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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
June 09-17, 2018
Hall 5-8

EVENT NAME

THE ORGANIZER

Thailand Best Shopping Fair 2018
Furniture, Home & Décor, Electronic & IT, Gardening, Pet, Fashion, Jewelry, Wedding, World Fair Co., Ltd.
Health & Beauty, SPA, Kid & Toys, Food
Tel. 0 2731 1331
Website: www.worldfair.co.th
Email: operation@worldfair.co.th

Exhibition (Public)

Time: 11:00-21:00 hrs.

09-17 มิถนุ ายน 2561

ไทยแลนด์ เบส ช๊ อปปิ ้ งแฟร์ 2561

อาคาร 5-8

งานแสดงสินค้ าเพื่อการช๊ อปปิ ง้ ประจาปี 2018
สินค้ าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร, อุปกรณ์ทาอาหารและเครื่องดื่ม, อาหารสาเร็จรูป และ
อาหารแช่แข็ง
เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ขนม ของฝากจากภาคต่าง ๆ
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ เครื่องแต่งกาย ทุกชนิด เครื่องประดับ อัญมณี เครื่องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า
โซน Baby and kinds สินค้ า เพื่อแม่และเด็ก อาทิเช่น อาหารเสริ ม เสื ้อผ้ า ของเล่น เกมส์ เป็ นต้ น

Exhibition (Public)

เวลา: 11:00-21:00 น.

June 09-17, 2018

OTOP MIDYEAR 2018 "OTOP Signature เอกลักษณ์ จากเสน่ ห์วิถีไทยนิยม"

Challenger 1-3

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. OTOP products cover a large array of local products
including handicrafts, cotton and silk garments, pottery, fashion accessories,
household items, and foods.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

09-17 มิถนุ ายน 2561
ชาเลนเจอร์ 1-3

โอทอป มิดเยียร์ 2018 "OTOP Signature เอกลักษณ์ จากเสน่ ห์วิถีไทยนิยม"

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

June 14-24, 2018

CIRQUE DU SOLEIL TORUK THE FIRST FLIGHT

Arena

A new stunning show inspired by James Cameron’s AVATAR
TORUK – The First Flight is a live immersive multimedia spectacle that brings to the
stage the breathtaking world of James Cameron’s AVATAR like you have never seen it
before.
Through a riveting fusion of cutting-edge visuals, puppetry and stagecraft buoyed by a
soaring cinematic score, Cirque du Soleil applies its unique signature style to James
Cameron’s imaginary world and “makes the bond” between two kindred artistic visions
that capture the imagination.
This live immersive experience also bears the distinct signature of directors and
multimedia innovators Michel Lemieux and Victor Pilon. It is a living ode to the Na’vi’s
symbiotic coexistence with nature and their belief in the basic interconnectedness of
all living things.

การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตลอดจนเป็ นการเพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้ าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชน
- อลังการภูมิปัญญา หลากหลายสินค้ าทัว่ ไทย
- ผ้ าไทย ภูษาแพรพรรรณ
- อาหารเลิศรสสูตรต้ นตาหรับ

* Subject to change without prior notice

บริษัท เวิลด์ แฟร์ จากัด
โทร. 0 2731 1331
เว็บไซต์: www.worldfair.co.th
อีเมล: operation@worldfair.co.th

Community Development Department
Show Organizer: Image Solution Co.,Ltd
Tel. 0 2141 6112 (Community Development Department)
Website: www.cdd.go.th

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
Show Organizer: บริษัท อิมเมจ โซลูชนั่ จากัด
โทร. 0 2141 8910 (กรมการพัฒนาชุมชน)
เว็บไซต์: www.cdd.go.th

Panther Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME
Narrated by a “Na’vi Storyteller” and populated by unforgettable characters, TORUK –
The First Flight is a mythical tale set thousands of years before the events depicted in
the film AVATAR, and before any humans ever set foot on Pandora.
When a natural catastrophe threatens to destroy the sacred Tree of Souls, Ralu and
Entu, two Omaticaya boys on the brink of adulthood, fearlessly decide to take matters
into their own hands. Upon learning that Toruk can help them save the Tree of Souls,
they set out, together with their newfound friend Tsyal, on a quest high up in the
Floating Mountains to find the mighty red and orange predator that rules the Pandoran
sky. Prophecy is fulfilled when a pure soul rises among the clans to ride Toruk for the
first time and save the Na’vi from a terrible fate.
On sale on 20 January 2018 onward at Thai Ticket Major.

THE ORGANIZER

Ticket are 4,000 / 3,000 / 2,000 / 1,000 THB

Family Show

14-24 มิถนุ ายน 2561
อารีน่า

June 14, 2018 Show Time: 19:30 hrs.
June 15, 2018 Show Time: 15:30 / 19:30 hrs.
June 16-17, 2018 Show Time: 13:00 / 17:00 hrs.
June 18, 2018 No show
June 19-22, 2018 Show Time: 19:30 hrs.
June 23-24, 2018 Show Time: 13:00 / 17:00 hrs.
CIRQUE DU SOLEIL TORUK THE FIRST FLIGHT
อภิมหาโชว์ มหัศจรรย์ ล ้าจินตนาการ กับสุดยอดโชว์อนั ดับหนึ่งของโลก
เตรี ยมสัมผัสต้ นฉบับแห่งอลังการโชว์ระดับโลกสุดตระการตา การผสานกาลังครั ้งสาคัญของ
สองผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการ เซิร์ก ดู โซเลย์ และ เจมส์ คาเมรอน จากสุดยอดภาพยนตร์ แห่ง
ศตวรรษที่เปิ ดจินตนาการกว้ างใหญ่ให้ ทกุ สายตา AVATAR สูอ่ ภิมหาโชว์มหัศจรรย์ให้ คณ
ุ ต้ อง
พิศวง CIRQUE DU SOLEIL TORUK THE FIRST FLIGHT ความยิ่งใหญ่ที่คนไทยจะพิสจู น์ได้
ด้ วยสายตาคุณ ในรูปแบบของการแสดงสดบนเวทีอนั ยิ่งใหญ่ ให้ ทกุ คนได้ ตื่นตาตื่นใจไปกับ
ระบบมัลติมีเดียสุดอลังการอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
TORUK THE FIRST FLIGHT เป็ นนิทานปรัมปราที่มีเรื่องราวอยูใ่ นช่วงหนึ่งพันปี ก่อนที่
เหตุการณ์ซึ่งถูกถ่ายทอดไว้ ในภาพยนต์เรื่องอวาตาร์ จะเกิดขึ ้น และก่อนที่จะมีมนุษย์คนไหนได้
เหยียบเท้ าลงบนแพนโดร่าอันงดงาม บรรยายโดย “นักเล่าเรื่องชาวนาวี” ที่จะพาคุณเข้ าสูโ่ ลกอ
วาตาร์ พร้ อมตัวละครที่คณ
ุ จะลืมไม่ลง
เซิร์ค ดู โซเลย์ ประยุกต์การแสดงที่มีเอกลักษณ์ของพวกเขาให้ เข้ ากับโลกแห่งจินตนาการของ
เจมส์ คาเมรอน ซึ่งจะตราตรึงจินตนาการของคุณด้ วยเทคนิคการผสามผสานกันของภาพ หุน่
กระบอก และการแสดงสุดล ้าสมัย พร้ อมด้ วยดนตรีประกอบสุดเร้ าใจ

บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

พลาดไม่ได้ กบั ประสบการณ์สดุ ยอดในโชว์ระดับโลก CIRQUE DU SOLEIL TORUK THE
FIRST FLIGHT ที่จะมาสร้ างความตื่นตาตื่นใจให้ กบั ชาวไทยเพียง 10 รอบการแสดงเท่านัน้
เปิ ดจาหน่ายบัตรวันที่ 20 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขา
บัตรราคา 4,000 / 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท

Family Show

14 มิถนุ ายน 2561 เวลาแสดง: 19:30 น.
15 มิถนุ ายน 2561 เวลาแสดง: 15:30 / 19:30 น.
16-17 มิถนุ ายน 2561 เวลาแสดง: 13:00 / 17:00 น.
18 มิถนุ ายน 2561 ไม่มีการแสดง
19-22 มิถนุ ายน 2561 เวลาแสดง: 19:30 น.
23-24 มิถนุ ายน 2561 เวลาแสดง: 13:00 / 17:00 น.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
June 16-17, 2018

EVENT NAME
RM 002 Risk Management in New HA Standard
PM 003 Performance Measurement with HA Standard

Hall 5-8
(Phoenix Room 1-6)

The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)
Tel. 0 2832 9466, 0 2832 9467
Website: www.haregister.com
Email: warunee.pun@ha.or.th, Jittra@ha.or.th

Meeting

Time: 08:30-16:30 hrs.

16-17 มิถนุ ายน 2561

RM 002 Risk Management in New HA Standard
PM 003 Performance Measurement with HA Standard

อาคาร 5-8
(ห้ องประชุมฟิ นิกซ์ 1-6)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โทร. 0 2832 9466, 0 2832 9467
เว็บไซต์: www.haregister.com
อีเมล: warunee.pun@ha.or.th, Jittra@ha.or.th

Meeting

เวลา: 08:30-16:30 น.

