Update: March 30, 2021

Corporate Communications Department Tel. 02‐833‐5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2021
DATE/LOCATION
March 24 - April 04, 2021
Challenger 1-3

EVENT NAME

THE ORGANIZER

42nd Bangkok International Motor Show 2021
SHAPING THE NEXT CHAPTER
The epidemic crisis has caused impacts significantly to people's lifestyles and social
responsibilities, which leads to the development of innovations and technologies to suit the
new way of everyday life. Novel visions and conceptual ideas are the consequences of
improvement to restore the nation's economy for public wellness and living quality.

Grand Prix International Public Company Limited.
Tel. 02-522-1731-8
Website: www.bangkok-motorshow.com
Email: bangkok-motorshow@grandprix.co.th

The 42nd Bangkok International Motor Show is promoting forces for economic development,
lifelong learning and adaptability to a new way of life for sustainable living in a happy society.
Exhibition (Public)

VIP Day: March 22, 2019 Time: 12:00-20:00 hrs.
Press Day: March 23, 2019 Time: 08:59-18:00 hrs.
Public Days: March 24 - April 04, 2019
Monday - Friday Time: 12:00-22:00 hrs.
Saturday - Sunday Time: 11:00-22:00 hrs.

24 มีนาคม - 04 เมษายน 2564
ชาเลนเจอร์ 1-3

บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ ครัง้ ที่ 42
วิถีชีวิตใหม่ ใจเป็ นสุข
จากวิกฤตการณ์โรคระบาดที่สง่ ผลต่อ lifestyle ความเป็ นอยูแ่ ละบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ต่อ
สังคมอย่างเห็นได้ ชดั ทําให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนํามาปรับใช้ กบั พฤติกรรม
ในชีวิตประจําวันรวมถึงแนวคิด วิสยั ทัศน์ การจัดการรักษา และฟื น้ ฟูเศรษฐกิจในประเทศ พัฒนา ปรับปรุง
เรียนรู้ที่จะอยูอ่ ย่างปลอดภัย และใช้ ชีวิตอย่างเป็ นสุข

Exhibition (Public)

รอบวีไอพี 22 มีนาคม 2562 เวลา: 12:00-20:00 น.
รอบสื่อมวลชน 23 มีนาคม 2562 เวลา: 08:59-18:00 น.
รอบบุคคลทัว่ ไป 24 มีนาคม - 04 เมษายน 2562
จันทร์ - ศุกร์ เวลา: 12:00-22:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา: 11:00-22:00 น.

May 06-09, 2021
Hall 8

The 6th Garment Screen & Embroidery Expo 2021

Exhibition (Public)

Time: 10:30-20:00 hrs.

06-09 พฤษภาคม 2564

งานแสดงสินค้ า อุตสาหกรรมจักรปั ก, งานสกรีนและสิ่งทอไทย ครัง้ ที่ 6

* Subject to change without prior notice

Highlights : High Technology of Embrodiery Nowadays, technology and information are
involved with Thai operators in all sectors such as the manufacturing, trade, export industries,
etc. The activity of organizing this exhibition is about bringing together operators in the fields
of Garment and Textile manufacturing industry, Embroidered, Sewing Machine, Flat knitting
machine, Printing, Screen Ink, Heat transfer, etc. The arrangement of this exhibition will allow
all operators to receive up-to-date information from various organizations that join in this event.
Such information is intended for being brought to be applied and adapted to the operation of
each individual company in order to reduce costs and expenditure on management within the
organization in an effective manner.

บริษัท กรังปรีซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
โทร. 02-522-1731-8
เว็บไซต์: www.bangkok-motorshow.com
อีเมล: bangkok-motorshow@grandprix.co.th

121 CREATION LTD.,
Show Manager: Miss Mintita Nitikornkulanun
Tel. 02-060-0795-6
Mobile. 082-455-9642, 091-090-2467
Website: www.gteexpo.com
Email: Gtegarment@gmail.com, gteexpo@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2021
DATE/LOCATION
อาคาร 8

