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IMPACT EVENT CALENDAR 2022
DATE/LOCATION

EVENT NAME

February 12-20, 2022
Hall 9-10

BANGKOK EXPO 2022

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

12-20 กุมภาพันธ์ 2565
อาคาร 9-10

BANGKOK EXPO 2022

1. Bangkok Furniture Expo
2. Bangkok Electronics Expo
3. Wedding Expo
4. ตลาดอาหารย้ อนวันวาน

1. Bangkok Furniture Expo : มาแต่งบ้ านกัน! สินค้ าตกแต่งบ้ าน โรงงานมาเองกว่า 200 ร้ านค้ า ไม่ว่า
จะเป็ น ที่นอน ตู้ เตียง โซฟา สินค้ าตกแต่งบ้ าน เฟอร์ นิเจอร์ บิวท์อิน ชุดห้ องนอน ชุดรับแขก ชุดโต๊ ะ
รับประทานอาหาร และ ผ้ าม่าน ราคาสุดคุ้ม เฉพาะงานนี ้เท่านัน้ !
2. Bangkok Electronics Expo : มหกรรมเครื่องไฟฟ้าลดถล่มราคา ทังที
้ วี แอร์ ตู้เย็น เครื่องใช้ ไฟฟ้า
เครื่องซักผ้ า ไดร์ เป่ าผม เครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดฝุ่ น เครื่องปั่ นนํ ้าผลไม้ เตารีด พร้ อมรับโปรโมชัน่ เพียบ
3. Wedding Expo : รีบแต่ง! ต้ อนรับวาเลนไทน์นี ้ กับแพ็คเกจแต่งงาน ชุดแต่งงาน เวดดิ ้งสตูดิโอ ถ่ายภาพ
งานแต่ง และอื่นๆ มีหลากหลาย ตอบทุกโจทย์ของคู่รัก ในราคาที่เป็ นกันเอง
4. ตลาดอาหาร ย้ อนวันวาน : กิน ชิม อิ่มอร่อย ไปกับอาหารขึ ้นชื่อ ที่รวบรวมมาให้ ได้ ลิ ้มรสกันจนพุงกาง
เพลิดเพลินไปกับสินค้ าท้ องถิ่นพื ้นบ้ าน พร้ อมถ่ายรูปฟิ นๆ ไปกับบรรยากาศย้ อนยุค ย้ อนสมัย

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

March 24-27, 2022
Hall 10

The 6th Garment Screen & Embroidery Expo 2022

Exhibition (Public)

Time: 10:30-20:00 hrs.

24-27 มีนาคม 2565
อาคาร 10

งานแสดงสินค้ า อุตสาหกรรมจักรปั ก, งานสกรีนและสิ่งทอไทย ครัง้ ที่ 6

Nowadays, New 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.

เป็ นการรวมตัวของผุ้ประกอบการไทย กลุ่มเครื่องจักร 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 จากกูรูผ้ เู ชียวชาญด้ านงาน สกรีนมากว่า
40 ปี
กลุ่มผู้ประกอบการที่ร่วมออกงาน
1. จักรปั กอุตสาหกรรม ทุกขนาด
2. จักรเย็บอุตสาหกรรมและเครื่องจักรทอผ้ า
3. เครื่องพิมพ์ผ้า และพิมพ์บนวัสดุ
4. หมึกพิมพ์ผ้าหมึกสกรีน
5 วัสดุและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-20:00 น.

March 24-27, 2022

The 9th PrintTech & Signage 2022

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
Union Pan Exhibitions Co., Ltd.
Tel. 02 719 0408, 02 314 0855
Website: www.unionpan.com
Email: unionpan@yahoo.com

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชนั่ จํากัด
โทร. 02 719 0408, 02 314 0855
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpan@yahoo.com

121 CREATION LTD.,
Tel. 02 060 0975-6
Mobile. 082 455 9642, 086 360 4498
Website: www.gteexpo.com
Email: gtegarment@gmail.com

121 ครีเอชัน่ บจก.
โทร. 02 060 0975-6
มือถือ. 082 455 9642, 086 360 4498
เว็บไซต์: www.gteexpo.com
อีเมล: gtegarment@gmail.com
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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.

121 CREATION LTD.,
Tel. 02 060 0975-6
Mobile. 082 455 9642, 086 360 4498
Website: www.printtechexpo.com
Email: printtechexpo@gmail.com, sale@printtechexpo.com

Exhibition (Public)

Time: 10:30-20:00 hrs.

24-27 มีนาคม 2565
อาคาร 9

งานแสดงสินค้ า เทคโนโลยีการพิมพ์ และวัสดุการพิมพ์ ป้ายโฆษณา ครัง้ ที่ 9

Exhibition (Public)

* Subject to change without prior notice

งานแสดงสินค้ าครัง้ นี ้ เป็ นการรวมนวตกรรมใหม่ ด้ านงานพิมพ์จากผู้ประกอบการทังในและต่
้
างประเทศ
ญี่ปนุ่ จีน เกาหลี อินเดีย และไทย กลุ่มสินค้ า อาทิเช่น กลุ่มเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, กลุ่มเครื่องพิมพ์ดิจิตอล,
เครื่องพิมพ์มลั ติฟังค์ชนั่ , เครื่องถ่ายเอกสารสี , และธุรกิจบริการงานพิมพ์ป้ายโฆษณา อุปกรณ์ก่อนและ
หลังงานพิมพ์ หลอดไฟแอลอีดีคณ
ุ ภาพสูง สําหรับงานป้าย งานตกแต่ง งานออร์ แกนไนซ์ และสินค้ าพรี่
เมี่ยมต่างๆ ที่ใช้ ในสํานักงานมาอยู่รวมกัน งานครัง้ นี ้จะทําให้ ผ้ ปู ระกอบการทุกท่าน ได้ ชมและสัมผัส
เทคโนโลยีใหม่พร้ อมด้ วยนวตกรรม ระบบซอฟต์แวร์ การทํากลยุทธ์ตลาด ออนไลน์ ข้ อมูลข่าวสารอัน
ทันสมัย ในยุค 5G. จากองค์กรต่างๆ ที่เข้ าร่วมออกงานครัง้ นี ้ เพื่อนํามาประยุกต์ และปรับใช้ กบั การ
ทํางานของแต่ละบริษัท เพื่อเป็ นการลดต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายในการบริหารภายในองค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รายละเอียดผู้ร่วมออกงาน Exhibition
1. กลุ่มเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท, ดิจิตอล, เครื่อง CNC, เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ , เครื่องไดคัท , เครืองเคลือบงาน
2. กลุ่มเครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชนั่ เครื่องถ่ายเอกสาร วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในธุรกิจ ศูนย์ถ่ายเอกสาร
3. กลุ่มหลอดไฟแอลอีดี และจอภาพแอลอีดี กล่องไฟ ไลท์บ๊อกซ์
4. โซนบรรจุภณ
ั ฑ์การพิมพ์ ,งานพิมพ์สกรีน, แพคเกจจิ ้ง บรรจุภณ
ั ฑ์, สติกเกอร์

121 ครีเอชัน่ บจก.
โทร. 02 060 0975-6
มือถือ. 082 455 9642, 086 360 4498
เว็บไซต์: www.printtechexpo.com
อีเมล: printtechexpo@gmail.com, sale@printtechexpo.com

เวลา: 10:30-20:00 น.

page 2/2

