
Promote FREE 7 ช่องทาง
57X,XXX Likes 9X,XXX Friends

Direct Mails
4XX,XXX

1 42 3

6
      IG

1X,XXX

5 Page Partners

7 MOMMY BBB FC

ชื�อผู้ตดิต่อ.................................................................ชื�อร้าน/แบรนด์.................................................................

โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................

Booth No.

โปรดระบุรายละเอียดโปรโมชันพมิพ์ลงใน file นี � หรือพมิพ์ลงใน Microsoft Word ส่งกลับมา

BBB ออกแบบให้ กรุณาส่งรูปสินค้าและโลโก้ร้านค้า (เป็นไฟล์ .AI / .JPEG / .PNG) พร้อมระบุข้อความ

ที�ต้องการให้พมิพ์ในโปรโมชันให้ชัดเจนดงัต่อไปนี �

รายการที� 1 จาํนวน....................ชิ �น/วัน 
รายละเอียดโปรโมชัน...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดโปรโมชัน...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดโปรโมชัน...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดโปรโมชัน............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................

รายการที� 2 จาํนวน....................ชิ �น/วัน

รายการที� 3 จาํนวน....................ชิ �น/วัน

รายการที� 4 จาํนวน....................ชิ �น/วัน

50
โปรโมชันสนิค้า BBB WOW

รหัสลูกค้า

ส่งกลบัมาที� bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899 กด 20

สง่ได้ตั �งแตว่นันี �ถงึ
 11 ม.ค. 66

โปรด พมิพ์ลงใน file นี � พร้อมแนบภาพและรายละเอียด

เงื�อนไขโปรโมชัน BBB WOW

*ส่วนลดต้องมากกว่า 60%ขึ �นไป เป็นสินค้า Clearance Sale หรือมีของแถมพเิศษ

**จาํหน่ายจาํนวนจาํกัดต่อวัน หมดแล้วหมดเลย
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ชื�อผู้ตดิต่อ.................................................................ชื�อร้าน/แบรนด์..............................................................

โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................

Booth No.

โปรดเลือกพร้อมระบุรายละเอียดโปรโมชันพมิพ์ลงใน file นี � หรือพมิพ์ลงใน Microsoft Word ส่งกลับมา

BBB ONLY จาํนวน......................................โปรโมชัน
    - BBB ออกแบบให้ กรุณาสง่ รูปสนิค้า และ โลโก้ร้านค้า (เป็นไฟล์ .ai /.JPEG/ .PNG)

พร้อมระบขุ้อความที�ต้องการให้พิมพ์ในโปรโมชนัให้ชดัเจนดงัตอ่ไปนี �

ชื�อบริษัท / ร้านค้า / แบรนด์ .................................................................................................

ข้อความ (จํากดั 200 ตวัอกัษร) ...............................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

โปรโมชันภายในงาน จาํนวน......................................โปรโมชัน
    - BBB ออกแบบให้ กรุณาสง่ รูปสนิค้า และ โลโก้ร้านค้า (เป็นไฟล์ .ai /.JPEG/ .PNG)

พร้อมระบขุ้อความที�ต้องการให้พิมพ์ในโปรโมชนัให้ชดัเจนดงัตอ่ไปนี �

ชื�อบริษัท / ร้านค้า / แบรนด์ .................................................................................................

ข้อความ (จํากดั 200 ตวัอกัษร) ...............................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

*เงื�อนไขโปรโมชนัต้องไมต่รงกบัคูปองส่วนลด On Top 

**หากสง่เกินวนัที� 11 ม.ค. 66 ทาง BBB ขอสงวนสทิธิไมทํ่า Artwork ให้ แตจ่ะทําโปรโมทเป็นข้อความแทน

Promote FREE 7 ช่องทาง
57X,XXX Likes 9X,XXX Friends

Direct Mails
4XX,XXX

1 42 3

6
      IG

1X,XXX

5 Page Partners

7 MOMMY BBB FC

*โปรที�ทางร้านจดัทําอยูแ่ล้ว

  มีโปรโมชนันี �ที�อื�นด้วย

*โปรพิเศษเฉพาะBBBที�เดียว

  ไมเ่คยจดัโปรนี �ที�ไหน มีของแถมพิเศษกวา่

44
โปรโมชันพเิศษในงานรหัสลูกค้า

* หน้านี �เป็นเอกสารสาํคัญ ทกุบธูต้องกรอกกลับมาให้ครบถ้วน
โปรด พมิพ์ลงใน file นี � พร้อมแนบภาพและรายละเอียด

สง่กลบัมาที� bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899 กด 20

สง่ได้ตั �งแตว่นันี �ถงึ
11 ม.ค. 66

50 50QUEEN SIRIKIT
National Convention Center
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คูปองส่วนลด ON TOP

คูปองแจกสนิค้าฟรี

ชื�อผู้ตดิต่อ.................................................................ชื�อร้าน/แบรนด์..............................................................

โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................

Booth No.

โปรดเลือกพร้อมระบุรายละเอียดโปรโมชันพมิพ์ลงใน file นี � หรือพมิพ์ลงใน Microsoft Word ส่งกลับมา

คูปองนี � สมาชกิ BBB จะใช้เป็นส่วนลดพเิศษเพื�อใช้คู่กับบตัรสมาชกิเท่านั �น

    - BBB ออกแบบให้ กรุณาสง่ รูปสนิค้า และ โลโก้ร้านค้า (เป็นไฟล์ .ai /.JPEG/ .PNG)

      (ขอสงวนสทิธิ�ในการงดแก้ไขรูปแบบอาร์ตเวิร์ค ยกเว้นแก้ไขคําผิดเทา่นั �น)

คูปองนี � สมาชกิ BBB จะใช้เหรียญ BBB COIN แลกสินค้าฟรี! ที�บธูของท่าน

ตามสีเหรียญที�ตรงกบัสีหวัหมีของร้านค้านั �นๆ

   - BBB ออกแบบให้ กรุณาสง่ รูปสนิค้า และ โลโก้ร้านค้า (เป็นไฟล์ .ai /.JPEG/ .PNG)

     (ขอสงวนสทิธิ�ในการงดแก้ไขรูปแบบอาร์ตเวิร์ค ยกเว้นแก้ไขคําผิดเทา่นั �น)

โปรดระบุข้อความที�ต้องการพมิพ์ในคูปอง

แจกฟรีสนิค้าที�บธูตวัเอง ชื�อสนิค้า ...........................................................................................

มลูคา่ / ชิ �น......................................................บาท จํานวน...................ชิ �น (ขั �นตํ�า 2,000 ชิ �น)

รับสว่นลด on top .....................................................................................................%

สนิค้าลดราคาพิเศษ คือ.............................................................................................

จากราคาปกต.ิ..................................เหลือ.............................................บาท

ซื �อสนิค้าครบ......................บาท รับสนิค้า ......................

ฟรี มลูคา่..................................................บาท

ซื �อสนิค้าครบ..................................................บาท รับสว่นลด..................................บาท 

หรือรับสว่นลด......................................%

อื�น ๆ ....................................................................................................
 *เงื�อนไขคปูองสว่นลด On Top ต้องลดพิเศษกวา่โปรโมชนัใดๆที�สง่เข้ามาโปรโมท

โปรดระบุข้อความท่ีต้องการพิมพ์ในคูปองส่วนลด

BBB COIN
BBB COINCOUPON

FREE

ขอสงวนสทิธิ�ในการปิดรับคปูองก่อนเวลาที�กําหนด หากได้รับคปูองเตม็จํานวนที�กําหนดแล้ว

44

โปรด พมิพ์ลงใน file นี � พร้อมแนบภาพและรายละเอียด
สง่กลบัมาที� bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899 กด 20

สง่ได้ตั �งแตว่นันี �ถงึ

จดัทาํคูปองส่วนลดรหัสลูกค้า

*ข้าพเจ้ายินยอมตดิตั �งปา้ยโฆษณา จํานวน 1 ปา้ย ในจดุจําหนา่ยหรือจดุชําระเงินที�บธูของทา่นตลอดระยะเวลาการจดังาน
**สว่นลดพิเศษนี � ใช้คูก่บั “คปูอง + บตัรสมาชิก BBB Member Card” เทา่นั �น (ไมใ่ห้แก่ผู้ ซื �อทั�วไป)
***สง่คืนคปูองที�ได้รับจากลกูค้าทกุวนั โดยจะมีพนกังาน BBB ไปเก็บคปูองเพื�อบนัทกึสถิต ิ(ทางแบรนด์ต้องเก็บคปูองจากลกูค้าVisitorทกุครั �งในการแจกสนิค้า)
****หากสถิตทีิ�เก็บคปูองมายงัไมค่รบจํานวนที�แจ้งไว้ ในกรณีสนิค้าที�บธูหมด ทางแบรนด์จะต้องหาสนิค้าอื�นแจกตอ่จนกวา่จะครบจํานวน          ______________________________

ลงชื�อตวับรรจง (..........................................................)

