งานแสดงสินค้าและกิจกรรมจับคู่ธรุ กิจ SCB - FTI: Well-Being #18
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จัดงาน
แสดงสินค้าและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ SCB-FTI: Well-Being # 18 ระหว่างวันจันทร์ท่ี 1 กรกฏาคม วันศุ กร์ท่ี 5 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์
สานักงานใหญ่ รัชโยธิน โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. ส่งเสริมช่องทางการจัดจาหน่ายและขยายโอกาสทางการตลาดให้ผปู้ ระกอบการ
2. ให้ความรู้ แนวคิดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบั SMEs
3. กระตุน้ การใช้จา่ ยและการบริโภคสินค้าภายในประเทศ
4. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ SMEs
• กาหนดการจัดงาน วันจันทร์ท่ี 1 - วันศุกร์ท่ี 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น.
• กาหนดการพิ ธีเปิ ดงาน (วันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562)
10.00 - 10.30 น. แขกผูม้ เี กียรติลงทะเบียน และรับของทีร่ ะลึก รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.00 น. พิธเี ปิ ดงาน “SCB-FTI: Well-Being #18”
กล่าวต้อนรับ โดย ผูบ้ ริหารธนาคารไทยพาณิชย์
กล่าวเปิ ดงาน โดย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผูบ้ ริหารถ่ายภาพร่วมกันและเยีย่ มชมคูหางานแสดงสินค้า
• รายละเอียดการดาเนิ นการ
วันประชุมผูอ้ อกร้าน
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
13.00 น. ณ SCB
วันผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหา
วันเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 2562
09.00 - 24.00 น.
วันร้านค้าเข้าตกแต่งคูหา
วันอาทิตย์ท่ี 30 มิถุนายน 2562 09.00 – 20.00 น.
วันเปิ ดงาน
วันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 10.00 – 11.00 น.
ร้านค้าขนของออกจากคูหา วันศุกร์ท่ี 5 กรกฎาคม 2562
18.00 - 20.00 น.
รือ้ ถอนคูหา
วันศุกร์ท่ี 5 กรกฎาคม 2562
18.30 – 24.00 น.
• รูปแบบการจัดงาน
➢ Theme หลัก: Well-Being
แบ่งกิจกรรมเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. กิ จกรรมสัมมนา
- บรรยายพิเศษ ให้ความรู้ แนวคิดและสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยวิทยากรทีเ่ ชีย่ วชาญ
- จับคูธ่ ุรกิจ (Business Matching)
2. กิ จกรรมจาหน่ ายสิ นค้า คุณภาพดี ราคาย่อมเยา
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• การจัดพืน้ ที่แสดงสิ นค้า

โซน A

พืน้ ที่สมั มนา ที่นัง่ แบบเธียร์เตอร์ 30-50 ที่นัง่

➢ พื้นที่ Business matching และ คูหาแสดงสินค้า
โซน A
(หอประชุมมหิศร) ใช้จดั สัมมนา/Matching เท่านัน้
โซน B
ขนาดคูหา 2.5x2.5 เมตร
ประมาณ 39 คูหา
โซน C
ขนาดคูหา 2.5x2.5 เมตร
ประมาณ 26 คูหา
โซน D และ E
(ไม่มีระบบแอร์) ขนาดคูหา 1.5x3 เมตร ประมาณ 57 คูหา
(พื้นที่คหู าโซน B C D E อาจลดหรือเพิ่มขนาดตามข้อจากัดของพื้นที่ )
(หมายเหตุ)
สมาชิก ส.อ.ท. ประเภท สน./ทน./ GS1 Thailand
ราคา 8,025 บาท/คูหา (รวม VAT)
ไม่เป็ นสมาชิก 12,840 บาท/คูหา (รวม VAT)
ติ ดต่อ คุณติณณภพฯ โทรศัพท์ 086 329 1978 คุณจารุณี 086 329 1976

E-mail : tinnaphopc@off.fti.or.th/ jaruneeh@off.fti.or.th
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