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ชื่องาน

Fact
Sheet
e-Biz Expo 2022 and OEM Manufacturer Expo 2022
งานแสดงโซลูชนส
ั ่ าหรับธุรกิ จออนไลน์ ครบวงจร และ งานแสดงสิ นค้าและบริการด้านผู้
รับจ้างผลิ ต

วันที่

15-17 กันยายน 2022

สถานที่

ฮอลล์ 6, ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ , กรุงเทพ

Exhibit Profile

ผูใ้ ห้บริการด้าน e-Commerce และ การตลาดดิจติ อล • ผูใ้ ห้บริการโซลูชนส์
ั ่ ทางธุรกิจ เช่น SAP, ERP, MRP,CRM
และ SCM • FinTech • โลจิสติกส์ และ การบริหารการจัดส่ง • บริการธุรกรรมออนไลน์ • ระบบสัญญาณอินเตอร์เนต

Visitor Profile

ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม • ผูป้ ระกอบการธุรกิจการค้าออนไลน์ • สถาบันทางด้านการเงิน • สือ่
และนักลงทุน • โรงงานผูผ้ ลิตและผูแ้ ทนจาหน่าย • ผูบ้ ริหารอาคารสานักงาน • หน่วยงานและสมาคมภาครัฐต่างๆ ที่
ปรึกษา • ผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านธุรกิจ

Exhibit Profile

ผูร้ บั จ้างผลิตเครือ่ งสาอางและผลิตภัณฑ์ดา้ นความงาม • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร • ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค - ประเภท
อาหารและเครือ่ งดืม่ - ประเภทสินค้าอุปโภค • อาหารและเครือ่ งดืม่ • แฟชัน่ และไลฟ์ สไตล์ - เสือ้ ผ้า รองเท้า
กระเป๋ า • บรรจุภณ
ั ฑ์และการพิมพ์ • อื่น ๆ - เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน - ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด

Visitor Profile

ผูท้ ต่ี อ้ งการเริม่ ต้นธุรกิจ (Business startup) • ผูป้ ระกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) • ผูป้ ระกอบการ ทีต่ อ้ งการ
การสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ • ฝ่ ายจัดซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า มินิมารท์ และองค์กรต่าง ๆ • ตัวแทนจาหน่าย

งาน

พืน้ ที่เปล่า (ขัน้ ตา่ 36 ตรม.)

e-Biz

6,000 บาท ต่อตารางเมตร*
(ขัน้ ต่า 12 ตารางเมตร)
5,000 บาท ต่อตารางเมตร*
(ขัน้ ต่ า 18 ตารางเมตร)

OEM

เฉพาะพืน้ ที่

ร่วมจัดโดย

Standard Shell Scheme (3x3 sqm.)

Registration Fees:

7,500 บาท ต่อตารางเมตร*

6,500 บาท* ต่อบริษทั

6,800 บาท ต่อตารางเมตร*

4,000 บาท* ต่อบริษทั

พนัง 3 ด้าน, ป้ ายชื่อคูหา, โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว, เก้าอี้ 2 ตัว, พรม
ค่ารักษาความปลอดภัย
,
กระแสไฟฟ้ า 5 แอมป์ 1 จุด, หลอดไฟฟลูออเรส
และการรักษาความสะอาด
เซ้นต์ 2 หลอด
* ราคาขายไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

งานแสดงสินค้าและบริการด้านผูร้ บ้ จ้างผลิตครัง้ ที่ 4 โดยรวบรวมผูร้ บั จ้างทีไ่ ด้มาตรฐานการรับรองจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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

ชื่อ:
ชือ่ :

นามสกุล:

ตาแหน่ง:

เลขที่ / ถนน

อาเภอ:

จังหวัด

โทรศัพท์มอื ถือ

eMail:

บริษทั
ชือ่ บริษทั

ทีอ่ ยู่

ประเภทสินค้า:
สินค้าและบริการหลัก

Website:
url:

 สนใจเข้าร่วมงานและจองพืน้ ทีร่ ว่ มแสดง

ตารางเมตร

พืน้ ที่เปล่า:

6,000 บาท ต่อตารางเมตร ขัน้ ต่าจานวน 36 ตารางเมตร

พืน้ ที่รวมคูหา

7,500 บาท ต่อตารางเมตร ต่อ 9 ตารางเมตร

ค่าลงทะเบียน

6,500 บาท ต่อบริษทั

 โปรดส่งข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดงาน
 ยังไม่สนใจเข้าร่วมงานในปี 2022
หมายเหตุ:
• ราคารายทีร่ ะบุไม่ยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
• สัญญาการเข้าร่วมงานจะออกให้ พร้อมกับการระบุตาแหน่งหมายเลขคูหา
• การสารองพืน้ ทีจ่ ะพิจารณาตามลาดับก่อนหลัง และการพิจารณาของผูจ้ ดั งาน
• คูหามาตรฐานเปนขนาด 3 x 3 เมตร สูง 2.5 เมตร (พืน้ ที่ 9 ตารางเมตร)
• การก่อสร้างคูหาบนพืน้ ทีเ่ ปล่า กาหนดความสูงของสิง่ ก่อสร้างสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร

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

ชื่อ:
ชือ่ :

นามสกุล:

ตาแหน่ง:

เลขที่ / ถนน

อาเภอ:

จังหวัด

โทรศัพท์มอื ถือ

eMail:

บริษทั
ชือ่ บริษทั

ทีอ่ ยู่

ประเภทสินค้า:
สินค้าและบริการหลัก

Website:
url:

 สนใจเข้าร่วมงานและจองพืน้ ทีร่ ว่ มแสดง

ตารางเมตร

พืน้ ที่เปล่า:

5,000 บาท ต่อตารางเมตร ขัน้ ต่าจานวน 36 ตารางเมตร

พืน้ ที่รวมคูหา

6,800 บาท ต่อตารางเมตร ต่อ 9 ตารางเมตร

ค่าลงทะเบียน

4,000 บาท ต่อบริษทั

 โปรดส่งข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดงาน
 ยังไม่สนใจเข้าร่วมงานในปี 2022
หมายเหตุ:
• ราคารายทีร่ ะบุไม่ยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
• สัญญาการเข้าร่วมงานจะออกให้ พร้อมกับการระบุตาแหน่งหมายเลขคูหา
• การสารองพืน้ ทีจ่ ะพิจารณาตามลาดับก่อนหลัง และการพิจารณาของผูจ้ ดั งาน
• คูหามาตรฐานเปนขนาด 3 x 3 เมตร สูง 2.5 เมตร (พืน้ ที่ 9 ตารางเมตร)
• การก่อสร้างคูหาบนพืน้ ทีเ่ ปล่า กาหนดความสูงของสิง่ ก่อสร้างสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร

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