11 ม.ค. 66

50 50QUEEN SIRIKIT
National Convention Center
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ชื�อผู้ตดิต่อ.................................................................ชื�อร้าน/แบรนด์..............................................................

โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................

สง่ได้ตั �งแตว่นันี �ถงึ
11 ม.ค. 66

โปรด พมิพ์ลงใน file นี � พร้อมแนบภาพและรายละเอียด
สง่กลบัมาที� bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899 กด 20

โปรโมทสินค้าโฆษณาฟรี
รหัสลูกค้า

(FREE SAMPLING) แจกสินค้าตัวอย่างผ่านกิจกรรมในงาน BBB

สินค้า ..................................................................................................................................

จํานวน ..................................................................................................................................

มลูค่า ..................................................................................................................................

สําหรับ VISITORS
ลงทะเบียนเข้างาน

โปรโมทสินค้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

- ตรงกลุ่มเป้าหมาย ได้ลองใช้จริง

- เสริมสร้างภาพลกัษณ์แบรนด์ให้น่าเชื�อถือ น่าสนใจ

- พร้อมภาพถ่าย คณุพ่อคณุแม่คู่สินค้า ผ่านสื�อ BBB

- จํานวนสินค้าตวัอย่างโดยประมาณ 5,000 - 50,000 ชิ �น

Facebook
สินค้า ..................................................................................................................................

จํานวน ..................................................................................................................................

มลูค่า ..................................................................................................................................

สินค้า ..................................................................................................................................

จํานวน ..................................................................................................................................

มลูค่า ..................................................................................................................................

Instagram

Check in

Check inลงทะเบียนเข้างาน

50QUEEN SIRIKIT
National Convention Center

Booth No.
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ชื�อผู้ตดิต่อ.................................................................ชื�อร้าน/แบรนด์..............................................................

โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................

Booth No.

สง่ได้ตั �งแตว่นันี �ถงึ
11 ม.ค. 66

โปรด พมิพ์ลงใน file นี � พร้อมแนบภาพและรายละเอียด
สง่กลบัมาที� bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899 กด 20

โปรโมทสินค้าโฆษณาฟรี
รหัสลูกค้า

สนิค้า .....................................................................................................................

จํานวน .....................................................................................................................

มลูคา่ ................................................................................................../ หนว่ย

คณุปรียาวรรณ โลจนานนท์ ติดต่อ 096-8293884
บริษัทเอซ-คอน ดิจิทลั (ไทยแลนด์) จํากดั เลขที� 5/55 อาคารมอร์นิ�งไซด์ 
ซ.ลาดพร้าว 23  ถ.ลาดพร้าว แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กทม. 10900

LIVE

57X,XXX Likes

*สินค้าที�ส่งมาถือเป็นสินค้าสนับสนุนในการเล่นเกม หรือกิจกรรมของงานทั �งสิ �น
**มูลค่ารวมของสินค้าต้องไม่ตํ�ากว่า 1,000 บาท
***ส่งสินค้ามาโปรโมทก่อนถึงวัน LIVE อย่างน้อย 2 สัปดาห์
****ทีมงานจะจัดลําดับการ LIVE ตามลําดับสินค้าที�ได้รับก่อน-หลัง 

*****บริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการพิจารณาโปโมชนัที�จะทํา e-COUPON

*ต้องเป็นโปรโมชนัพิเศษที�ต่างจากโปรโมชนัทั�วไปของร้าน
**จํากดัจํานวน 1 ร้านค้า / คปูอง เท่านั �น
***กรุณาส่งรูปสินค้า และโลโก้ร้านค้า (ไฟล์ .Ai /.JPNG /.PNG)
****ข้อมลูที�ส่งมา ถือว่าถกูต้องทกุประการ หากมีการเปลี�ยนแปลง ต้องแจ้งให้ทราบ ภายใน 3 สปัดาห์ ก่อนเริ�มงาน

**พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดสินค้าที�ต้องการโฆษณา**

รายละเอียดโปรโมชนัคปูอง....................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

เงื�อนไขการใช้คปูอง......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-COUPON

9X,XXX Friends

Live ก่อนงาน

สนิค้า .....................................................................................................................