June 20-22, 2018

SILMO Bangkok 2018
Creating new opportunities, the first edition of SILMO Bangkok 2018 serves as the
ideal gateway into ASEAN’s optical industry bringing together over 4,000 professionals
to discover the latest products, technologies and solutions on a regional stage. The
inaugural show will focus on three guiding pillars – a business and trade platform, a
gathering for professionals to learn and network and a must attend event for the latest
eyewear fashion. Make a date for this exciting opportunity to see new products from
over 100 global eyewear, equipment and contact lens brands.

Hall 4

THE ORGANIZER

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

20-22 มิถนุ ายน 2561
อาคาร 4

SILMO Bangkok 2018
SILMO Bangkok 2018 งานแสดงสินค้ าและการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ งานแรกและงาน
เดียวในประเทศไทย เพื่อธุรกิจแว่นตา เลนส์ อุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับการตรวจวัดสายตา
ตลอดจนธุรกิจและบริ การเพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจร้ านแว่นตา โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อ
เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจการค้ า และวิชาชีพของกลุม่ ภาคธุรกิจของประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน อีกทั ้งยังเป็ นเวทีสาคัญในการเปิ ดตัวคอลเลคชัน่ ใหม่ๆ ของวงการแว่นตาจากทัง้
ในและต่างประเทศ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

June 20-22, 2018

การประชุมวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา

IMPACT Forum (Hall 9,
50th Anniversary Academical Seminar by The Medical Council of Thailand
Grand Diamond Ballroom,
Sapphire 201-206)

Convention

Time: 08:00-17:00 hrs.

20-22 มิถนุ ายน 2561

การประชุมวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Ms. Parintorn Ussawalerdpaiboon
Tel. 0 2833 5312
Mobile. 09 2272 1442
Website: www.silmobangkok.com
Email: parintornu@impact.co.th

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณภรินธร อัศวเลิศไพบูลย์
โทร. 0 2833 5312
มือถือ. 09 2272 1442
เว็บไซต์: www.silmobangkok.com
อีเมล: parintornu@impact.co.th

The Medical Council of Thailand
Tel. 0 2714 2590-1
Fax. 0 2714 2656
Website: www.50yearstmc.com
email: 50years.tmc@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
EVENT NAME
อิมแพ็ค ฟอรั่ม (อาคาร 9,
ตลอดเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา แพทยสภาได้ ปฏิบตั ิงานเพื่อประชาชน ในการสร้ างศรัทธาในการ
ห้ องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ศรัทธาที่แน่นแฟ้นของระหว่างประชาชน และแพทย์ ใน
และห้ องแซฟไฟร์ 201-206) ความเชื่อมัน่ ของกระบวนการรักษาและการรู้เท่าทันของประชาชนต่อผลการรักษา มี
ความสาคัญอย่างยิ่งยวดและเป็ นพื ้นฐานสาคัญของ การดูแลรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ และการ
ปฏิบตั ิงานของ แพทยสภา แพทยสภาได้ กากับมาตรฐานการดูแลรักษา ให้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ
ฝ่ ายอย่างเท่าเทียมในการแก้ ไขปั ญหา พร้ อมกับยกระดับมาตรฐาน การศึกษาวิชาการ การดูแล
รักษาและส่งเสริมการเรี ยนรู้ของแพทย์อย่างต่อเนื่องถึงระดับสากล เมื่อแพทยสภาก่อตั ้งมาได้
ครบ 50 ปี จึงเป็ นโอกาสอันดี ที่แพทยสภาจะได้ แสดงข้ อมูล ทางวิชาการ ผลงานต่าง ๆ ที่ได้ ทา
มาพร้ อมทั ้งเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นของทุกฝ่ ายที่จะผลักดัน ให้ แพทยสภาทางานต่อไป เพื่อ
เพิ่มพูนศรัทธา ความเชื่อมัน่ ระหว่างประชาชนและ บุคลากรทางการแพทย์ให้ แน่นแฟ้นต่อไป

Convention

เวลา: 08:00-17:00 น.

June 23, 2018

Zeal 15yrs Concert

Thunder Dome

Ticket available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
For more information: Facebook: ZealRockBand and MerecordsLabel

Concert

Ticket are 1,500 / 1,200 (Stand) / 1,000 THB
Show Time: 19:00 hrs.

23 มิถนุ ายน 2561

Zeal 15yrs Concert

ธันเดอร์ โดม

ที่สดุ ของความมันส์ในรอบ 15 ปี กาลังจะเกิดขึ ้นกับคอนเสิร์ตใหญ่ครัง้ แรกของวง ZEAL
ใน LEO Presents ZEAL 15yrs Concert ขึ ้นชื่อว่าครั ้งแรก รับรองใส่ไม่ยงแน่
ั ้ นอน
ประตูเปิ ด 18.00 น. เริ่มแสดง 19.00 น.
ติดตามรายละเอียดทาง Facebook : ZealRockBand และ MerecordsLabel

Concert
June 27-28, 2018
Hall 1-2

THE ORGANIZER
แพทยสภา
โทร. 0 22714 2590-1
แฟกซ์. 0 2714 2656
เว็บไซต์: www.50yearstmc.com
อีเมล: 50years.tmc@gmail.com

MuzikMove Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

บริษัท มิวซิกมูฟ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 1,500 / 1,200 (บัตรยืน) / 1,000 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.
Asian Utility Week 2018
Asian Utility Week 2018 is a large scale expo with a multi-track conference that is
dedicated to helping utilities build the digital utility with a customer facing
infrastructure. It is on 27-28 June 2018 in Bangkok. It is designed to assist Asian
utilities - both power and water - to integrate best of breed technology innovations to
help them manage distributed generation assets and create operational efficiencies. It
will also assist them to engage more effectively with customers and to prepare for
future operating models including retail deregulation, mobility architecture and solarstorage implementation strategies. We are targeting 3000 participants from across
Asia’s utility technology sector and will feature over 200 specialists who provide
valuable innovation insights on the future of Asia’s utility business landscape.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-17:30 hrs.

27-28 มิถนุ ายน 2561

เอเชียยูทลิ ิตี ้ วีค 2018

* Subject to change without prior notice

Clarion Events Pte. Ltd
Mobile. +65 6590 3970
Website: www.asian-utility-week.com
Email: infoasia@clarionevents.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 1-2

EVENT NAME
งาน Asian Utility Week มุง่ มัน่ ที่จะให้ เป็ นงานจัดแสดงและการประชุมสัมมนาด้ าน
สาธารณูปโภคชั ้นนาในยุคดิจิตอลในภูมิภาคนี ้ เป็ นการนาเอาผู้เชี่ยวชาญด้ านสาธารณูปโภค
ต่างๆ มากกว่า 3,500 ราย มาจัดแสดงไว้ ด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นจากภาคไฟฟ้า แก๊ ส และน ้า ให้
ความสาคัญกับนวัตกรรมในด้ านการให้ บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสาธารณูปโภคในยุคดิจิตอล
สาหรับภาคธุรกิจ องค์กรต่างๆ วิสาหกิจต่างๆ และลูกค้ า โดยในงานจะมีการจัดแสดงร่วมกันกับ
การจัดแสดงด้ านนวัตกรรมในการบริการด้ านพลังงาน และในงานได้ ออกแบบให้ มีการให้ ความรู้
และความช่วยเหลือสาหรับโลกยุคใหม่ของการบริการต่างๆ ด้ านพลังงานซึ่งมีการให้
ความสาคัญกับเรื่องการลดคาร์ บอน การกระจายอานาจและการเป็ นดิจิตอลมากขึ ้น

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-17:30 น.

June 30, 2018

2018 MONSTA X WORLD TOUR “THE CONNECT” IN BANGKOK

Thunder Dome

Tickets sale on Saturday May 12, 2018 from 10:00 AM onwards

Concert

Ticket are 5,800 / 4,800 (Standing and Seating) / 3,800 / 2,800 / 1,800 THB
Show Time: 18:00 hrs.

30 มิถนุ ายน 2561

2018 MONSTA X WORLD TOUR “THE CONNECT” IN BANGKOK

ธันเดอร์ โดม

เปิ ดจาหน่ายบัตรวันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็ นต้ นไป

Concert

บัตรราคา 5,800 / 4,800 (นัง่ และยืน) / 3,800 / 2,800 / 1,800 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

July 05-08, 2018

BBB...Baby & Kids Best Buy 31st

Challenger 3

BBB...Baby & Kids Best Buy 31st
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 80% discount offering and even the activities which is launched to
let all members of the family taking their quality time together.
- Baby Gadoob Gadoob for 6-12 months old
- Baby Vroom Vroom for 1-2 years old
- Baby Dance Dance for 1-3 years old
The energetic racing ever for your babies, Please join us!

