เอกสารออกเปนชุด

PROMOTION

ครังที 30

หนา 1 / 5

โปรโมชั่นพิเศษในงาน
ชื่อผูติดตอ
โทร

E-Mail

Promote FREE 4 ชองทาง
4XX,XXX Likes

4X,XXX Friends

4XX,XXX
Direct Mails

3 - 6 พ.ค. 2561 ศูนยฯ สิริกิติ
Booth No.

กรุณาจัดสง

รูปภาพสินคา และ โลโกรานคา ที่ชัดเจน
กราฟกโปรโมชั่นที่ทำเสร็จแลว

(ทั้งหมดตองเปนไฟล .JPEG ความกวางไมนอยกวา 900 pixel)

ระบุรายละเอียดโปรโมชั่น พิมพลงใน ﬁle นี้
หรือพิมพลงใน Microsoft Word สงกลับมา

ชื่อบริษัท / รานคา / แบรนด

ขอความที่ตองการพิมพในโปรโมชั่น (จำกัด 200 ตัวอักษร)
กรุณาตรวจสอบความถูกตองกอนสง

* หนา 1 และ 2 เปนเอกสารสำคัญ ทุกบูธตองกรอกกลับมาใหครบถวน
โปรด พิมพลงใน ﬁle นี้ พรอมแนบภาพและรายละเอียด
สงกลับมาที่ bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899

สงไดตั้งแตวันนี้ถึง

31 มี.ค. 61

เอกสารออกเปนชุด

COUPON
จัดทำคูปองสวนลด ON TOP

ครังที 30

หนา 2 / 5

สำหรับ MEMBER BBB

ชื่อผูติดตอ
โทร

E-Mail

ตัวอยาง

3 - 6 พ.ค. 2561 ศูนยฯ สิริกิติ
Booth No.

กรุณาจัดสง

รูปภาพสินคา และ โลโกรานคา ที่ชัดเจน

(ทั้งหมดตองเปนไฟล .JPEG ความกวางไมนอยกวา 900 pixel)

ระบุรายละเอียดโปรโมชั่น พิมพลงใน ﬁle นี้
หรือพิมพลงใน Microsoft Word สงกลับมา

ชื่อบริษัท / รานคา / แบรนด

เลือกสวนลดพิเศษที่ทานตองการให ดังตอไปนี้
รับสวนลด on top __________ %
สินคาลดราคาพิเศษ คือ_________________________ จากราคาปกติ__________ เหลือ__________บาท
ซื้อสินคาครบ__________บาท รับสินคา________________________________ฟรี มูลคา__________บาท
ซื้อสินคาครบ__________บาท รับสวนลด__________บาท หรือรับสวนลด__________%
แจกฟรีสินคาที่บูธตัวเอง ชื่อสินคา_________________________________________________________
มูลคา / ชิ้น__________บาท จำนวน__________ชิ้น (ขั้นต่ำ 2,000 ชิ้น)
อื่น ๆ _____________________________________________________________________________
*ขาพเจายินยอมติดตั้งปายโฆษณา จำนวน 1 ปาย ในจุดจำหนายหรือจุดชำระเงินที่บูธของทาน
ตลอดระยะเวลาจัดงาน พรอมคืนปายโฆษณาใหเจาหนาที่ในวันสุดทายของงาน
**สวนลดพิเศษนี้ ใชคูกับ “คูปอง + บัตรสมาชิก BBB Member Card” เทานั้น (ไมใหแกผูซื้อทั่วไป)
***สงคืนคูปองที่ไดรับจากลูกคาในวันสุดทายของงาน
ลงชื่อ ___________________________
วันที่ ___________________________

โปรด พิมพลงใน ﬁle นี้ พรอมแนบรายละเอียดทั้งหมด

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

สงไดตั้งแตวันนี้ถึง

31 มี.ค. 61

เอกสารออกเปนชุด

ครังที 30

หนา 3 / 5

PROMOTE
BOOTH
สำหรับ

โฆษณา ฟรี BBB EXHIBITORS
ชื่อผูติดตอ
โทร

3 - 6 พ.ค. 2561 ศูนยฯ สิริกิติ
Booth No.

