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ช่ืองาน e-Biz Expo 2022 and OEM Manufacturer Expo 2022
งานแสดงโซลูชัน่ส าหรบัธรุกิจออนไลน์ ครบวงจร และ งานแสดงสินค้าและบริการด้านผู้
รบัจ้างผลิต

วนัท่ี 15-17 กนัยายน 2022

สถานท่ี ฮอลล์ 6, ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ, กรงุเทพ

งาน พืน้ท่ีเปล่า (ขัน้ต า่ 36 ตรม.) Standard Shell Scheme (3x3 sqm.) Registration Fees:

e-Biz
6,000 บาท ตอ่ตารางเมตร* 
(ข ัน้ต ่า 12 ตารางเมตร)

7,500 บาท ต่อตารางเมตร* 6,500 บาท* ต่อบรษิทั

OEM
5,000 บาท ตอ่ตารางเมตร*

(ข ัน้ต ่า 18 ตารางเมตร)
6,800 บาท ตอ่ตารางเมตร* 4,000 บาท* ตอ่บรษิทั

เฉพาะพืน้ที่
พนงั 3 ดา้น, ป้ายชื่อคหูา, โต๊ะประชาสมัพนัธ ์1 ตวั, เกา้อี้ 2 ตวั, พรม

, กระแสไฟฟ้า 5 แอมป์ 1 จุด, หลอดไฟฟลอูอเรส
เซน้ต์ 2 หลอด

คา่รกัษาความปลอดภยั 
และการรกัษาความสะอาด

* ราคาขายไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%

E-mail: eBizexpoasia@nccexhibition.com / Tel : + 66 2 203-4230-1

Exhibit Profile ผูร้บัจา้งผลติเครือ่งส าอางและผลติภณัฑด์า้นความงาม • ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร • ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิค - ประเภท
อาหารและเครือ่งดืม่ - ประเภทสนิคา้อุปโภค • อาหารและเครือ่งดืม่ • แฟชัน่ และไลฟ์สไตล ์- เสือ้ ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า • บรรจุภณัฑแ์ละการพมิพ ์• อื่น ๆ - เฟอรน์ิเจอร ์ของตกแต่งบา้น - ผลติภณัฑท์ าความสะอาด

Visitor Profile ผูท้ีต่อ้งการเริม่ตน้ธุรกจิ (Business startup) • ผูป้ระกอบการธุรกจิรายย่อย (SMEs) • ผูป้ระกอบการ ทีต่อ้งการ
การสรา้งเครอืขา่ยธุรกจิใหม ่• ฝ่ายจดัซื้อสนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้ มนิิมารท ์และองคก์รต่าง ๆ • ตวัแทนจ าหน่าย

งานแสดงสนิคา้และบรกิารดา้นผูร้บ้จา้งผลติครัง้ที ่4 โดยรวบรวมผูร้บัจา้งทีไ่ดม้าตรฐานการรบัรองจาก     
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

Exhibit Profile ผูใ้หบ้รกิารดา้น e-Commerce และ การตลาดดจิติอล • ผูใ้หบ้รกิารโซลชู ัน่สท์างธุรกจิ เช่น SAP, ERP, MRP,CRM
และ SCM • FinTech • โลจสิตกิส์ และ การบรหิารการจดัส่ง • บรกิารธุรกรรมออนไลน์ • ระบบสญัญาณอนิเตอรเ์น ต

Visitor Profile ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม • ผูป้ระกอบการธุรกจิการคา้ออนไลน์ • สถาบนัทางดา้นการเงนิ • สือ่
และนกัลงทุน • โรงงานผูผ้ลติและผูแ้ทนจ าหน่าย • ผูบ้รหิารอาคารส านกังาน • หน่วยงานและสมาคมภาครฐัต่างๆ ที่
ปรกึษา • ผูใ้หค้ าปรกึษาดา้นธุรกจิ 

รว่มจดัโดย



ชื่อ:

ชือ่: นามสกุล: ต าแหน่ง:

บรษิทั
ชือ่บรษิทั

ทีอ่ยู่
เลขที ่/ ถนน อ าเภอ: จงัหวดั

โทรศพัทม์อืถอื eMail:

ประเภทสนิคา้:

สนิคา้และบรกิารหลกั

Website:
url:

หมายเหต:ุ
• ราคารายทีร่ะบุไมย่งัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%
• สญัญาการเขา้รว่มงานจะออกให ้พรอ้มกบัการระบุต าแหน่งหมายเลขคูหา
• การส ารองพืน้ทีจ่ะพจิารณาตามล าดบัก่อนหลงั และการพจิารณาของผูจ้ดังาน
• คหูามาตรฐานเป นขนาด 3 x 3 เมตร สงู 2.5 เมตร (พืน้ที ่9 ตารางเมตร)
• การก่อสรา้งคหูาบนพืน้ทีเ่ปล่า ก าหนดความสงูของสิง่ก่อสรา้งสงูสุดไมเ่กนิ 5 เมตร

สนใจเขา้รว่มงานและจองพืน้ทีร่ว่มแสดง ตารางเมตร





โปรดส่งขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดังาน
ยงัไมส่นใจเขา้รว่มงานในปี 2022

พืน้ท่ีเปล่า: 6,000 บาท ต่อตารางเมตร ขัน้ต ่าจ านวน 36 ตารางเมตร

พืน้ท่ีรวมคหูา 7,500 บาท ต่อตารางเมตร ต่อ 9 ตารางเมตร

ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท ต่อบรษิทั

แบบฟอรม์การส ารองพืน้ท่ี e-Biz 

E-mail: intercare@nccexhibition.com / Tel : + 66 2 203-4230-1
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ชื่อ:

ชือ่: นามสกุล: ต าแหน่ง:

บรษิทั
ชือ่บรษิทั

ทีอ่ยู่
เลขที ่/ ถนน อ าเภอ: จงัหวดั

โทรศพัทม์อืถอื eMail:

ประเภทสนิคา้:

สนิคา้และบรกิารหลกั

Website:
url:

หมายเหต:ุ
• ราคารายทีร่ะบุไมย่งัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%
• สญัญาการเขา้รว่มงานจะออกให ้พรอ้มกบัการระบุต าแหน่งหมายเลขคูหา
• การส ารองพืน้ทีจ่ะพจิารณาตามล าดบัก่อนหลงั และการพจิารณาของผูจ้ดังาน
• คหูามาตรฐานเป นขนาด 3 x 3 เมตร สงู 2.5 เมตร (พืน้ที ่9 ตารางเมตร)
• การก่อสรา้งคหูาบนพืน้ทีเ่ปล่า ก าหนดความสงูของสิง่ก่อสรา้งสงูสุดไมเ่กนิ 5 เมตร

สนใจเขา้รว่มงานและจองพืน้ทีร่ว่มแสดง ตารางเมตร





โปรดส่งขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดังาน
ยงัไมส่นใจเขา้รว่มงานในปี 2022

พืน้ท่ีเปล่า: 5,000 บาท ต่อตารางเมตร ขัน้ต ่าจ านวน 36 ตารางเมตร

พืน้ท่ีรวมคหูา 6,800 บาท ต่อตารางเมตร ต่อ 9 ตารางเมตร

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ต่อบรษิทั

แบบฟอรม์การส ารองพืน้ท่ี OEM

E-mail: intercare@nccexhibition.com / Tel : + 66 2 203-4230-1
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