THE ORGANIZER
Clarion Events Pte. Ltd
มือถือ. +65 6590 3970
เว็บไซต์: www.asian-utility-week.com
อีเมล: infoasia@clarionevents.com

EJ Partner Co., Ltd.
Mobile. 06 2252 6951, 08 9365 2834
Website: www.ticket-yjpartners.com
Email: YJPartnersTicket@gmail.com

บริษัท อีเจ พาร์ ทเนอร์ จากัด
มือถือ. 06 2252 6951, 08 9365 2834
เว็บไซต์: www.ticket-yjpartners.com
อีเมล: YJPartnersTicket@gmail.com

Ace-con (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 0 2689 2899
Mobile. 08 9689 8000
Website: www.babybbb.com
Email: thailandbabykids@gmail.com

See you at BBB... Baby & Kids Best Buy 31st
Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

05-08 กรกฎาคม 2561

บีบี ... เบบี ้ แอนด์ คิดส์ เบสท์ บาย ครั ง้ ที่ 31

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 3

EVENT NAME
งาน บีบี ... เบบี ้ แอนด์ คิดส์ เบสท์ บาย ครัง้ ที่ 31”
ศูนย์รวมสินค้ าแม่และเด็กล้ วน ๆ นับล้ าน ๆ รายการ ยกทั ้งงาน BBB ไปขยายใหญ่ที่ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
✨ จัดเต็มบนพื ้นที่กว่า 20,000 ตร.ม.
✨ พร้ อมที่จอดรถกว่า 10,000 คัน
✨ ร้ านค้ ากว่า 1,200 บูธ
ช็อปสนุก จัดเต็ม ส่วนลดสูงสุดถึง 80%
พร้ อมสนุกสนานกับกิจกรรม "Baby กะดึบ๊ กะดึบ๊ " กิจกรรมแข่งคลานสาหรับน้ อง ๆ หนู ๆ วัย
6-12 เดือน
ตื่นเต้ นเร้ าใจไปกับกิจกรรม "Baby บะรื๊น บะรื๊น" กิจกรรมแข่งรถซิ่งความเร็ว รถหัดเดิน และ รถ
ขาไถ สาหรับน้ อง ๆ หนู ๆ วัย 1-2 ปี
และดุ๊กดิ๊กไปกับความน่ารักใน "Baby แดนซ์ แดนซ์" กิจกรรมสาหรับนักเต้ นเท้ าไฟรุ่นจิ๋ว วัย 1-3
ปี
แล้ วพบกันที่งาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั ้งที่ 31

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

July 05-08, 2018

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2018
Let’s have fun with adorable dogs and various activities under the theme “Year of the
dog”. IMPACT Exhibition Management Co. Ltd., together with The Kennel Club of
Thailand, Thai Pet Products Industries Association and Perfect Companion Group Co.
Ltd., are proudly to organizing this event for dog lover to come and join the activities
such as
• International Dog Competition
• Dog Agility zone
• Pitbull Playground zone
• Dog Parade in a theme of “COLORFUL PARTY”
• Dog Clinic – Free check up
• TIDS CARD privileged member ship
• Lucky Draw to win IPhoneX and a precious pendant
Don’t miss the special products and discount sale up to 70%
(Entrance Ticket 25 Bath).
For more information, please visit www.thailand-dogshow.com
www.facebook.com/ThailandInternationDogShow

Hall 1-2

Exhibition (Public)

Ticket is 25 THB
Time: 10:00-20:00 hrs.

05-08 กรกฎาคม 2561

สมาร์ ทฮาร์ ท พรีเซ้ นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ด็อกโชว์ 2018

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
บริษัท เอซคอน (ไทยแลนด์) จากัด
โทร. 0 2689 2899
มือถือ. 08 9689 8000
เว็บไซต์: www.babybbb.com
อีเมล: thailandbabykids@gmail.com

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 0 2833 5122
Website: www.thailand-dogshow.com
Email: contact@thailand-dogshow.com

page 6/21

update 6/12/2018by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 1-2

EVENT NAME
มหกรรมคนรักสุนขั อันดับหนึ่งของประเทศไทย “สมาร์ ทฮาร์ ท พรี เซ้ นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล ด็อกโชว์ 2018” พบกับสุนขั สุดแสบแสนซนและกิจกรรมดีๆ มากมายได้ ภายในงาน ซึ่งการ
จัดงานครั ้งนี ้ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด จับมือ สมาคมอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี ้ยงไทย สมาคมพัฒนาพันธุ์สนุ ขั (ประเทศไทย) และ บริษัท เพอร์ เฟค คอมพา
เนียนกรุ๊ป จากัด เอาใจคนรักสุนขั อย่างแท้ จริ ง โดยมีกิจกรรมภายใต้ คอนเซ็ปต์ “ปี จอน้ องหมา
ขอ” อาทิ
• ขอดู.. การประกวดสุนขั สวยงามที่ใหญ่ระดับอาเซียน
• ขอเล่น.. สนาม Dog Agility ฝึ กทักษะฝี ท้ าวและสมอง
• ขอเจอ.. เหล่าเพื่อนๆ เดินเฉิดฉายในขบวนพาเหรด “ Colorful Party”
• ขอเช็คอิน.. ถ่ายรูปกับกองทัพตุ๊กตาสุนขั หลากหลายสีสนั ตลอด 4 วันงาน
• ขอฟรี.. เช็คสุขภาพน้ องหมา แถมบริการฉีดวัคซีน
• ขอเท่ห์.. ทาบัตรประจาตัวสัตว์เลี ้ยง เป็ นแก็งค์เดียวกันแล้ วบอกให้ โลกรู้!!
• ขอให้ โดน..ทุกท่านที่มาชมงาน มีสิทธิล้ นุ รับ IPhone X และจี ้ทองคาลายสุนขั
นอกจากนี ้พลาดไม่ได้ กบั สินค้ าและบริ การสาหรับน้ องหมากระหน่าลดราคากว่า 70% สาหรับ
งานนี ้งานเดียว (ค่าเข้ างาน 25 บาท)
รายละเอียดเพิ่มเติม thailand-dogshow.com หรื อ Facebook :
ThailandInternationalDogShow

THE ORGANIZER
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
โทร. 0 2833 5122
เว็บไซต์: www.thailand-dogshow.com
อีเมล: contact@thailand-dogshow.com

บัตรเข้ าชมงาน 25 บาท
Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

July 05-08, 2018

SMART SME Expo 2018
Smart SME Expo 2018, the only one that captures all the stories of startup investment.
Update business trends Develop and expand business. The event is designed to meet
the needs of SMEs in Thailand, the largest SMEs in Thailand, on 10,000 sq.m. To
complement the opportunities and needs of SMEs 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 SMEs Expo 2018 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.

Hall 3-4

PMG Corporation Co., Ltd.
Tel. 0 2704 7958
Mobile. 08 6314 1482
Website: www.smartsme.co.th
Email: smeexhibition@gmail.com

Exhibition (Trade &Public) Time: 10:00-20:00 hrs.
05-08 กรกฎาคม 2561

สมาร์ ท เอสเอ็มอี เอ็กซ์ โป 2018

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 3-4

EVENT NAME
Smart SME Expo 2018 งานเดียวที่รวบรวมทุกเรื่องของการลงทุนเริ่มต้ นธุรกิจ อัพเดทเทรนด์
ธุรกิจ พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ รวมถึงเป็ นงานที่ตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการเพื่อ SMEs แบบ
ครบวงจรในเมืองไทย งานเพื่อ SMEs ที่ใหญ่ที่สดุ ในเมืองไทย บนพื ้นที่ 10,000 ตารางเมตร
พร้ อมกิจกรรมครบครัน เพื่อเติมเต็มโอกาสและความต้ องการของ SMEs ทังกิ
้ จกรรมสัมมนา
ความรู้ การเจรจาจับคูซ่ ื ้อขายธุรกิจและกิจกรรมสร้ างเครื่อข่าย เหมาะกับผู้ประกอบการ เจ้ าของ
ธุรกิจ สตาร์ ทอัพ นักธุรกิจหรื อนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ ที่พร้ อมให้ การสนับสนุนเต็ม
รูปแบบ
Smart SMEs Expo 2018 ระดมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินและผู้ประกอบการ
จากหลายกุลม่ ธุรกิจเพื่อจับคูธ่ ุรกิจ สร้ างเครื่องข่ายหาแหล่งซัพพลายเออร์ ใหม่ และส่งต่อ
โอกาสทางธุรกิจ ซึ่งทุกธุรกิจพลาดไม่ได้
• เพิ่มโอกาสได้ ลกู ค้ าใหม่ ๆ
• สร้ างเครือข่ายจากอุตสาหกรรมและกุลม่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
• ค้ นหาไอเดียใหม่ นวัตกรรมเจ๋ง ๆ เพื่อพัฒนาสินค้ าและบริการ
• เข้ างานฟรี และร่วมกิจกรรมได้ ไม่จากัด

THE ORGANIZER
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
โทร. 0 2704 7958
มือถือ. 08 6314 1482
เว็บไซต์: www.smartsme.co.th
อีเมล: smeexhibition@gmail.com

Exhibition (Trade &Public) เวลา: 10:00-20:00 น.
July 07-15, 2018

Mid Year Sale 2018

Hall 5-8

1. Furniture Mid Year Sale
2. Fashion&Jewelry Mid Year Sale
3. Wedding Mid Year Sale
4. Electronics Mid Year Sale

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

07-15 กรกฎาคม 2561

Mid Year Sale 2018

อาคาร 5-8

1. งานเเสดงเฟอร์ นิเจอร์ เเละของเเต่งบ้ าน ครบครัน อาทิ ชุดห้ องนอน ชุดรับประทานอาหาร ชุด
ครัว ชุดสุขภัณฑ์
2. งานเเสดงสินค้ าเเฟชัน่ เครื่องหนัง เครื่องประดับ อัญมณี เพชรพลอย เสื ้อผ้ าเเบรนด์เนม
3. งานเเสดงวิวาห์ สตูดิโอเวดดิ ้ง เเพ็คเกจเเต่งงาน
4. งานเเสดงเครื่องใช้ ไฟฟ้า จากเเบรนด์ชนน
ั ้ า อาทิ TV ตู้เย็น เครื่องซักผ้ า เครื่องปรับอากาศ
เครื่องฟอกอากาศ ไมโครเวฟ เครื่องทาน ้าอุ่น

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

July 11-13, 2018

Medical Devices ASEAN 2018
Medical Devices ASEAN 2018 positions Thailand as a hub for medical technology,
devices, services and general healthcare for medical professionals in ASEAN region.
Combining a trade exhibition and a congress, MDA 2018 will serve as a gateway into
ASEAN’s thriving healthcare industry.