EVENT NAME
เป็ นการรวมตัวของผุ้ประกอบการไทย กลุม่ เครื่องจักร ที่ใช้ อตุ สาหกรรม เสื ้อผ้ า สิ่งทอ อาทิเช่น จักรปั ก,
จักรอุตสาหกรรม, เครื่องสกรีนผ้ า, เครื่องพิมพ์บนผ้ า, เครื่องทรานเฟอร์ , หมึกสกรีนผ้ า, ผ้ าผืน ผ้ าม้ วน
วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในงานผลิตเสื ้อผ้ า และสิ่งทอ เพื่อแสดงถึง เทคโนโลยีอนั ทันสมัย ด้ านงานการ์ เม้ นท์ ที่
จะช่วยให้ ผ้ ปู ระการทํางานได้ ง่ายและสะดวกขึ ้น อีกทังยั
้ งลดต้ นทุน และเพิ่มผลกําไร ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังมีกิจกรรม Workshop งานสกรีนสียางพิเศษ จากกุรูผ้ เู ชียวชาญด้ านงาน สกรีนมา
กว่า40 ปี

THE ORGANIZER
121 ครีเอชัน่ บจก.
ผู้ควบคุมโครงการ: มินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์
โทร. 02-060-0795-6
มือถือ. 082-455-9642, 091-090-2467
เว็บไซต์: www.gteexpo.com
อีเมล: Gtegarment@gmail.com, gteexpo@gmail.com

กลุม่ ผู้ประกอบการที่ร่วมออกงาน
1. จักรปั กอุตสาหกรรม ทุกขนาด
2. จักรเย็บอุตสาหกรรมและเครื่องจักรทอผ้ า
3. เครื่องพิมพ์ผ้า และพิมพ์บนวัสดุ
4. หมึกพิมพ์ผ้าหมึกสกรีน
5. กลุม่ ผ้ าผืน ผ้ ายีนส์
6. วัสดุและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ
Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-20:00 น.

May 06-09, 2021
Hall 7

The 9th Print Tech & Signage Expo 2021

Exhibition (Public)

Time: 10:30-20:00 hrs.

06-09 พฤษภาคม 2564
อาคาร 7

งานแสดงสินค้ า เทคโนโลยีการพิมพ์ และวัสดุการพิมพ์ ป้ายโฆษณา ครัง้ ที่ 9

Nowaday Prepare to enter the modern technology. That will help you market worldwide.The
activity of organizing this exhibition is about bringing together operators in the fields of printing
business – inkjet printers, digital printers, billboard printing- related service business, pre &
post printing equipments and LED business for example. The arrangement of this exhibition
will allow all operators to receive up-to-date information from various organizations that join in
this event. Such information is intended for being brought to be applied and adapted to the
operation of each individual company in order to reduce costs and expenditure on
management with in the organization in an effective manner.

งานแสดงสินค้ าครัง้ นี ้ เป็ นการรวมนวตกรรมใหม่ ด้ านงานพิมพ์จากผู้ประกอบการทังในและต่
้
างประเทศ
ญี่ปนุ่ จีน เกาหลี อินเดีย และไทย กลุม่ สินค้ า อาทิเช่น กลุม่ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, กลุม่ เครื่องพิมพ์ดิจิตอล,
เครื่องพิมพ์ยวู ี, เครื่องซีเอ็นซี ,เครื่องถ่ายเอกสารสี, และธุรกิจบริการงานพิมพ์ป้ายโฆษณา อุปกรณ์กอ่ น
และหลังงานพิมพ์ หลอดไฟแอลอีดีคณ
ุ ภาพสูง สําหรับงานป้ าย งานตกแต่ง งานออร์ แกนไนซ์ และ
สินค้ าพรี่เมี่ยมต่างๆ ที่ใช้ ในสํานักงานมาอยูร่ วมกัน งานครัง้ นี ้จะทําให้ ผ้ ปู ระกอบการทุกท่าน ได้ ชมและ
สัมผัสเทคโนโลยีใหม่พร้ อมด้ วยนวตกรรม ระบบซอฟต์แวร์ การทํากลยุทธ์ตลาด ออนไลน์ ข้ อมูลข่าวสาร
อันทันสมัย ในยุค 5G. จากองค์กรต่างๆ ที่เข้ าร่วมออกงานครัง้ นี ้ เพื่อนํามาประยุกต์ และปรับใช้ กบั การ
ทํางานของแต่ละบริษัท เพื่อเป็ นการลดต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายในการบริหารภายในองค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

121 CREATION LTD.,
Show Manager: Miss Mintita Nitikornkulanun
Tel. 02-060-0795-6
Mobile. 082-455-9642, 091-090-2467
Website: www.printtechexpo.com
Email: printtechexpo@gmail.com,
sale@printtechexpo.com