จํานวน .....................................................................................................................

มลูคา่ ................................................................................................../ หนว่ย

Live วนั Set Up

ผู้ โชคดีติดตอ่รับสนิค้าที�บธูหน้างาน ไมต้่องสง่สนิค้ามาก่อน
ทางแบรนด์ต้องเตรียมคําถามร่วมสนกุในLIVE และมีพนกังานพดูประชาสมัพนัธ์คูก่บัMC ของBBB

จดัสง่สินค้ามา LIVE ที� 

50QUEEN SIRIKIT
National Convention Center50
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Live งานวนัแรก



1. สนับสนุนของรางวัลกจิกรรม 

ชื�อผู้ตดิต่อ.................................................................ชื�อร้าน/แบรนด์..............................................................

โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................

Booth No.

สง่ได้ตั �งแตว่นันี �ถงึ
11 ม.ค. 66

กจิกรรมเวทีรหัสลูกค้า

สาํหรับเดก็ 6 - 12 เดอืน สาํหรับเดก็ 1 - 2 ปี สาํหรับเดก็ 1 - 3 ปี สาํหรับเดก็ 2 - 3 ปี

รายละเอียดของรางวัลที�สนับสนุน
(ไมจํ่ากดัขั �นตํ�าในการสนบัสนนุ โปรดระบจํุานวนให้ชดัเจน)

สนบัสนนุรอบชิงชนะเลศิ 
รวม 32 รางวลั

- อนัดบั 1        8 รางวลั

- อนัดบั 2         8 รางวลั

- อนัดบั 3         8 รางวลั

- อนัดบั 4         8 รางวลั

สนบัสนนุทกุคน 500 รางวลั

สนบัสนนุรอบชิงชนะเลศิ 
รวม 32 รางวลั

- อนัดบั 1        8 รางวลั

- อนัดบั 2         8 รางวลั

- อนัดบั 3         8 รางวลั

- อนัดบั 4         8 รางวลั

สนบัสนนุทกุคน 500 รางวลั

สนบัสนนุรอบชิงชนะเลศิ 
รวม 4 รางวลั

- อนัดบั 1        4 รางวลั

สนบัสนนุทกุคน 
200 - 500 รางวลั

สนบัสนนุรอบชิงชนะเลศิ 
รวม 4 รางวลั

- อนัดบั 1        4 รางวลั

สนบัสนนุทกุคน 
200 - 500 รางวลั

สินค้าที�ต้องการแจกเพื�อประชาสัมพนัธ์

ชื�อสนิค้า  ....................................................................

จํานวน ...................................................................

* เจ้าหน้าที�จะตดิตอ่กลบัไปเพื�อแจ้งชว่งเวลา

  ประชาสมัพนัธ์อีกครั �ง

ประชาสัมพนัธ์เอง

ฝากประชาสัมพนัธ์

โปรดระบรุายละเอียด.............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

*พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดสนิค้าที�ต้องการโฆษณา

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ประชาสัมพนัธ์บนเวทกีจิกรรม
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ชื�อผู้ตดิต่อ.................................................................ชื�อร้าน/แบรนด์..............................................................

โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................

Booth No.

*กรุณาเลือกรอบที�กําหนดให้ และรอการตดิตอ่กลบั เพื�อแจ้งเวลาการใช้เสียง หากไมยื่นยนักลบัมา

จะไมอ่นญุาตให้ใช้เสียงที�บธู ไมว่า่กรณีใดๆ

6 รอบ รอบละ 15 นาที (รวม 1 ชั�วโมง 30 นาที)

3 รอบ รอบละ 30 นาที (รวม 1 ชั�วโมง 30 นาที)

สง่ได้ตั �งแตว่นันี �ถงึ
11 ม.ค. 66

เสียงประชาสัมพนัธ์ในงาน
รหัสลูกค้า

1. โปรโมทโปรโมชันเสียงตามสายโดย BBB
(จํากดั 300 ตวัอกัษร)

3. โปรโมทโปรโมชันที�บธูตนเอง

...........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

2. โปรโมทโปรโมชันนาททีอง
วนัที�................................................................................................ชว่งเวลา............................................................................................................

รายละเอียดโปรโมชนั / กิจกรรมภายในบธู........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................
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