Hall 1-2

Exhibition (Trade)

July 11-12, 2018 Time: 10:00-18:00 hrs.
July 13, 2018 Time: 10:00-17:00 hrs.

11-13 กรกฎาคม 2561

Medical Devices ASEAN 2018

* Subject to change without prior notice

Union Pan Exhibitions Co.,Ltd.
Tel. 0 2719 0408
Website: www.unionpan.com
Email: unionpan@yahoo.com

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบชิ นั่ ส์ จากัด
โทร. 0 2719 0408
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpan@yahoo.com

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Ms. Nicha Akaramethakul
Tel. 0 2833 5290
Mobile. 08 9171 1113
Website: www.medicaldevicesasean.com
Email: nichaa@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 1-2

EVENT NAME
Medical Devices ASEAN 2018 งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุม
วิชาการทางการแพทย์ ที่จดั แสดงขึ ้นเพื่อตอกย ้าความเป็ นศูนย์กลางด้ านเทคโนโลยีการแพทย์
เครื่องมือแพทย์ และบริ การต่างๆ สาหรับบุคลากรด้ านการแพทย์และสาธารณสุข MDA 2018
งานเดียวที่จะช่วยให้ คณ
ุ ได้ ขยายตลาดสูธ่ ุรกิจอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพทั ้งในประเทศไทย และ
ภูมิภาคอาเซียน

Exhibition (Trade)

11-12 กรกฎาคม 2561 เวลา: 10:00-18:00 น.
13 กรกฎาคม 2561 เวลา: 10:00-17:00 น.

July 14, 2018

Cocktail Live #เล่ นด้ วยหัวใจเสมอมา

Arena

Ticket will be start selling on Sunday 3 June, 2018 at GMMLIVE.COM,
www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
For more information: WWW.COCKTAIL.BAND and http://m.me/geniefestival

THE ORGANIZER
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณนิชา อัครเมธากุล
โทร. 0 2833 5290
มือถือ. 08 9171 1113
เว็บไซต์: www.medicaldevicesasean.com
อีเมล: nichaa@impact.co.th

GMM Grammy PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,200 / 1,000 (Seated) and 1,500 (Standing) THB
Concert

Show Time: 17:00-22:30 hrs.

14 กรกฎาคม 2561

ค๊ อกเทล ไลฟ์ #เล่ นด้ วยหัวใจเสมอมา

อารีน่า

ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั ้งใหม่ของ Cocktail กับคอนเสิร์ตใหญ่ “COCKTAIL LIVE
เล่นด้ วยหัวใจเสมอมา” เปิ ดจาหน่ายบัตรวันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. ตังแต่
้ เวลา 10:00 น.
ทาง GMMLIVE.COM, ThaiTicketMajor.com และทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือโทร
02-262-3456 รายละเอียด WWW.COCKTAIL.BAND สอบถามเพิ่มเติม
http://m.me/geniefestival
(*เฉพาะบัตรยืน วันแรก!วันเดียว! ซื ้อบัตรยืน 6 ใบจ่ายในราคา 5 ใบ)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,200 / 1,000 (บัตรนัง่ ) และ 1,500 (บัตรยืน) บาท
Concert

เวลาแสดง: 17:00-22:30 น.

July 18-20, 2018

ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี
การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.๒๔๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๑)

Challenger 1

Registration is available on Website https://dmd.moph.go.th/register

Convention

July 18-19, 2018 Time: 09:00-20:00 hrs.
July 20, 2018 Time: 09:00-12:00 hrs.

18-20 กรกฎาคม 2561

ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี
การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.๒๔๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๑)

ชาเลนเจอร์ 1

จัดกิจกรรมวิชาการและการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ ร่วมกัน อีกทั ้งเป็ นการกระตุ้นส่งเสริมและ
พัฒนาให้ บคุ ลากรสาธารณสุข ทุกสาขาวิชาชีพ ได้ มีโอกาสนาเสนอ องค์ความรู้ใหม่ๆ จาก
การศึกษาค้ นคว้ า วิจยั เผยแพร่สเู่ วทีสาธารณะ เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั ้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ มีการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ เพื่อเกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทนั สมัย เป็ นประโยชน์อนั จะนาไปสูก่ ารพัฒนา
และการสร้ างเครื อข่ายทางวิชาการ
ลงทะเบียนร่วมงานได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ที่เว็บไซต์ https://dmd.moph.go.th/register

* Subject to change without prior notice

Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce
Development, Ministy of Public Health
Tel. 0 2590 1815
Website: https://dmd.moph.go.th/register

สถาบันพระบรมราชชนก สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 1815
เว็บไซต์: https://dmd.moph.go.th/register
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

Convention

18-19 กรกฎาคม 2561 เวลา: 09:00-20:00 น.
20 กรกฎาคม 2561 เวลา: 09:00-12:00 น.

July 18-21, 2018

The 15 National Herbs Expo

Challenger 2

The 15th National Herbs Expo is organized under the concept “Quality Efficacy Safety” Department of Thai Traditional and Alternative Medicine,
Ministy of Public Health
Registration is available on Website https://dmd.moph.go.th/register
Tel. 0 2149 5649
Website: http://natherbexpo.dtam.moph.go.th,
www.facebook.com/natherbexpo/
Email: herbexpo58@gmail.com

th

Exhibition (Public)

July 18-20, 2018 Time: 09:00-20:00 hrs.
July 21, 2018 Time: 09:00-18:00 hrs.

18-21 กรกฎาคม 2561

มหกรรมสมุนไพรแห่ งชาติ และการประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์ แผนไทย
การแพทย์ พนื ้ บ้ าน และการแพทย์ ทางเลือกแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 15 ในงาน 100 ปี
การสาธารณสุขไทย

ชาเลนเจอร์ 2

ลงทะเบียนร่วมงานได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ที่เว็บไซต์ https://dmd.moph.go.th/register
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: คลิก

Exhibition (Public)

18-20 กรกฎาคม 2561 เวลา: 09:00-20:00 น.
21 กรกฎาคม 2561 เวลา: 09:00-18:00 น.

July 20-29, 2018

Homepro Fair #3

Hall 5-8

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

Exhibition (Public)

20-29 กรกฎาคม 2561
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

July 21, 2018

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข
โทร. 0 2149 5649
เว็บไซต์: http://natherbexpo.dtam.moph.go.th,
www.facebook.com/natherbexpo/
อีเมล: herbexpo58@gmail.com

Home Product Center Public Co., Ltd.
Tel. 0 2831 6000
Website: www.homepro.co.th

July 20-22, 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
July 23-26, 2018 Time: 11:00-22:00 hrs.
July 27-29, 2018 Time: 10:00-24:00 hrs.
โฮมโปร แฟร์ ครั ง้ ที่ 3
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) หรื อ " โฮมโปร " ผู้นาธุรกิจศูนย์รวมวัสดุและ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์ตกแต่งบ้ านครบวงจร จัดมหกรรมต้ นแบบงานเรื่องบ้ านตัวจริง และครบวงจรที่สดุ ที่คณ
ุ โทร. 0 2831 6000
พลาดไม่ได้ ให้ ช้อปจุใจ 10 วัน
เว็บไซต์: www.homepro.co.th
20-22 กรกฎาคม 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.
23-26 กรกฎาคม 2561 เวลา: 11:00-22:00 น.
27-29 กรกฎาคม 2561 เวลา: 10:00-24:00 น.

Thunder Dome

คาราบาว "หากหัวใจยังรักควาย"
Book tickets at Allticket
Call Center 0 2826 7788 Or www.allticket.com

Concert

Ticket are 3,500 (VIP) / 2,500 / 1,800 / 1,500 / 1,000 / 800 THB
Show Time: 19:30 hrs.

* Subject to change without prior notice

Interprime Media Co., Ltd.
Tel. 0 2826 7788
Website: www.allticket.com
Email: support@allticket.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
21 กรกฎาคม 2561
ธันเดอร์ โดม

Concert

EVENT NAME
คาราบาว "หากหัวใจยังรักควาย"
ตานานเพลงเพื่อชีวติ เตรียมเปิ ดฉากขึ ้นอีกครั ้งในคอนเสิร์ต "หากหัวใจยังรักควาย"
เริ่มจาหน่ายบัตรวันที่ 15 มี.ค. 61 ที่ All ticket ทุกสาขา เตรี ยมตัวให้ พร้ อม แล้ วมามันส์
สุดเหวี่ยงกับคอนเสิร์ต "หากหัวใจยังรักควาย"

THE ORGANIZER

บริษัท อินเตอร์ ไพรม์ มีเดีย จากัด
โทร. 0 2826 7788
เว็บไซต์: www.allticket.com
อีเมล: support@allticket.com

บัตรราคา 3,500 (VIP) / 2,500 / 1,800 / 1,500 / 1,000 / 800 บาท
เวลาแสดง: 19:30 น.