121 ครีเอชัน่ บจก.
ผู้ควบคุมโครงการ: มินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์
โทร. 02-060-0795-6
มือถือ. 082-455-9642, 091-090-2467
เว็บไซต์: www.printtechexpo.com
อีเมล: printtechexpo@gmail.com,
sale@printtechexpo.com

รายละเอียดผู้ร่วมออกงาน Exhibition
1. กลุม่ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์ดิจิตอล, เครื่องพิมพ์ยวู ี
2. กลุม่ เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชนั่ , เครื่องถ่ายเอกสาร, วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในธุรกิจ ศูนย์ถา่ ยเอกสาร
3. กลุม่ หลอดไฟแอลอีดี และจอภาพแอลอีดี กล่องไฟ ไลท์บ๊อกซ์
4. ธุรกิจบริการ เช่น ด้ านป้ ายโฆษณา ธุรกิจด้ านงานพิมพ์ วัสดุการพิมพ์ สติกเกอร์ , หมึกพิมพ์งาน

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-20:00 น.

May 06-09, 2021

Thailand Baby & Kids Best Buy 39th

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2021
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Challenger 3

Thailand Baby & Kids Best Buy 39th
Moms & Kids shopping fair with more than 1 million items such as baby stroller, car seat,
breast pump, clothes, and organic products at IMPACT Muangthong Thani.
Full Exhibition Space of 20,000 sq.m. at Challenger 3
Over 10,000 units of parking lot
Over 1,200 booths of exhibitors
Enjoy Shopping with 90% discount offering in total and even the activities which is launched to
let all members of the family taking their quality time together.
- Baby Crawling for 6-12 months old
- Baby Racing for 1-2 years old
- Baby Dance Dance for 1-3 years old
The energetic racing ever for your babies, Please join us!
See you at Thailand Baby & Kids Best Buy 39th

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

06-09 พฤษภาคม 2564
ชาเลนเจอร์ 3

ไทยแลนด์ เบบี ้ แอนด์ คิดส์ เบสท์ บาย ครัง้ ที่ 39
งาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครัง้ ที่ 39 หรือที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไปในชื่องาน BBB
ศูนย์รวมสินค้ าแม่และเด็กล้ วน ๆ นับล้ าน ๆ รายการ นับเป็ นงานมหกรรมแสดงสินค้ าและบริการสําหรับ
แม่และเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย
มีผ้ เู ข้ าร่วมงานมากที่สดุ มีสินค้ าและบริการหลากหลายที่สดุ มียอดการจับจ่ายในงานสูงที่สดุ และมี
ชื่อเสียง
เป็ นที่ร้ ูจกั ของพ่อแม่นกั ช็อปอย่างแพร่หลายที่สดุ ในประเทศไทย
จัดเต็มบนพื ้นที่กว่า 20,000 ตร.ม.
พร้ อมที่จอดรถกว่า 10,000 คัน
ร้ านค้ ากว่า 1,200 บูธ
ช็อปสนุก จัดเต็ม ส่วนลดสูงสุดถึง 90%
พร้ อมสนุกสนานกับกิจกรรม "Baby กะดึบ๊ กะดึบ๊ " กิจกรรมแข่งคลานสําหรับน้ อง ๆ หนู ๆ วัย 6-12 เดือน
ตื่นเต้ นเร้ าใจไปกับกิจกรรม "Baby บะรื๊น บะรื๊น" กิจกรรมแข่งซิ่งความเร็ว ทังรุ้ ่นรถหัดเดิน และ รถขาไถ
สําหรับน้ อง ๆ หนู ๆ วัย 1-2 ปี
และดุ๊กดิ๊กไปกับความน่ารักใน "Baby แดนซ์ แดนซ์" กิจกรรมสําหรับนักเต้ นเท้ าไฟรุ่นจิ๋ว วัย 1-3 ปี

THE ORGANIZER
Ace-con (Thailand) Co., Ltd.
Contact Person: Khun Suchada Taechachiewnarong
Tel. 02-689-2899
Mobile. 089-689-8000
Website: www.babybbb.com
Email: thailandbabykids@gmail.com

บริษัท เอซคอน (ไทยแลนด์) จํากัด
ติดต่อ: คุณ สุชาดา เตชะเชี่ยวณรงค์
โทร. 02-689-2899
มือถือ. 089-689-8000
เว็บไซต์: www.babybbb.com
อีเมล: thailandbabykids@gmail.com