E-Mail

รายละเอียดสินคา /
ของรางวัลที่ตองการโฆษณา

กิจกรรมที่เลนไดทุกวัน โฆษณาไดทั้งป
GAME
LIVE
4XX,XXX Likes

Product Review

4X,XXX Friends

คูปองสวนลดพิเศษ (แจกทุกคน)
จับคูปองลุนรับ (จำนวนจำกัด)
Poll / Survey

* สินคาที่สงมาถือเปนสินคา
สนับสนุนในการเลนเกม
หรือกิจกรรมของงานทั้งสิ้น
** มูลคารวมของสินคาตอง
ไมต่ำกวา 1,000 บาท
*** สงสินคามาโปรโมท
กอนถึงวันงานอยางนอย
2 สัปดาห

กิจกรรมที่เลนในงาน BBB
FREE SAMPLING

PRE-REGISTER
REGISTER
CHECK IN
ADD LINE

BOOTH PROMOTION

PROMOTION
COUPON
DJ ANNOUNCEMENT

กรอกรายละเอียดหนา 1
กรอกรายละเอียดหนา 2
กรอกรายละเอียดหนา 5

STAGE ACTIVITIES

เปดตัวสินคาใหม
โปรโมทรานคา
สนับสนุนการแขงขัน

กรอกรายละเอียดหนา 4

แจกสินคาตัวอยาง

โปรโมทบูธในสื่อตาง ๆ
ของ BBB

กิจกรรมเวที

จำนวนสินคาตัวอยาง
โดยประมาณ
5,000 - 50,000 ชิ้น

* หนา 1 และ 2 เปนเอกสารสำคัญ ทุกบูธตองกรอกกลับมาใหครบถวน
โปรด พิมพลงใน ﬁle นี้ พรอมแนบภาพและรายละเอียด
สงกลับมาที่ bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899

สงไดตั้งแตวันนี้ถึง

12 เม.ย. 61

เอกสารออกเปนชุด

ครังที 30

หนา 4 / 5

STAGE ACTIVITIES
กิจกรรมเวที

ชื่อผูติดตอ
โทร

3 - 6 พ.ค. 2561 ศูนยฯ สิริกิติ
Booth No.

E-Mail

สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมแขงขัน
สำหรับเด็ก 6 - 12 เดือน

แตละกิจกรรม มี 2 รอบ x 4 วัน
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 1 - 4
ตกรอบ
ปลอบใจ

8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล
32 รางวัล
500-1,000 รางวัล

สำหรับเด็ก 1 - 2 ป

สำหรับเด็ก 6 เดือน - 3 ป

ผูชนะ มี 4 อันดับ / รอบ
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 1 - 4
ตกรอบ
ปลอบใจ

8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล
32 รางวัล
500-1,000 รางวัล

ผูชนะมี 1 อันดับ / รอบ
รวม 8 รางวัล
ตกรอบ 50 รางวัล
ปลอบใจ

รายละเอียดของที่สนับสนุน
อุปกรณ

รางวัล

เลือกวันประชาสัมพันธ
พฤหัสบดี
ศุกร
เสาร
อาทิตย

โปรด พิมพลงใน ﬁle นี้ พรอมกรอกรายละเอียดทั้งหมด

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

สงไดตั้งแตวันนี้ถึง

12 เม.ย. 61

เอกสารออกเปนชุด

ครังที 30

หนา 5 / 5

DJ ANNOUNCEMENT
เสียงตามสายในงาน

ชื่อผูติดตอ
โทร

E-Mail

3 - 6 พ.ค. 2561 ศูนยฯ สิริกิติ
Booth No.

รายละเอียดสําหรับโปรโมทโปรโมชั่นระหวางวัน

* รายละเอียดโปรโมชั่น พิมพลงใน ﬁle นี้ หรือพิมพลงใน Microsoft Word สงกลับมา

โปรด พิมพลงใน ﬁle นี้ พรอมกรอกรายละเอียดทั้งหมด

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

สงไดตั้งแตวันนี้ถึง

12 เม.ย. 61

