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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของงาน
1. ชื่องานแสดงสินค้ าอย่ างเป็ นทางการ
THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครั ง้ ที่ 33

2. สถานที่จัดงาน
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้ า
วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ตัง้ แต่ เวลา 10.00 - 20.00 น.

4. การเข้ าชมงาน
เปิ ดให้ ครอบครั ว พ่ อ แม่ ลูก ยุคใหม่ และผู้เข้ าชมงานทั่วไป

5. ผู้จัดงาน
บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์ ) จากัด
191/1 อำคำร เอช.เอส.เอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3
แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-6892899 , 02-6892993
โทรสำร 02-6892890
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6.

คุณลักษณะทางด้ านเทคนิคของอาคารแสดง

6.1
การรั บนา้ หนักของพืน้ ที่
อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ความสามารถในการรั บนา้ หนัก 2,000 กิโลกรั มต่ อตารางเมตร
ถ้ ำสินค้ ำของท่ำนมี น ้ำหนักเฉลี่ยกดลงพื น้ ที่ต่อหนึ่งตำรำงเมตรมำกกว่ำน ้ำหนักที่อำคำรจะสำมำรถรับน ้ำหนักได้ ท่ำนต้ องสร้ ำงพื น้ ที่เหล็กเสริ ม เพื่อกระจำย
น ้ำหนักของสินค้ ำ และต้ องแจ้ งให้ ทำงผู้จดั งำนทรำบล่วงหน้ ำเกี่ ยวกับสินค้ ำทุกชิ ้นที่จะนำมำแสดงจึงจะนำสินค้ ำนันเข้
้ ำไปแสดงได้
6.2

ความสูงของสิ่งก่ อสร้ าง

อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
ควำมสูงของส่งก่อสร้ ำงสูงสุดได้ ไม่เกิน 5.0 เมตร
ในกรณีที่บธู ของท่ำนสูงเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5.0 เมตร
-ท่ำนต้ องลงนำมในแบบบูธที่ทำ่ นส่งมำเพื่อแสดงควำมยินยอมรับผิดชอบ
หำกมีควำมเสียหำยใดๆเกิดขึ ้นกับทำงสถำนที่หรื อผู้เข้ ำร่ วมงำนทุกกรณี
**หากสินค้ าที่ท่านนามาจัดแสดงหรื อสิ่งก่ อสร้ างสูงเกินจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น จะต้ องทาการขออนุญาตจากผู้จัดการงานก่ อนจึงจะ
สามารถนาสินค้ าเข้ าหรื อทาการก่ อสร้ างได้
7.

การรับผิดชอบความเสียหายต่ อพืน้ ที่

*ตัวอย่ำงเอกสำร

Exhibitor ผู้ร่วงจัดงำนทุกบูธ ต้ องเซ็นต์หนังสือรับรองรับผิดชอบควำมเสียหำยและแนบเอกสำรสำเนำบัตรประชำชนพร้ อมลำยเซ็นต์รับรองควำมเสียหำย
(ในกรณีที่เป็ นบริ ษทต้ องประทับตรำด้ วย) ตอบกลับเจ้ ำหน้ ำที่ทำงอีเมล์ bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงำนเริ่ มเป็ นเวลำ 1 เดือน
หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ ้นทุกกรณีในพื ้นที่บธู ของผู้ร่วมจัดงำนฯ ทำงผู้ร่วมจัดงำนฯจะต้ องรับผิดชอบค่ำเสียหำยตำมที่ทำงอิมแพ็คคิดค่ำใช้ จ่ำยกับ
บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยชำระเป็ นเงินสดหรื อโอนเข้ ำบัญชี บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด ภำยใน 5 วันหลังจบงำน
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8.กาหนดการสาหรั บวันก่ อสร้ าง,วันแสดงงาน,วันรื อ้ ถอน
กาหนดการ

เวลา

วันที่

กาหนดเวลาการก่ อสร้ างคูหา
กำรก่อสร้ ำงและกำรตกแต่งสำหรับพื ้นที่เปล่ำ
ผู้เช่ำพื ้นที่คหู ำมำตรฐำน เข้ ำตกแต่งคูหำเพื่อจัดวำงอุปกรณ์และสินค้ ำ

10.00 – 24.00น.
12.00 – 24.00น.

29 ม.ค. 2562
30 ม.ค. 2562

กำรขนย้ ำยสินค้ ำ
กำรติดตังไฟฟ้
้ ำแล้ วเสร็ จภำยใน
กำรติดตังตกแต่
้
ง และจัดวำงสินค้ ำแล้ วเสร็ จภำยใน
ปิ ดอำคำรแสดงสินค้ ำ

12.00 – 24.00น.
13.00 น.
24.00 น.
24.00 น.