แล้ วพบกันที่งาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครัง้ ที่ 39
วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

May 13-16, 2021

Money Expo 2021

* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION
Challenger 2-3

EVENT NAME
MONEY EXPO 2021 : FUTURE WEALTH
MONEY EXPO 2021 is the largest financial and investment exhibition in Thailand that has
been held for twenty-one consecutive years since 2001. This year marks the 40th anniversary
of Money & Banking Magazine, the creator and organizer of MONEY EXPO, hence there are
greater deals & promotions to look forward to.

THE ORGANIZER
Media Associated Co., Ltd.
Tel. 02-691-4126
Mobile. 094-962-4664
Website: www.moneyexpoonline.com
Email: munlika@gmail.com

At MONEY EXPO 2021, all banks and financial institutes are gathered in one place to offer the
best financial and investment deals for visitors, including low loan rates for home loan, car
loan, SMEs loan, and high deposit interest rate. Visitors can also benefit from other financial
services such as insurance, life insurance, and health insurance, as well as investment
options, such as stocks, derivatives, gold, and cryptocurrency, and wealth management,
either finding investing consultant or looking for wealth management services. MONEY EXPO
values Financial Literacy, thus free seminars on financial and investment planning are
available at the event every day.
Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

13-16 พฤษภาคม 2564
ชาเลนเจอร์ 2-3

มหกรรมการเงิน ครัง้ ที่ 21
มหกรรมการเงิน ครัง้ ที่ 21 : ความมั่งคั่งในมิติใหม่ แห่ งอนาคต
มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร ในปี พ.ศ. 2564 นี ้
นับเป็ นโอกาสพิเศษที่วารสารการเงินธนาคารครบรอบ 40 ปี จึงจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ระดมธนาคารและ
สถาบันการเงินมาในงานอย่างครบครัน เพื่อมอบโปรโมชัน่ ทางการเงินการลงทุนที่พิเศษที่สดุ ทังสิ
้ นเชื่อ
บ้ าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อบุคคล ดอกเบี ้ยตํ่า เงินฝาก ดอกเบี ้ยสูง เลือกซื ้อประกันชีวิต
ประกันภัย ประกันสุขภาพ ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันการเดินทาง เปิ ดโอกาสในการลงทุน หุ้น ทอง กองทุน
รวมถึงการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่ เพื่อให้ ทุกฝั นของคุณเป็ นจริงได้ ที่นี่ที่เดียว

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

July 01-04, 2021
Hall 7- 8

SMART SME EXPO 2021

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

01-04 กรกฎาคม 2564

สมาร์ ท เอสเอ็มอี เอ็กซ์ โป 2021

* Subject to change without prior notice

Smart SME Expo 2021, 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 2021 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.

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด
โทร. 02-691-4126
มือถือ. 094-962-4664
เว็บไซต์: www.moneyexpoonline.com
อีเมล: munlika@gmail.com

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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อาคาร 7-8

Smart SME Expo 2021 ที่เดียวจบพบทางรวย รวมสุดยอดธุรกิจแห่งปี จับคูธ่ ุรกิจ ที่สดุ ทุกทางรวย แฟรน
ไชส์ แหล่งทุน ธุรกิจรีเทล อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ รวมถึงเป็ นงานที่ตอบโจทย์ทุก
ความต้ องการเพื่อ SME แบบครบวงจรในเมืองไทย งานเพื่อ SME ที่ใหญ่ที่สดุ ในเมืองไทย บนพื ้นที่
้ จกรรม
10,000 ตารางเมตร พร้ อมกิจกรรมครบครัน เพื่อเติมเต็มโอกาสและความต้ องการของ SME ทังกิ
สัมมนาความรู้ การเจรจาจับคูซ่ ื ้อขายธุรกิจและกิจกรรมสร้ างเครือข่าย เหมาะกับผู้ประกอบการ เจ้ าของ
ธุรกิจ สตาร์ ทอัพ นักธุรกิจหรือนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ ที่พร้ อมให้ การสนับสนุนเต็มรูปแบบ
Smart SMEs Expo 2021 ระดมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินและผู้ประกอบการจาก
หลายกุลม่ ธุรกิจเพื่อจับคูธ่ ุรกิจ สร้ างเครือข่ายหาแหล่งซัพพลายเออร์ ใหม่ และส่งต่อโอกาสทางธุรกิจ ซึง่
ทุกธุรกิจพลาดไม่ได้
• เพิ่มโอกาสได้ ลกู ค้ าใหม่ๆ
• Networking ห้ องสัมมนาพิเศษ เพื่อสร้ างการต่อยอดธุรกิจโดยเฉพาะ
• ค้ นหาไอเดียใหม่ นวัตกรรมเจ๋งๆ เพื่อพัฒนาสินค้ าและบริการ
• เข้ างานฟรี และร่วมกิจกรรมได้ ไม่จํากัด