July 23, 2018
Arena

CELINE DION LIVE 2018 IN BANGKOK
World-renowned singer Celine Dion has announced she will head overseas this
summer with her highly anticipated LIVE 2018 Tour to perform in seven cities across
the Asia-Pacific region. Scheduled to kick-off 26 June in Tokyo, the CELINE DION LIVE
2018 Tour will see Celine return to cities she hasn’t performed in for 10 years, including
Tokyo and Macao, and cities she will perform in for the first time ever, including
Singapore, Jakarta, Taipei, Manila and Bangkok.

Concert

Ticket are 15,000 / 12,000 / 9,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 THB
Show Time: 20:00 hrs.

23 กรกฎาคม 2561
อารีน่า

เซลีน ดิออน ไลฟ์ 2018 อิน แบงค็อก
ศิลปิ นชื่อก้ องโลกและดีวา่ ในตานาน เซลีน ดิออน (Celine Dion) ได้ ประกาศทัวร์ คอนเสิร์ต ไลฟ์
2018 ทัวร์ (LIVE 2018 Tour) ขึ ้น โดยเธอจะข้ ามน ้าข้ ามทะเลมายังฝั่ งเอเชียแปซิฟิก และจัดการ
แสดงอย่างยิ่งใหญ่ใน 7 ประเทศ รวมทังที
้ ่ประเทศไทย ซึ่งเป็ นครัง้ แรกในรอบสิบปี ที่ เซลีน ดิออน
กลับมาเปิ ดคอนเสิร์ตในโตเกียวและมาเก๊ า และเป็ นครัง้ แรกในชีวติ ของเซลีน ที่เธอจะเดินทาง
มาเปิ ดคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ สิงคโปร์ จาการ์ ตา ไทเป และมะนิลา

Concert

บัตรราคา 15,000 / 12,000 / 9,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 บาท
เวลาแสดง: 20:00 น.

July 25-29, 2018

Sports World Expo 2018
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.

Hall 4

Exhibition (Public)

25-29 กรกฎาคม 2561
อาคาร 4

Live Nation BEC-Tero Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

บริษัท ไลฟ์เนชัน่ บีอีซ-ี เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

Active Nation Co.,Ltd
Tel. 0 2678 1000 Ext. 3202
Mobile. 08 9508 7715
Website: www.facebook.com/sportsworldthailand
Email: marketing@sportsworld.co.th,
sportsworld_marketing@hotmail.com

July 25-26, 2018 Time: 11:00-22:00 hrs.
July 27-29, 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
สปอร์ ตเวิลด์ เอ็กซ์ โป 2561
มหกรรมสินค้ าและอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดงั พบกับสินค้ ากีฬาครบวงจร เสื ้อผ้ า และรองเท้ ากีฬา บริษัท แอคทีฟ เนชัน่ จากัด
ชันน
้ า เครื่องออกกาลังกาย อุปกรณ์กอล์ฟ กีฬาทางน ้า แคมป์ปิ ง้ และอื่นๆ อีกมากมายในราคา โทร. 0 2678 1000 ต่อ 3202
พิเศษ
มือถือ. 08 9508 7715
เว็บไซต์: www.facebook.com/sportsworldthailand
อีเมล: marketing@sportsworld.co.th,
sportsworld_marketing@hotmail.com

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Exhibition (Public)

EVENT NAME
25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา: 11:00-22:00 น.
27-29 กรกฎาคม 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.

August 04-05, 2018

Wanna-One World Tour One: The World in Bangkok

Arena

Ticket available at www.wannaone1thworldinbkk.com

THE ORGANIZER

EJ Partners Co.,Ltd.
Mobile. 06 2252 6915, 08 9365 2834
Website: www.wannaone1thworldinbkk.com
Line: @PBticketTeam
Email: wannaone1theworldinbkk.Ticket@gmail.com

Ticket are 7,500 / 6,500/ 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 THB
Concert

August 04, 2018 Show Time: 18:00 hrs.
August 05, 2018 Show Time: 17:00 hrs.

04-05 สิงหาคม 2561

Wanna-One World Tour One: The World in Bangkok

อารีน่า

พร้ อมแล้ วหรือยังที่จะเขย่าโลกให้ สนั่ สะเทือนไปกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่ทกุ คนรอคอย

EJ Partners Co.,Ltd.
มือถือ. 06 2252 6915, 08 9365 2834
เว็บไซต์: www.wannaone1thworldinbkk.com
ไลน์: @PBticketTeam
อีเมล: wannaone1theworldinbkk.Ticket@gmail.com

บัตรราคา 7,500 / 6,500/ 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท
Concert

04 สิงหาคม 2561 เวลาแสดง: 18:00 น.
05 สิงหาคม 2561 เวลาแสดง: 17:00 น.

August 10-20, 2018
IMPACT Forum (Hall 9)

Big Bad Wolf Book Sale Bangkok 2018

Exhibition (Public)

Time: 10:00-24:00 hrs. (Open 24 hrs. / day or 254 hours throughout the event)

10-20 สิงหาคม 2561

มหกรรมหนังสือ บิก๊ แบ๊ ดวู๊ฟ บุ๊คเซลล์ แบงคอก 2018

อิมแพ็ค ฟอรั่ม (อาคาร 9)

บิก๊ แบ๊ ดวู๊ฟ มหกรรมหนังสือนานาชาติลดราคาที่สดุ ระดับโลก!จะกลับมาเยือนประเทศไทยอีก บริษัท เรดดี ้ทูรี๊ด จากัด
ครัง้ พร้ อมเปิ ดการขาย 24 ชัง่ โมงมาราธอนต่อเนื่องไม่มีหยุดพัก ครั ้งนี ้เราได้ รวบรวมหนังสือสด โทร. 0 2618 9012, 0 2618 9007
ใหม่โดนใจ มากกว่า 3 ล้ านเล่ม ลดกระหน่า 60-80% หลากหลายครอบคลุมหนังสือทุกหมวดหมู่ เว็บไซต์: www.bigbadwolfbooks.com
เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ไม่วา่ จะเป็ น หนังสือสาหรับเด็ก การออกแบบ ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์
แฟชัน่ จักรยาน จัดสวน ทาอาหาร หนังสือป๊ อบอัพ รถยนต์ นวนิยาย ความรัก สืบสวน ชีวประวัติ
วรรณกรรมเยาวชน และอื่นๆอีกมากมาย
(เปิ ดยาวต่อเนื่อง 24 ช.ม. ตลอดการจัดงาน)

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-24:00 น. (เปิ ดยาวต่อเนื่อง 24 ช.ม. ทุกๆวัน ตลอดการจัดงาน)

August 25, 2018

CHANG MUSIC CONNECTION PRESENT Getsunova Concert ATMOSPHERE

Thunder Dome

Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456

Known as the world’s biggest book sale, the Big Bad Wolf Book Sale offers over 3
Ready2Read Co.,Ltd
million exciting new English books at unbelievable discounts as high as 60% - 80% off. Tel. 0 2618 9012, 0 2618 9007
Enjoy 24 hours of non-stop book shopping and an incredible new collection of
Website: www.bigbadwolfbooks.com
bestsellers across all genres, including fiction, non-fiction, children’s books, and more!

* Subject to change without prior notice

GMM Grammy PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com
page 12/21

update 6/12/2018by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME
Ticket are 3,000 / 2,000 (Seated) and 1,300 (Standing) THB

Concert

Show Time: 19:00-22:30 hrs.

25 สิงหาคม 2561

CHANG MUSIC CONNECTION PRESENT Getsunova Concert ATMOSPHERE

ธันเดอร์ โดม

มา “ร้ อง” ด้ วยกัน “ใกล้ ๆ”
มา “โดด” ให้ “ไกล” พื ้นโลก
#GetsunovaAtmosphere #คอนเสิร์ตใหญ่ครั ้งแรก #Getsunova #1000ล้ านวิว
เปิ ดจาหน่ายบัตรแล้ วที่เว็บไซต์ ThaiTicketMajor.com และทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขาทัว่
ประเทศ หรือโทร 02-262-3456

THE ORGANIZER

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 3,000 / 2,000 (บัตรนัง่ ) และ 1,300 (บัตรยืน) บาท
Concert

เวลาแสดง: 19:00-22:30 น.