30 ม.ค. 2562
30 ม.ค. 2562
30 ม.ค. 2562
29-30 ม.ค. 2562

กาหนดการเปิ ด – ปิ ดงานแสดงสินค้ า
ผู้เข้ ำร่วมแสดงสินค้ ำ (Exhibitor)เข้ ำเตรี ยมงำนและขนย้ ำยสินค้ ำก่อนกำรเปิ ดแสดงสินค้ ำ
08.00 – 10.00 น.
วันเวลำ เปิ ด - ปิ ด งำนแสดงสินค้ ำ
10.00 – 20.00 น.
เวลำขนย้ ำยสินค้ ำ หลังปิ ดแสดงสินค้ ำ ประจำวัน
20.00 – 21.00 น.
กาหนดเวลาการรื อ้ ถอนคูหา
เริ่ มกำรขนย้ ำยสินค้ ำ
20.30 น.
กำรรื อ้ ถอนคูหำและไฟฟ้ำ
20.30 น.
กำรขนย้ ำยสินค้ ำและรื อ้ ถอนคูหำแล้ วเสร็จภำยใน
24.00 น.
กำรรื อ้ ถอนไฟฟ้ำแล้ วเสร็ จภำยใน
24.00 น.

30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562
30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562
30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2562

หมำยเหตุ:
 หลังจำกจบงำนในแต่ละวัน ไฟฟ้ำในคูหำจะดับภำยใน 30 นำที และในวันแสดงงำนวันสุดท้ ำยจะดับภำยใน 60 นำที
และอำคำรแสดงสินค้ ำจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลำ 21.00น. ส่วนในวันสุดท้ ำยของงำนแสดงสินค้ ำจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลำ 24.00 น.
เพื่อให้ ผ้ รู ่วมงำนแสดงทำกำรขนย้ ำยสินค้ ำและรื อ้ ถอนคูหำพร้ อมอุปกรณ์
 ห้ ำมผู้แสดงสินค้ ำขนย้ ำยสินค้ ำที่จะนำมำจัดแสดงเข้ ำไปในอำคำรแสดงสินค้ ำในวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ.2562
แต่จะอนุญำตให้ ขนย้ ำยเข้ ำไปในวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ.2562 เท่ำนัน้
มิฉะนันหำกสิ
้
นค้ ำดังกล่ำวเกิดควำมเสียหำยหรื อสูญหำย ทำงผู้จดั งำนจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น
 ในระหว่ำงจัดงำนแสดงสินค้ ำ ห้ ำมขนย้ ำยสินค้ ำโดยใช้ รถเข็นเด็ดขำด เพื่อไม่ให้ เกิดควำมเสียหำยแก่สถำนที่จดั งำน
ผู้เยี่ยมชมงำน และถ้ ำเกิดควำมเสียหำยประกำรใด ท่ำนจะต้ องรับผิดชอบควำมเสียหำยดังกล่ำว
 ในวันก่อสร้ ำงและรื อ้ ถอน ผู้จดั งำนจะอนุญำตให้ ทำกำรก่อสร้ ำงและรื อ้ ถอนได้ ถึง 24.00น. ซึง่ ถ้ ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์
จะทำกำรก่อสร้ ำงหรื อรื อ้ ถอนเกินเวลำดังกล่ำว กรุ ณำแจ้ งที่ศนู ย์อำนวยกำรผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำที่ประจำกำร ณ อิมแพ็คเมืองทองธำนี
ก่อนเวลำ18.00 น. สำหรับวันก่อสร้ ำงคูหำ วันที่ 29-30 มกรำคม พ.ศ.2562
พร้ อมชำระค่ำล่วงเวลำเพิ่ม จำนวน 1,500 บำท / ชม. / คูหำ ( รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม7%)
และต้ องว่ำจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยจำนวน 1 นำย /คูหำ เป็ นเงิน 1,388 บำท(รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ 7%)
และสำหรับวันรื อ้ ถอนคูหำ ผู้จดั งำนจะอนุญำตให้ ทำกำรก่อสร้ ำงและรื อ้ ถอนได้ ถึง 24.00น. ซึง่ ถ้ ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์จะทำกำรก่อสร้ ำงหรื อรื อ้ ถอนเกิน
เวลำดังกล่ำว กรุณำแจ้ งที่ศนู ย์อำนวยกำรผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำที่ประจำกำร ณ อิมแพ็คเมืองทองธำนี
(ก่อนเวลำ18.00 น.วันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562)
พร้ อมชำระค่ำล่วงเวลำเพิ่ม จำนวน 20,000 บำท /ชม. / คูหำ ( รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม7 %)
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