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

August 26-29, 2021
Hall 6

Bakery & Sweets Fest 2021

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

26-29 สิงหาคม 2564
อาคาร 6

Bakery & Sweets Fest 2021

THE ORGANIZER
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
โทร. 02-704-7958
มือถือ. 086-314-1482
เว็บไซต์: www.smartsme.co.th
อีเมล: smeexhibition@gmail.com

Bakery & Sweets Fest 2021 - Thailand’s Fresh & Delicious Festival & Market Place for Bakery IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Tel. 02-833-5122
and Sweets
Website: www.bakeryandsweets-fest.com
Facebook: Bakery and Sweets Fest
The market-place for bakery and sweet businesses joining over 150 exhibitors to sell and
Email: sudarees@impact.co.th
promote an assortment of bakery and sweets products, ranging from finished products,
ingredients equipment, packaging, retail, to bakery schools and more.

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
โทร. 02-833-5122
เว็บไซต์: www.bakeryandsweets-fest.com
พบกับงานที่รวบรวมทังเบเกอรี
้
่และของหวานหลากหลายรูปแบบ พร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์ วัตถุดิบ และ บรรจุ
ภัณฑ์ สวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบการทําเบเกอรี่และขนมหวานเป็ นงานอดิเรก และเป็ นอาชีพเสริม หาของทําเบ เฟซบุ๊ก: Bakery and Sweets Fest
เกอรี่ หาไม่ยาก
อีเมล: sudarees@impact.co.th
Bakery & Sweets Fest 2021 เพราะงานขนมหวาน ไม่ได้ มีดีแค่ของหวาน

หากคุณมาที่งานนี ้ !
ยังพบกับกิจกรรม และ Workshop มากมาย สําหรับผู้ชื่นชอบการทําขนม ฝึ กและพัฒนาฝี มือกับเชฟมือ
อาชีพ พร้ อมเทคนิคมากมายที่เหล่าเชฟพร้ อมเปิ ดหมดเปลือก
ถ้ าคุณหลงใหลการทําขนม เบเกอรี่ และชอบทานของหวาน คุณจะหลงรักงานนี ้แน่นอน !
Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

September 01-03, 2021
Hall 5

Building Construction Technology Expo

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

* Subject to change without prior notice

Building Construction Technology Expo - BCT Expo is an international exhibition and
conference platform focused on digital transformation of the building and construction
industry.
BCT Expo is organized to drive and support digital acceleration changes in every aspect of
architectural design, building and construction through the application of digital technologies.
BCT Expo will showcase a comprehensive range of technology, digital and physical systems,
impacting building and construction efficiency to over 4,000 trade visitors from all sectors of
the building and construction industry.

IMPACT Exhibition management Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Watinee Saithong
Tel. (+66)2-833- 5315
Mobile. (+66)86-888-3448
Website: www.bct-construction.com
email: watinees@impact.co.th

page 5/8

Update: March 30, 2021

Corporate Communications Department Tel. 02‐833‐5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2021
DATE/LOCATION
01-03 กันยายน 2564
อาคาร 5

EVENT NAME
Building Construction Technology Expo
Building Construction Technology Expo (BCT Expo) งานแสดงสินค้ า การประชุมและเจรจาธุรกิจ
เพื่อกลุม่ อุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้ าง มุง่ มัน่ ที่จะร่วมเป็ นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถพร้ อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทลั ครอบคลุมทุก
แง่มมุ ของการออกแบบสถาปั ตยกรรม อาคารและการก่อสร้ าง โดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทลั และโซลูชนั่
เข้ ามาประยุกต์ใช้ งาน
งาน BCT Expo 2021 รวบรวมผู้ประกอบการด้ านเทคโนโลยี ระบบดิจิทลั ระบบเชิงกายภาพ และ
เครื่องมือ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารและการก่อสร้ างจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ กว่า
200 แบรนด์ มาจัดแสดงภายในงานเดียว คาดว่าจะมีผ้ สู นใจเข้ าเยี่ยมชมงานกว่า 4,000 รายจากทุกภาค
ส่วนของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้ างในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยรอบ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 18-21, 2021
Hall 12

