
ชื่อบริษัท / รานคา / แบรนด

ขอความ (จำกัด 200 ตัวอักษร)

*เงื่อนไขโปรโมชั่นตองไมตรงกับคูปองสวนลด On Top
**สงไดไมจำกัดจำนวนโปรโมชั่น

* หนา 1 เปนเอกสารสำคัญ ทุกบูธตองกรอกกลับมาใหครบถวน

โปรด พิมพลงใน file นี้ พรอมแนบภาพและรายละเอียด

สงกลับมาที่ bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899

เอกสารออกเปนชุด หนา 1 / 5

ชื่อผูติดตอ

PROMOTION
โปรโมชั่นพิเศษในงาน

โทร E-Mail Booth No.

สงไดตั้งแตวันนี้ถึง

12 ต.ค. 61

ครั้งที่ 32

8 - 11 พ.ย. 2561 ศูนยฯสิริกิติ์

Promote FREE 4 ชองทาง

4XX,XXX Likes 7X,XXX Friends
Direct Mails
4XX,XXX

โปรดเลือกพรอมระบุรายละเอียดโปรโมชั่นพิมพลงใน file นี้ 

หรือพิมพลงใน Microsoft Word สงกลับมา

กรุณาสง รูปสินคา และ โลโกรานคา (เปนไฟล .ai /.JPEG/ .PNG) พรอมระบุขอความที่ตองการใหพิมพในโปรโมชั่นดังตอไปนี้
ให BBB ออกแบบ

กรุณาสง รูปอารตเวิรคขนาด 1000x1000 px เปนไฟล .ai เทานั้น 

(ทาง BBB จะแนบไฟล TEMPLATE_Promotion.ai ใหทาง EMAIL)

รานคาออกแบบเอง

ตัวอยางโปรโมชั่น

1000 px

10
00

 p
x
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ชื่อผูติดตอ

COUPON
จัดทำคูปองสวนลด ON TOP

สำหรับ MEMBER BBB

โทร E-Mail Booth No.

สงไดตั้งแตวันนี้ถึง

12 ต.ค. 61

8 - 11 พ.ย. 2561 ศูนยฯสิริกิติ์

รับสวนลด on top ______________ %

สินคาลดราคาพิเศษ คือ____________________________

จากราคาปกติ__________   เหลือ_________________บาท

ซื้อสินคาครบ__________บาท รับสินคา________________

ฟรี มูลคา__________บาท

ซื้อสินคาครบ__________บาท รับสวนลด____________บาท 

หรือรับสวนลด__________%

อื่น ๆ _________________________________________

คูปองสวนลด On Top คูปองแจกสินคาฟรี BBB COIN

โปรดเลือกพรอมระบุรายละเอียดโปรโมชั่นพิมพลงใน file นี้ หรือพิมพลงใน Microsoft Word สงกลับมา

คูปองนี้ สมาชิก BBB จะใชเหรียญ

ตามสีเหรียญที่ตรงกับสีหัวหมี
ซึ่งเหรียญที่ใชแลกสินคาฟรีได
ตองมี BBB32 เทานั้น

(ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแกไขรูปแบบอารตเวิรค ยกเวนแกไขคำผิดเทานั้น)
กรุณาสง รูปสินคา และ โลโกรานคา (เปนไฟล .ai /.JPEG/ .PNG)

ให BBB ออกแบบคูปอง

โปรดระบุขอความที่ตองการพิมพในคูปองโปรดระบุขอความที่ตองการพิมพในคูปองสวนลด

กรุณาสง รูปอารตเวิรคขนาด 2.3x2.9 cm เปนไฟล .ai เทานั้น
(BBB จะแนบไฟล TEMPLATE_BBBcoin.ai ใหทาง EMAIL)

รานคาออกแบบคูปองเอง

(ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแกไขรูปแบบอารตเวิรค ยกเวนแกไขคำผิดเทานั้น)
กรุณาสง รูปสินคา และ โลโกรานคา (เปนไฟล .ai /.JPEG/ .PNG)

ให BBB ออกแบบคูปอง

กรุณาสง รูปอารตเวิรคขนาด 5x3.7 cm เปนไฟล .ai เทานั้น
(BBB จะแนบไฟล TEMPLATE_Coupon.ai ใหทาง EMAIL)

รานคาออกแบบคูปองเอง

*ขาพเจายินยอมติดตั้งปายโฆษณา จำนวน 1 ปาย ในจุดจำหนายหรือจุดชำระเงินที่บูธของทาน

 ตลอดระยะเวลาจัดงาน พรอมคืนปายโฆษณาใหเจาหนาที่ในวันสุดทายของงาน

**สวนลดพิเศษนี้ ใชคูกับ “คูปอง + บัตรสมาชิก BBB Member Card” เทานั้น (ไมใหแกผูซื้อทั่วไป)

***สงคืนคูปองที่ไดรับจากลูกคาทุกวัน โดยจะมีพนักงาน BBB ไปเก็บคูปองเพื่อบันทึกสถิติ

โปรด พิมพลงใน file นี้ พรอมแนบรายละเอียดทั้งหมด
สงกลับมาที่ bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899

ลงชื่อ ___________________________

วันที่  ___________________________

ครั้งที่ 32

แจกฟรีสินคาที่บูธตัวเอง ชื่อสินคา___________________________

มูลคา / ชิ้น__________บาท จำนวน_______ชิ้น (ขั้นต่ำ 2,000 ชิ้น)

BBB COIN แลกสินคาของทาน
คูปองนี้ สมาชิก BBB จะใช
เปนสวนลดตามเงื่อนไข
โปรคูปองนี้ตองไมตรงกับ
โปรโมชั่นหนา 1

32
BBB

5 cm.
2.3 cm.