September 06-08, 2018

Concrete Asia 2018

Hall 7,
IMPACT Lakeside

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.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

06-08 กันยายน 2561

Concrete Asia 2018

อาคาร 7,
ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

งานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมคอนกรีต ที่รวบรวม เครื่องมืออุปกรณ์และ
เครื่องจักรทางด้ านคอนกรี ตและซีเมนต์อย่างครบวงจร รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีตา่ งๆไว้
ในที่เดียว โดยรวบรวมบริษัทชันน
้ าผู้เชี่ยวชาญกว่า 4,000 รายมาร่วมงาน และในปี นี ้เป็ นครัง้
แรกที่งาน Concrete Asia จับมือกับงาน INTERMAT ASEAN, นาแสดงสินค้ าด้ าน
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างและระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน ตอบโจทย์ความต้ องการของอุตสาหกรรม
คอนกรี ตและการก่อสร้ างให้ ครบวงจรมากที่สดุ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 06-08, 2018

INTERMAT ASEAN 2018

Hall 5-6,
IMPACT Lakeside

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.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

06-08 กันยายน 2561

INTERMAT ASEAN 2018

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition management Co., Ltd. and
COMEXPOSIUM Group
Exhibition Project
Contact Person: Khun Watinee Saithong
Tel. 0 2833 5315
Mobile. 08 6888 3448
Website: www.concrete-asia.com
Email: watinees@impact.co.th

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ คอมเอ็กโป
เซียม กรุ๊ป
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วาทินี สายทอง
โทร. 0 2833 5315
มือถือ. 08 6888 3448
เว็บไซต์: www.concrete-asia.com
อีเมล: watinees@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. and
COMEXPOSIUM Group
Exhibition Project
Contact Person: Khun Watinee Saithong
Tel. 0 2833 5315
Mobile. 08 6888 3448
Website: www.asean.intermatconstruction.com
Email: watinees@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 5-6,
ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

EVENT NAME
INTERMAT ASEAN งานแสดงสินค้ าด้ านอุตสาหกรรมการก่อสร้ างและระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน
ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเครื่องจักรออกเป็ น 5กลุม่ สาคัญได้ แก่ การรือ้ ถอน, ถนน,
เหมืองแร่, การก่อสร้ างอาคาร, และระบบการขนส่ง โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ พบกับ
นวัตกรรม และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุดจากบริ ษัทชั ้นนากว่า 5,000 บริษัท/แบรนด์ ที่จะมาจัด
แสดงสินค้ าไว้ ในงานเดียว

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 06-08, 2018

ASEAN ENERGY WEEK 2018

Hall 8

“ASEAN ENERGY WEEK 2018” In conjunction with Powerex Asia 2018, Electric Asia
2018 and Asia Renewable Energy Expo 2018 are the only specialized Electrical,
Power Generation and Renewable Energy technology and equipment event that brings
together an international congregation of Government and private power, electric and
renewable energy companies and also its supporting industries gathered in Bangkok,
Thailand to showcase the latest developments in the electrical, power generation and
renewable energy industry.

Exhibition (Trade)

Time: 10:30-17:00 hrs.

06-08 กันยายน 2561

ASEAN ENERGY WEEK 2018

อาคาร 8

งาน Powerex Asia 2018, Electric Asia 2018 และ Asia Renewable Energy Expo 2018 ซึ่ง
อยูภ่ ายใต้ ASEAN ENERGY WEEK 2018 เป็ นงานแสดงด้ านเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานครบวงจรทังในรู
้ ปแบบของการผลิตและกระบวนการด้ านพลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ซึ่งได้ รวมเอาบริ ษัทธุรกิจทังขั
้ ้นต้ นและขั ้นปลายระดับนานาชาติเข้ า
ไว้ ด้วยกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แต่ละบริษัทสามารถโชว์ศกั ยภาพความพิเศษในด้ านเทคโนโลยีได้
อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ มากขึ ้นทังกั
้ บภาครัฐและเอกชน ค้ นหา
โอกาสในการลงทุนและหาคูค่ ้ าที่ดีเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ ดียิ่งขึ ้น

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:30-17:00 น.

September 06-08, 2018

Oil & Gas Thailand (OGET) 2018

Hall 8

The 8th Edition of “Oil & Gas Thailand (OGET) 2018” is the only specialized oil & gas
and petrochemical event in Thailand that brings together an international congregation
of both upstream and downstream oil and gas companies and also its supporting
industries gathered in the capital city of Bangkok, Thailand to showcase the latest
developments in the oil and gas industry. The past edition have generated more than
3000 quality visitors and more than USD 50 Million worth of sales leads for exhibitors!

Exhibition (Trade)

Time: 10:30-17:00 hrs.

06-08 กันยายน 2561

Oil & Gas Thailand (OGET) 2018

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ คอมเอ็กโป
เซียม กรุ๊ป
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วาทินี สายทอง
โทร. 0 2833 5315
มือถือ. 08 6888 3448
เว็บไซต์: www.asean.intermatconstruction.com
อีเมล: watinees@impact.co.th

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.
Tel. 0 2513 1418
Mobile. 08 6417 7431
Website: www.asiapowerexpo.com,
www.asiaelectricexpo.com, www.renewasia-expo.com
Email: thai@asiafireworks.com

บริษัท ไฟร์ เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จากัด
โทร. 0 2513 1418
มือถือ. 08 6417 7431
เว็บไซต์: www.asiapowerexpo.com ,
www.asiaelectricexpo.com, www.renewasia-expo.com
อีเมล: thai@asiafireworks.com

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.
Tel. 0 2513 1418
Mobile. 08 6417 7431
Website: www.oilgasthai.com
Email: thai@asiafireworks.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 8

EVENT NAME
มหกรรมครั ้งที่ 8 ของ Oil & Gas Thailand (OGET) 2018 เป็ นงานแสดงด้ านเครื่องมืออุปกรณ์
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน ้ามัน, ก๊ าซและอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีใหญ่ที่สดุ ในระดับ
เอเชีย ได้ รวมเอาบริ ษัทธุรกิจน ้ามันและก๊ าซทั ้งกลุม่ ธุรกิจขันต้
้ นและขันปลายระดั
้
บนานาชาติเข้ า
ไว้ ด้วยกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แต่ละบริษัทสามารถโชว์ศกั ยภาพความพิเศษในด้ านเทคโนโลยีได้
อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ มากขึ ้น ค้ นหาโอกาสในการลงทุนและ
หาคูค่ ้ าที่ดีเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ ดียิ่งขึ ้น งานครั ้งที่ผ่านมามีผ้ เู ข้ าชมคุณภาพมากกว่า 3000 คน
ทังผู
้ ้ ประกอบการรายอื่นๆ ทั ้งในประเทศและต่างประเทศรวมมูลค่าการซื ้อขายสินค้ า กว่า 50
ล้ านเหรียญสหรัฐ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:30-17:00 น.

September 07-11, 2018

Bangkok Gems & Jewelry Fair 62 Edition September 2018

Challenger 1-3

The 62nd Bangkok Gems and Jewelry Fair will feature 900 companies in over 2,000
booths from selected domestic and overseas exhibitors. Explore products from
gemstones (precious stones, semi-precious stones), rough stones, diamonds, pearls,
precious metal, synthetic stones, costume and fashion jewelry, fine jewelry, gold
jewelry, silver jewelry, display and packaging, equipment and tools, jewelry parts,
machinery and more.
Pre-registration starts now at www.bkkgems.com

THE ORGANIZER
บริษัท ไฟร์ เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จากัด
โทร. 0 2513 1418
มือถือ. 08 6417 7431
เว็บไซต์: www.oilgasthai.com
อีเมล: thai@asiafireworks.com

nd

Department of International Trade Promotion, Ministry of
Commerce
Show Manager: XCON Co.,Ltd.
Tel. 0 2507 8392-3
DITP Call Center 1169
Website: www.bkkgems.com
Email: bkkgems@ditp.go.th

Highlights:
1. The Niche Showcase: Metro Men/ LGBT, The Moment, Heritage & Craftsmanship,
Spiritual Power, Beyond Jewelry/ Jewelry Cross over with lifestyle products such as
glasses, mobile phones, clocks, home décor such as crystal floors
2. The New Faces: Showcasing new brands and designers
3. The Jewellers: Designers from brands that participated in the Talent Thai and
Designers’ Room project will be joining activities in the fair, from business matching
activities, co-branding exhibition to jewelry design consulting services for jewelry
businesses
4. Seminars and Fashion Show
5. Facilities and Services: Shuttle Bus, Exclusive Lounge, Interpreters and Business
Matching

Exhibition (Trade&Public)

Trade Visitors: September 07-09, 2018 Time: 10:00-18:00 hrs.
Public Visitors: September 10, 2018 Time: 10:00-18:00 hrs.
Public Visitors: September 11, 2018 Time: 10:00-17:00 hrs.