FISHKEEPING, AQUATIC & AQUARIUM WORLD 2021 (FAAW)

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

18-21 กันยายน 2564
อาคาร 12

งานแสดงสัตว์ นาํ ้ สวยงาม พรรณไม้ นาํ ้ และเทคโนโลยี

Thailand Fishkeeping, Aquatic & Aquarium Hobby Exhibition gathering over 150 exhibiting
companies to showcase and promote your fishkeeping, aquatic and aquarium products,
solutions and technology to over 5,000 aquarists and hobbyists. Update & Learn from
conferences, workshops, seminars and competitions on Terrarium, Aquaculture, Import/Export
of Aquatic Animals and Plants, etc.

งานแสดงสัตว์นํ ้าสวยงาม พรรณไม้ นํ ้า และเทคโนโลยี ครอบคลุมการบริหารจัดการนํ ้าสะอาด การบริหาร
จัดการนํ ้าเค็มและปะการังเทียม สัตว์นํ ้า พรรณไม้ นํ ้า สวนใต้ นํ ้า สวนขวด อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา ผลิตภัณฑ์
เพื่อการดูแลรักษา สวนและบ่อ รวม 150 ร้ านค้ า นอกจากนี ้ยังมีนิทรรศการจากกรมประมง พร้ อมกิจกรรม
ต่อยอดความรู้ เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ยกระดับงานอดิเรก อาทิ เวิร์กชอปการจัดตู้พรรณไม้ นํ ้า สัมมนาสร้ าง
อาชีพการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าสวยงาม สัมมนาการนําเข้ า-ส่งออกสัตว์นํ ้าและพรรณไม้ นํ ้า การประมูลสัตว์
นํ ้าสวยงาม กิจกรรมจับคูเ่ จรจาธุรกิจ และขาดไม่ได้ กบั การประกวดปลาสวยงาม และการประกวดการจัด
ตู้พรรณไม้ นํ ้า พร้ อมร่วมชิงรางวัลมากมาย

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

September 22-24, 2021
Challenger 1-3

VIV Asia 2021
No 1 International Trade Show from Feed to Food for Asia
VIV Asia is the biggest and most complete feed to food event in Asia. This VIV hub offers a
unique selection of companies. A must-attend for all professionals in animal protein
production, including the downstream part of the supply chain. In 2021 VIV Asia moves to a
bigger venue to host a steadily growing show.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

22-24 กันยายน 2564
ชาเลนเจอร์ 1-3

VIV Asia 2021

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ติดต่อ: คุณวาทินี สายทอง
โทร. 02-833-5315
มือถือ. 086-888-3448
เว็บไซต์: www.bct-construction.com
อีเมล: watinees@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Kawintra Danraumsub
Tel. (+66)2-833-6395
Mobile. (+66)97-296-5629
Website: www.faawthailand.com
email: KawintraD@impact.co.th
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ติดต่อ: คุณกวินทรา ด่านรวมทรัพย์
โทร. 02-833-6395
มือถือ. 097-296-5629
เว็บไซต์: www.faawthailand.com
อีเมล: KawintraD@impact.co.th

VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd.
Contact Person: Saengtip Techapatiphandee
Tel. 02-111-6611 Ext. 330
Website: www.vivasia.nl
Email: saengtip@vnuasiapacific.com

งานแสดงสินค้ านานาชาติสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสัตว์ อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย
ครอบคลุมตังแต่
้ อาหารสัตว์ จนถึง กระบวนการผลิตอาหาร

