ ครั ง้ ที่ 36
2562
ชาเลนเจอร์ 1-3

Exhibition (Public)

THE ORGANIZER

บริ ษัท สือ่ สากล จากัด
โทร. 02-641-8444 ต่อ 503
เว็บไซต์: www.motorexpo.co.th

บัตรเข้ าชมงาน 100 บาท
วันผู้สอื่ ข่าวและวีไอพี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
พิธีเปิ ดงาน และวันการกุศล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
วันจัดแสดงสาหรับบุคคลทัว่ ไป วันที่ 30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562
จ. - ศ. เปิ ดเวลา 12:00-22:00 น.
ส. - อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดเวลา 11:00-22:00 น.

November 30 - December One Stop Shopping 2019
08, 2019
Hall 9-11
1. Furniture Mid Year Sale
2. Electronics Mid Year Sale
3. Wedding Mid Year Sale
4. Fashion Street Mid Year Sale
5. Food
Exhibition (Public)
Time: 10:30-21:00 hrs.
30 พฤศจิกายน - 08 ธันวาคม One Stop Shopping 2019
2562
อาคาร 9-11
งานดียวครบ! จบทุกความต้ องการ !
ทีส่ ดุ งานแสดงสินค้ ากับความครบครันเพื่อการช้ อปปิ ง้ ทีส่ มบูรณืแบบ ทีร่ วม
ผู้ประกอบการมากมายกว่า 1,000 บริ ษัทร้ านค้ าเพื่อคนทุกเพศทุกวัย
ทุกประเภทสินค้ า ดังต่อไปนี ้
1. Furniture Expo : เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ านในราคาลดยิ่งกว่าโรงงานมาเอง
2. Electronics Mid Year Sale เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านกว่า 16 แบรนด์ดงั อาทิ
เช่น Samsung , Sharp , Sony , LG, Hitach,Toshiba,Beko, Philips, Electrolux,
Mitsubishi, Tefal , Daikin และอื่น ๆ
3. Fashion Street Expo : เสื ้อผ้ าแฟชัน่ เครื่ องประดับ และอัญมณี
4. Wedding Expo : แพ็คเกจแต่งงานจากสตูดโิ อชันน
้ าของเมืองไทย
Exhibition (Public)
เวลา: 10:30-21:00 น.
* Subject to change without prior notice

Union Pan Exhibitions Co., Ltd
Tel. 02-719-0408, 02-314-0855
Website: www.unionpan.com
email: unionpanbkk@gmail.com

บริ ษัทยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบชิ นั่ จากัด
โทร. 02-719-0408, 02-314-0855
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpanbkk@gmail.com
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