07-11 กันยายน 2561

งานแสดงสินค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับ ครั ง้ ที่ 62

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 1-3

Exhibition (Trade&Public)

September 12-14, 2018
Hall 5-6

EVENT NAME
งานแสดงสินค้ าอัญมณีและเครื่องประดับ ครัง้ ที่ 62 มีบริ ษัททั ้งในประเทศและต่างประเทศเข้ า
ร่วมแสดงสินค้ าถึง 900 บริษัท ใน 2,000 คูหา พบกับสินค้ าหลากหลาย เช่น อัญมณีเจียระไน
อัญมณีไม่เจียระไน เพชร มุก โลหะมีคา่ อัญมณีสงั เคราะห์ เครื่องประดับเทียม เครื่องประดับมี
ค่า เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน อุปกรณ์จดั แสดงและบรรจุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือการผลิต
ชิ ้นส่วนเครื่องประดับ เครื่องจักรและอื่นๆ
ไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ:
1. นิทรรศการ The Niche Showcase: กลุม่ Metro Men/ LGBT, The Moment, Heritage &
Craftsmanship, Spiritual Power, Beyond Jewelry/ Jewelry Cross over กับ Lifestyle เช่น
Jewelry ประดับแว่นตา มือถือ นาฬิกา ของแต่งบ้ าน (Crystal Floor) เป็ นต้ น
2. กลุม่ ผู้ประกอบการหน้ าใหม่ The New Faces
3. คูหาแสดงสินค้ าและเวิร์คช็อป The Jewellers จากดีไซเนอร์ ที่เข้ าร่วมโครงการ Designers’
Room และ Talent Thai ภายในโซนมีสาธิตการทาเครื่องประดับ และสอนเทคนิคการผลิต
รวมถึงกิจกรรมเจรจาธุรกิจและให้ คาปรึกษาการทาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
4. กิจกรรมสัมมนาและแฟชัน่ โชว์
5. สิ่งอานวยความสะดวกและบริการต่างๆ เช่น รถ Shuttle Bus, โซน Exclusive Lounge ล่าม
และกิจกรรมเจรจาธุรกิจ

THE ORGANIZER
กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Show Manager: บริษัท เอ๊ กซ์คอน จากัด
โทร. 0 2507 8392-3
สายตรงการค้ าระหว่างประเทศ 1169
เว็บไซต์: www.bkkgems.com
อีเมล: bkkgems@ditp.go.th

เจรจาธุรกิจ วันที่ 07-09 กันยายน 2561 เวลา: 10:00-18:00 น.
บุคคลทัว่ ไป วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา: 10:00-18:00 น.
บุคคลทัว่ ไป วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา: 10:00-17:00 น.
BMAM Expo Asia 2018
BMAM Expo Asia 2018 - 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.

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Chanon Ekarattanakul
Tel. 0 2833 5208
Mobile. 08 9060 2772
Website: www.bmamexpoasia.com
Email: chanone@impact.co.th

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

12-14 กันยายน 2561
อาคาร 5-6

BMAM Expo Asia 2018
BMAM Expo Asia 2018 - งานแสดงสินค้ าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการ
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด
บารุงรักษาอาคารและการบริ หารจัดการอาคาร งานเดียวที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ าน FM เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ได้ สมั ผัสเทคโนโลยีและโซลูชนั่ ใหม่ๆ ที่จะมาผลิกโฉมการบริหารจัดการอาคารในอนาคต
ติดต่อ: คุณ ชานนท์ เอกรัตนากุล
โทร. 0 2833 5208
มือถือ. 08 9060 2772
เว็บไซต์: www.bmamexpoasia.com
อีเมล: chanone@impact.co.th

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 19-21, 2018

RetailEX ASEAN 2018

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 3-4

EVENT NAME
RetailEX ASEAN, an annual trade exhibition caters to retailers and brands focusing on
the ASEAN market, one of the fastest growing regions of the world. RetailEX ASEAN
encompasses 4 profiles: ShopFIT, ShopTECH, Internet Retailing and Marketing in
Retail to reach a target audience of more than 4,000 industry professionals. Co-located
with Internet Retailing Expo Conference, brands and retailers can expect to find the
latest solutions they need for either a brick and mortar set up or taking your business
online.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:30 hrs.

19-21 กันยายน 2561

RetailEX ASEAN 2018

อาคาร 3-4

งานรี เทลเอ็กซ์ อาเซียน (RetailEx ASEAN) งานแสดงสินค้ าและการประชุมนานาชาติประจาปี
เพื่อผู้ประกอบการค้ าปลีกและแบรนด์มงุ่ เน้ นการทาตลาดอาเซียน หนึ่งในภูมิภาคที่มีอตั รา
เจริญเติบโตสูงที่สดุ ของโลก รี เทลเอ็กซ์ อาเซียน รวบรวม 4 ประเภทผู้แสดงสินค้ าหลักคือ
“ShopFIT” “ShopTECH” “Internet Retailing” และ “Marketing in Retail” เพื่อเข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายผู้เช้ าชมงานในอุตสาหกรรมกว่า 4,000 ราย ภายในงานยังได้ มีการจัดสัมมนา
หัวข้ อ “Internet Retailing Expo Conference” พร้ อมตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการให้ แก่
ผู้ประกอบการค้ าปลีกและแบรนด์ ไม่วา่ ความต้ องการของคุณจะมีไว้ เพื่อธุรกิจร้ านค้ าที่เป็ นสิ่ง
ปลูกสร้ างหรือร้ านค้ าบนสื่อออนไลน์

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

September 20-22, 2018

Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2018

Hall 5-8

The gateway to Southeast Asia’s expanding beauty industry. The leading business
platform in the region, it is truly a global gathering of beauty professionals engaged in
the exchange of knowledge and new ideas. Exhibitors and visitors from all walks of
industry come to explore potential growth opportunities for their businesses and
establish new commercial connections.
With more than 850 exhibitors and 18,000 trade visitors expected to take part, it is the
largest and most international beauty trade show in Southeast Asia.
The 5th edition in 2018 will feature 6 key segments: Beauty & Cosmetics, Hair & Nail,
Herbal & Health, OEM & Packaging, Aesthetics & Dermatology and Spa & Wellness.
New for 2018 – Supply Chain Sector. Raw materials, packaging materials, packaging
machinery and OEM players will gather, to showcase their products and services.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:30 hrs.

20-22 กันยายน 2561

บียอนด์ บวิ ตี ้ อาเซียน-แบ็งคอก 2018

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd & Clarion Events
Pte Ltd & Thai Retailers Association
Exhibition Project
Contact Person: Khun Will Yunfei
Tel. 0 2833 6336
Mobile. 09 5950 9852
Website: www.retailexasean.com
Email: yunfeiw@impact.co.th

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ Clarion
Events Pte Ltd และ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วิล ยุนเฟย
โทร. 0 2833 6336
มือถือ. 09 5950 9852
เว็บไซต์: www.retailexasean.com
อีเมล: yunfeiw@impact.co.th

The Federation of Thai Industries, IMPACT Exhibition
Management Co., Ltd. and Informa Exhibitions Pte. Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Peerayaphan Pongsanam
Tel. 0 2833 5215
Mobile. 09 4236 9459
Website: www.beyondbeautyasean.com
Email: peerayaphanp@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 5-8

EVENT NAME
ประตูสอู่ ตุ สาหกรรมความงามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ เวทีแสดงสินค้ าและการ
เจรจาธุรกิจชั ้นนารวบรวมผู้ประกอบการและตัวจริงในอุตสาหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ และร่วมสร้ างเครือข่ายทางธุรกิจ
พบผู้แสดงสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศมากกว่า 850 ราย คาดต้ อนรับผู้เข้ าชมงานแสดงสินค้ า
จากทัว่ โลกกว่า 18,000 ราย ภายใต้ งานแสดงสินค้ าด้ านความงามที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาค
โดยครั ้งที่ 5 ของการจัดงานนี ้ได้ รวบรวมสินค้ า 6 ประเภทหลักไว้ ด้วยกันคือ สินค้ าความงามและ
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้ นผมและเล็บ สินค้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บริษัทผู้รรับผลิตและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ศัลยกรรมความงามและผิวพรรณ สปาและสุขภาพ
เปิ ดตัวโซนใหม่ ในปี 2018 "โซนซัพพลายเชน" ซึ่งรวบรวมผู้ประกอบการด้ านวัตถุดิบ ผู้จาหน้ าย
วัสดุสาหรับทาบรรจุภณ
ั ฑ์ และโรงงานผู้รับจ้ างผลิต มาจัดแสดงสินค้ าและบริการภายในงาน

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

October 04-07, 2018

THE ORGANIZER
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ จากัด
และ อินฟอร์ มา่ เอ็กซิบชิ นั่
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณพีรยาพัณณ์ พงศ์สนาม
โทร. 0 2833 5215
มือถือ. 09 4236 9459
เว็บไซต์: www.beyondbeautyasean.com
อีเมล: peerayaphanp@impact.co.th

SmartHeart presents Thailand International Pet Variety

Hall 3-4

“SmartHeart presents Thailand International Pet Variety”, episode 8, 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 10,000 sq.m. Let’s find out the new outstanding
experiences of pets showing only in this event!
Ticket is 25 THB

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

04-07 ตุลาคม 2561
อาคาร 3-4

สมาร์ ทฮาร์ ท พรีเซ้ นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชั่นนัล เพ็ท วาไรตี ้
“สมาร์ ทฮาร์ ท พรีเซ้ นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชัน่ นัล เพ็ท วาไรตี ้” ตอน “อะโลฮ่า เริ งร่า ฮาวาย
เอี ้ยน” การกลับมาอีกครั ้งของงานรวมพลสัตว์เลี ้ยงที่เอาใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะ! พร้ อมต้ อนรับ
พลพรรคคนรักสัตว์ด้วยสัตว์เลี ้ยงแสนน่ารักนานาชนิดที่ยกขบวนมาอยูภ่ ายใต้ หลังคาเดียวกัน
ตื่นตาตื่นใจกับการประกวดและกิจกรรมสุดพิเศษที่จะโชว์ความสามารถพิเศษของสัตว์เลี ้ยง
ชนิดต่างๆ ออกมาประชันกันอย่างที่คณ
ุ คาดไม่ถึง! อีกทั ้งยังเพลิดเพลินกับขบวนสินค้ าราคา
พิเศษสาหรับสัตว์เลี ้ยงมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครื่องประดับที่มีสไตล์ เครื่องแต่งกายที่แสนน่ารัก
รวมไปถึงสินค้ าที่จะดูแลสุขภาพสัตว์เลี ้ยง กับร้ านค้ ามากกว่า 200 ร้ านครอบคลุมพื ้นที่กว่า
10,000 ตารางเมตร คนรักสัตว์พลาดไม่ได้
บัตรเข้ าชมงาน 25 บาท

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

October 18-20, 2018

CEBIT ASEAN Thailand 2018

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 0 2833 5122
Website: www.pet-variety.com
Email: contact@pet-variety.com

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
โทร. 0 2833 5122
เว็บไซต์: www.pet-variety.com
อีเมล: contact@pet-variety.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 7-8

EVENT NAME
CEBIT ASEAN Thailand – ASEAN’s business platform & festival for innovation &
digitization. The event will attract 8,000 technology professionals and business leaders
from diverse industries with the exhibition focusing on Communications Technology,
Network Infrastructure and Security, Data and Cloud, Business Solutions, Peripherals
and Accessories, IOT and Smart Technology, and Emerging Technology. Hosted by
the Ministry of Digital Economy and Society, CEBIT offers exciting possibilities for
businesses keen to be at the forefront of innovation and technology.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:30 hrs.