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชนั่ ส์ เอเชีย แปซิฟิค จํากัด
ติดต่อ: แสงทิพ เตชะปฏิภาณดี
โทร. 02-111-6611 ต่อ 330
งานวิฟ เอเชีย เป็ นงานแสดงสินค้ าที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สดุ ในเอเชีย ภายในงานวิฟ เอเชีย เป็ นเสมือนเวที เว็บไซต์: www.vivasia.nl
เจรจาธุรกิจที่รวมหลากหลายบริษัทชันนํ
้ าจากทัว่ โลก ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและคนในอุตสาหกรรมปศุสตั ว์- อีเมล: saengtip@vnuasiapacific.com
สัตว์นํ ้า-อาหาร ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการผลิตโปรตีนสัตว์ ตังแต่
้ ต้นนํ ้า-ปลายนํ ้าในห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ ในปี
2564 งานวิฟ เอเชีย ตัดสินใจย้ ายสถานที่จดั งานไปยังอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อการขยายพื ้นที่การจัด
งานและตอบสนองต่อความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นของอุตสาหกรรมต่อไป
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IMPACT EVENT CALENDAR 2021
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

October 14-17, 2021
Hall 8

Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021
Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021 is Thailand’s key exhibition and gathering
platform that drive and promote the concept of “Lifelong Learning & Education For Lifelong
Employability”.
The key platform and gathering place for everyone (educators, employers, employees,
government and Thai workforce of all ages) to stay employable through continuous adaption
and acquisition of new skills, reskill and upskill.
WHAT WILL BE SHOWCASED AT THAILAND LIFELONG LEARNING & EDUCATION EXPO
2021?
• YOUTH ACADEMY
• CAREER TRAINING & PROFESSIONAL DEVELOPMENTS
• ADULT EDUCATION & ENRICHMENTS
• DEVELOPMENTAL EDUCATION (PROGRAM FOR PEOPLE WITH COGNITIVE IMPAIRMENTS)
• DIGITAL & E- LEARNING

Exhibition (Public)

Time: 10:00-18:00 hrs.

14-17 ตุลาคม 2564
อาคาร 8

Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021
Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021 - มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
และอาชีพอย่ างยั่งยืน
งานนี ้รวบรวมผู้เกี่ยวข้ องด้ านการศึกษาตลอดชีวิต (นักการศึกษา, นายจ้ าง, ลูกจ้ าง และแรงงานไทยทุก
เพศทุกวัย) เพื่อให้ สามารถมีอาชีพอย่างยัง่ ยื่นได้ ตลอดทุกช่วงชีวิตผ่านการปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้ วยการ
พัฒนาทักษะเดิมและการค้ นหาทักษะใหม่ (new skills, reskill และ upskill)
มีอะไรจัดแสดงในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021 ?
• คอร์ สเสริมและพัฒนาทักษะสําหรับเด็กและวัยรุ่น (Youth Academy)
• คอร์ สพัฒนาและเพิ่มทักษะในการทํางาน (Career Training & Professional Developments)
• คอร์ สเสริมทักษะส่วนบุคคลและอาชีพเสริม (Adult Education & Enrichments)
• คอร์ สพัฒนาทางการศึกษาสําหรับผู้มีความบกพร่อง (Program for people with cognitive
impairments)
• คอร์ สการเรียนรู้ดิจิทลั และการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital & E-learning)

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-18:00 น.

October 21-24, 2021
Hall 8

The Foodism Show - All About Diet & Healthy Eating
The gathering and market place “The Foodism Show - All About Diet & Healthy Eating”
organized as Thailand Specialized Exhibition on diet and healthy eating, joining over 150
exhibitors to promote an assortment diet & healthy-eating products, services, nutrition,
ingredients and diet management covering 4 key sections - Organic Food ; Functional Food ;
Medical Food ; Novel Food. Take a closer look at all special types of diets such as Ketogenic,
Vegan, Veggies, Carnivore and etc. all in one place!

THE ORGANIZER

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Kwandao Ketsamuth
Tel: (+66)2-833-5054
Website: www.thailandlifelonglearning.com
Email: kwandaok@impact.co.th

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ติดต่อ: คุณขวัญดาว เขตร์ สมุทร (ดาว)
โทร: 02-833-5054
เว็บไซต์: www.thailandlifelonglearning.com
อีเมล: kwandaok@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Khun Chanatkan Sasiratanarod (Namfah)
Tel. 061-494-0421
Website: www.thefoodism-show.com
Facebook: The Foodism Show

Show Highlight:
• Diet Food Preparation/cooking demo
• Seminars & Workshops on diet management, healthy and diet ideas, trends, nutrition, etc.
• Body Mass Index Clinics
“The Foodism Show - All about Diet & Healthy Eating” is the 4-day-market-and-gatheringplace to reach out especially to diet and healthy eating consumers and professionals!