2.
9 

cm
.

3.
7 

cm
.

BBB COINCOUPON
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ชื่อผูติดตอ

PROMOTE BOOTH
โฆษณา ฟรี

สำหรับ
BBB EXHIBITORS

โทร E-Mail Booth No.

ครั้งที่ 32

กรุณาสง รูปสินคา และ โลโกรานคา (เปนไฟล .ai /.JPEG/ .PNG)

โปรด พิมพลงใน file นี้ พรอมแนบรายละเอียดทั้งหมด
สงกลับมาที่ bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899

LIVE

E-Coupon

สินคา ________________________________________

จำนวน ________________________________________

มูลคา ________________________________________

*พรอมแนบเอกสารรายละเอียดสินคาที่ตองการโฆษณา

รายละเอียดสินคา

ชื่อสินคา ___________________________________

จำนวน  ___________________________________

*    สินคาที่สงมาถือเปนสินคาสนับสนุนในการเลนเกม 

     หรือกิจกรรมของงานทั้งสิ้น

**  มูลคารวมของสินคาตองไมต่ำกวา 1,000 บาท

*** สงสินคามาโปรโมทกอนถึงวันงานอยางนอย 2 สัปดาห

**** กรุณาจัดสงมาที่ บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด) จำกัด

      191/1 อ. เอช เอส เอช ชั้น 9 ถ.พระราม 3

      แขวง/เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

4XX,XXX Likes

7X,XXX Friends

ลดทันที ______________________________ (บาท/%)

สวนลด On Top _______________________  (บาท/%)

แจกฟรี _____________________________  (จำนวนชิ้น)

ของแถมพิเศษ/สินคาราคาพิเศษ ____________________

PRE-REGISTER (ลงทะเบียนลวงหนา)

REGISTER (ลงทะเบียนหนางาน)

CHECK-IN / REVIEW บน Facebook Fanpage

FREE SAMPLING
แจกสินคาตัวอยาง

สงไดตั้งแตวันนี้ถึง

12 ต.ค. 61

โปรโมทสินคาฟรี ไมมีคาใชจาย
- ตรงกลุมเปาหมาย ไดลองใชจริง

- เสริมสรางภาพลักษณแบรนดใหนาเชื่อถือ นาสนใจ

- พรอมภาพถาย คุณพอคุณแมคูสินคา ผานสื่อ BBB
  จำนวนสินคาตัวอยางโดยประมาณ

  5,000 - 50,000 ชิ้น

* หากตองการเปน Exclusive Brand 

  กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

  กรุณาติดตอฝายการตลาด 02-689-2899

กิจกรรมที่เลนไดทุกวัน โฆษณาไดทั้งป

กิจกรรมในงาน BBB

เงื่อนไขระบุ _____________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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ชื่อผูติดตอ

STAGE ACTIVITIES
กิจกรรมเวที

โทร E-Mail Booth No.

สงไดตั้งแตวันนี้ถึง

12 ต.ค. 61

8 - 11 พ.ย. 2561 ศูนยฯสิริกิติ์

สำหรับเด็ก 6 - 12 เดือน

สนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ รวม 32 รางวัล

สำหรับเด็ก 1 - 2 ป สำหรับเด็ก 2 - 3 ป

รายละเอียดของรางวัลที่สนับสนุน (ไมจํากัดขั้นตํ่าในการสนับสนุน โปรดระบุจํานวนใหชัดเจน)

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4

8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล

สนับสนุนทุกคน 500 รางวัล

สนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ รวม 32 รางวัล
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4

8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล

สนับสนุนทุกคน 500 รางวัล

สนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ รวม 12 รางวัล
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4

4 รางวัล
4 รางวัล
4 รางวัล
4 รางวัล

สนับสนุนทุกคน 200 - 500 รางวัล

สินคาที่ตองการแจกเพื่อประชาสัมพันธ

ชื่อสินคา  ________________________________

จำนวน  _________________________________

* เจาหนาที่จะติดตอกลับไปเพื่อแจงชวงเวลา

  ประชาสัมพันธอีกครั้ง

ประชาสัมพันธเอง

ฝากประชาสัมพันธ

โปรดระบุรายละเอียด ______________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

โปรด พิมพลงใน file นี้ พรอมกรอกรายละเอียดทั้งหมด
สงกลับมาที่ bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899

ครั้งที่ 32

สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมแขงขัน

ประชาสัมพันธบนเวทีกิจกรรม

*พรอมแนบเอกสารรายละเอียดสินคาที่ตองการโฆษณา
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ชื่อผูติดตอ

DJ ANNOUNCEMENT
เสียงตามสายในงาน

โทร E-Mail 

* รายละเอียดโปรโมชั่น พิมพลงใน file นี้ หรือพิมพลงใน Microsoft Word สงกลับมา

Booth No.

สงไดตั้งแตวันนี้ถึง

12 ต.ค. 61

8 - 11 พ.ย. 2561 ศูนยฯสิริกิติ์

รายละเอียดสําหรับโปรโมทโปรโมชั่นระหวางวัน (จํากัด 300 ตัวอักษร)

โปรด พิมพลงใน file นี้ พรอมกรอกรายละเอียดทั้งหมด
สงกลับมาที่ bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899

ครั้งที่ 32