18-20 ตุลาคม 2561

ซีบทิ อาเซียน ไทยแลนด์ 2018

อาคาร 7-8

ซีบทิ อาเซียน ไทยแลนด์ งานแสดงสินค้ าและเจรจาธุรกิจด้ านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั อันดับหนึ่งของโลก ครั ้งแรกในประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสาร
โครงสร้ างเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบจัดเก็บข้ อมูล ระบบคลาวด์ โซลูชนั่ ธุรกิจ อุปกรณ์
ต่อพวงและอุปกรณ์เสริม IoT และเทคโนโลยีอจั ฉริยะ อุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงนวัตกรรม
ใหม่ (AR/VR/ UAV/ วิทยาการหุน่ ยนต์/ การพิมพ์ 3 มิต)ิ ด้ วยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงมัน่ ใจได้ วา่ CEBIT
ASEAN Thailand เป็ นเวทีกลางที่จะมอบโอกาสอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด ให้ แก่ธุรกิจที่ต้องการก้ าวสู่
ระดับแนวหน้ าด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

October 25-27, 2018

IFSEC Southeast Asia 2018 - Bangkok Edition

Hall 1

IFSEC Southeast Asia is the event for the whole security, fire and safety industry
around the region. More than 350 world-renowned brands wil showcase their latest
product in CCTV, Access Control & Biometrics, Cyber Security, Fire Alarms / Detection
/ Protection, Home Automation, Personal Protection Equipment, Perimeter Protection
and products on the show floor. The three days event will attract more than 10,000
trade visitors including government, law enforcement bodies, security practitioner,
distributor, installer and others coming from around Southeast Asia region. For more
information, please log on to www.ifsecsea.com

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

25-27 ตุลาคม 2561

IFSEC Southeast Asia 2018 - Bangkok Edition

อาคาร 1

งาน IFSEC Southeat Asia เป็ นงานนิทรรศการที่รวบรวมอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย
และ การควบคุมอัคคีภยั ในภูมิภาค ซึ่งมีบริษัทชันน
้ ามากกว่า 350 บริษัทร่วมแสดงสินค้ าและ
เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดภายในงาน อาทิเช่น กล้ องวงจรปิ ด ระบบตรวจสอบทางชีวภาพ ระบบ
เตือนอัคคีภยั ระบบตรวจจับ อุปกรณ์ป้องกันตัว และอื่นๆอีกมากมาย ตลอดงานทังสามวั
้
นคาด
ว่าจะมีผ้ เู ข้ าชมงานกว่า 10,000คน ซึ่งรวมไปถึง เจ้ าหน้ าที่จากรัฐบาล ตารวจ ผู้คมุ ตัวแทน
จาหน่าย และผู้เข้ าชมที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม ท่าน
สามารถเยี่ยมชมเวปไซต์ www.ifsecsea.com

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

November 08-11, 2018

SIGN ASIA EXPO 2018/ BANGKOK LED & DIGITLAL SIGN 2018 In Conjunction with
APPPEXPO THAILAND

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. & Deutsche
Messe
Exhibition Project
Contact Person: Khun Peerayaphan Pongsanam
Tel. 0 2833 5126
Mobile. 09 4236 9459
Website: www.cebitasean.com
Email: peerayaphanp@impact.co.th

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ ดอชเช่อ
เมสเซ่
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณพีรยาพัณณ์ พงศ์สนาม
โทร. 0 2833 5126
มือถือ. 09 4236 9459
เว็บไซต์: www.cebitasean.com
อีเมล: peerayaphanp@impact.co.th

UBM Malaysia
Tel. +66 2035 5000
Mobile. +6019 2205151
Website: www.ifsecsea.com
Email: tj.tan@ubm.com

UBM Malaysia
โทร. +66 2035 5000
มือถือ. +6019 2205151
เว็บไซต์: www.ifsecsea.com
อีเมล: tj.tan@ubm.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 2-3

EVENT NAME
The 16 years as the pioneer in organizing international Signage & Advertising Trade
Show in Thailand since 2002

Exhibition (Public)

November 08-10, 2018 Time: 10:00-20:00 hrs.
November 11, 2018 Time: 10:00-19:00 hrs.

08-11 พฤศจิกายน 2561

SIGN ASIA EXPO 2018/ BANGKOK LED & DIGITLAL SIGN 2018 In Conjunction with
APPPEXPO THAILAND

อาคาร 2-3

Exhibition (Public)

November 09-18, 2018
Hall 5-8

Exhibition (Public)

09-18 พฤศจิกายน 2561
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

Sign Asia Expo/Bangkok LED & Digital Sign 2018 จัดร่วมกันกับ "APPPEXPO THAILAND"
ยักษ์ใหญ่ผ้ จู ดั งาน Sign จากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน งานแสดงสินค้ านานาชาติธุรกิจป้าย โฆษณา
และสื่อนอกบ้ าน ครัง้ ที่ 16 ที่เปิ ดโอกาสให้ นักธุรกิจวงการป้าย LED สื่อโฆษณา สื่อนอกบ้ าน
และการออกแบบตกแต่งจากทัว่ ประเทศ และต่างประเทศกว่า 40 ประเทศ เข้ าชมงาน พร้ อม
สัมมนาเวิร์คช็อปเชิงปฏิบตั ิการจากกูรูวงการป้าย

THE ORGANIZER
IBRIX Co., Ltd.
Tel. 0 2574 6511 Ext. 102-107
Mobile. 09 4874 7671, 08 6361 9178
Website: www.signasiaexpo.com
Email: beeibrixbangkok@gmail.com

บริษัท ไอบริก จากัด
โทร. 0 2574 6511 ต่อ 102-107
มือถือ. 09 4874 7671, 08 6361 9178
เว็บไซต์: www.signasiaexpo.com
อีเมล: beeibrixbangkok@gmail.com

08-10 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-20:00 น.
11 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-19:00 น.
Homepro Expo #28
One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and household
accessories

Home Product Center Public Co., Ltd.
Tel. 0 2831 6000
Website: www.homepro.co.th

November 09-11, 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
November 12-15, 2018 Time: 11:00-22:00 hrs.
November 16-18, 2018 Time: 10:00-24:00 hrs.
โฮมโปร เอ็กซ์ โป ครั ง้ ที่ 28
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) หรื อ " โฮมโปร " ผู้นาธุรกิจศูนย์รวมวัสดุและ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์ตกแต่งบ้ านครบวงจร จัดมหกรรมต้ นแบบงานเรื่องบ้ านตัวจริง และครบวงจรที่สดุ ที่คณ
ุ โทร. 0 2831 6000
พลาดไม่ได้ ให้ ช้อปจุใจ 10 วัน
เว็บไซต์: www.homepro.co.th
09-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.
12-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 11:00-22:00 น.
16-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-24:00 น.

November 29 - December
The 35th Thailand International Motor Expo 2018
10, 2018
Challenger 1-3

Enjoy Driving! Before Driverless Era

Inter-Media Consultant Co., Ltd.
Tel. 0 2641 8444
Website: www.motorexpo.co.th
Email: contact@motorexpo.co.th

Press Day and VIP day on November 28, 2018
Opening ceremony and Grand Charity day on November 29, 2018
Public Show on November 29 - December 10, 2018
Monday - Friday: 12:00-22:00 hrs.
Saturday - Sunday and Holiday: 11:00-22:00 hrs.
Exhibition (Public)

Ticket is 100 THB

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม
มหกรรมยานยนต์ ครั ง้ ที่ 35
2561
ชาเลนเจอร์ 1-3

ขับสนุก! ก่อนยุคไร้ คนขับ

บริษัท สื่อสากล จากัด
โทร. 0 2641 8444
เว็บไซต์: www.motorexpo.co.th
อีเมล: contact@motorexpo.co.th

วันผู้สื่อข่าว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
พิธีเปิ ดงาน และวันการกุศล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
วันจัดแสดงสาหรับบุคคลทัว่ ไป วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561
จ. - ศ. เปิ ดเวลา 12:00-22:00 น.
ส. - อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดเวลา 11:00-22:00 น.
Exhibition (Public)

บัตรเข้ าชมงาน 100 บาท

* Subject to change without prior notice
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