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2021
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

21-24 ตุลาคม 2564
อาคาร 8

The Foodism Show - All About Diet & Healthy Eating
“The Foodism Show - All About Diet & Healthy Eating” งานรวมตัวสุดยิ่งใหญ่ที่รวบรวมอาหารและ
วัตถุดิบสําหรับคนรักสุขภาพและควบคุมนํ ้าหนัก! ตื่นตากับร้ านอาหารสุขภาพเด็ดๆ ร้ านอาหารทางเลือก
ร้ านดังๆ ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารคุณภาพ ไม่วา่ จะออแกร์ นิก คีโต วีแกน โลว์คาร์ บ หรือสายคลีน เราเอาทุก
อย่างมาไว้ ให้ ที่นี่กว่า 150 ร้ านค้ าและบริการ! นอกจากนี ้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่วา่
จะเป็ นการตรวจภูมิแพ้ อาหารแฝงฟรีภายในงาน สัมนาการควบคุมอาหาร ควบคุมนํา้ หนัก โภชน
บําบัด และการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและเหมาะสมกับตัวเอง การลดนํา้ หนัก
อย่ างไรให้ เหมาะกับตัวเอง เวิร์คชอปเมนูสุขภาพ และการออกกําลังกาย ทําง่ายๆที่บ้าน และอีก
มายตลอดทัง้ 4 วัน!
จัดโดย อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ ัน เมเนจเม้ นท์ และ ได้ รับการสนับสนุนโดย สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ต
เนสแห่ งประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย และ สมาคมอาหารเสริมและอาหาร
เพื่อสุขภาพ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

November 24-26, 2021
Hall 7

DigiTech ASEAN Thailand 2021
“CONNECTING YOU WITH GLOBAL TECH & DIGITAL COMMUNITY”
DigiTech ASEAN Thailand 2021 - Your key exhibition & networking platform to connect and do
business with the global tech and digital community and markets.
PRESENTING LATEST TECH & DIGITAL TRENDS
DigiTech ASEAN Thailand 2021 will present the latest tech and digital trends on:
• Software for business (CRM, HRD & HRC, Procurement & ERP, etc)
• Artificial Intelligence
• Cyber Security
• E-commerce & Digital Marketing
• Data & Cloud
• Smart Solutions & IoT
• 5G Technology & Network

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

24-26 พฤศจิกายน 2564
อาคาร 7

DigiTech ASEAN Thailand 2021

Exhibition (Trade)

* Subject to change without prior notice

“งานแสดงสินค้ าด้ านเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม”
DigiTech ASEAN Thailand 2021 - งานแสดงสินค้ าและเจรจาธุรกิจด้ านเทคโนโลยีและดิจิทลั ที่พร้ อม
เชื่อมต่อและสร้ างธุรกิจให้ กบั อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทลั ในระดับโลก
นําเสนอโซลูช่ นั ส์ เทคโนโลยีและดิจิทลั ล่ าสุด
DigiTech ASEAN Thailand 2021 พร้ อมนําเสนอเทคโนโลยีและดิจิทลั ล่าสุดด้ าน :
• ซอฟต์แวร์ เพื่อธุรกิจ (CRM, HRD & HRC, Procurement & ERP, etc)
• ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
• ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
• อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทลั (E-commerce & Digital Marketing,)
• ดาต้ าและคลาวด์ (Data & Cloud)
• สมาร์ ทโซลูชนั่ ส์และไอโอที (Smart Solutions & IoT )
• เทคโนโลยี 5G และเครือข่าย (5G Technology & Network)

THE ORGANIZER

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
คุณชณัฐกาญณ์ ศศิรัตนโรจน์ (นํ ้าฟ้า)
โทร. 061-494-0421
เว็บไซต์: www.thefoodism-show.com
เฟซบุ๊ก: The Foodism Show

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Pinyaphat Meesingpattarakhun
Tel. (+66)2-833-5370
Mobile. (+66)97-479-6445
Website: www.digitechasean.com
Email: pinyaphatm@impact.co.th

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ติดต่อ: คุณภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภทั รคุณ
โทร. 02-833-5370
มือถือ. 097-479-6445
เว็บไซต์: www.digitechasean.com
อีเมล: pinyaphatm@impact.co.th

เวลา: 10:00-18:00 น.
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