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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของงาน

1. ชื่องานแสดงสินค้ าอย่ างเป็ นทางการ

THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ ที่ 34

2. สถานที่จดั งาน

Impact เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 3

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้ า

วันที่ 6 – 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
ตังแต่
้ เวลา 10.00 – 20.00 น.

4. การเข้ าชมงาน

เปิ ดให้ ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ยุคใหม่และผู้เข้ าชมงานทัว่ ไป

5. ผู้จัดงาน

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
ที่อยู่ 191/1 อาคาร เอช เอส เอช ชัน้ 9 ถ.พระราม 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-6892899 , 02-6892993
โทรสาร 02-6892890

6. ผู้เข้ าร่ วมแสดงงาน

Exhibitor ทีอ่ อกบูธในงาน THAILAND BABY & KIDS BEST BUY
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7. คุณลักษณะทางด้ านเทคนิคของอาคารแสดง
7.1 การรับน ้าหนักของพื ้นที่ อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ความสามารถในการรับน ้าหนัก 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
หากสินค้ าของท่านมีน ้าหนักเฉลีย่ ทีก่ ดลงบนพื ้นที่ตอ่ หนึง่ ตารางเมตรมากกว่าน ้าหนักที่อาคารจะสามารถรับน ้าหนักได้ ท่าน
ต้ องสร้ างพื ้นทีเ่ หล็กเสริ ม เพื่อกระจายน ้าหนักของสินค้ า และต้ องแจ้ งให้ ทางผู้จดั งานทราบล่วงหน้ า เกี่ยวกับสินค้ าทุกชิ ้นที่จะ
นามาแสดงจึงจะนาสินค้ านันเข้
้ าไปแสดงได้
7.2 ความสูงของสิง่ ก่อสร้ าง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
 ความสูงของสิง่ ก่อสร้ างสูงสุดได้ ไม่เกิน 5.0 เมตร ในกรณีที่บธู ของท่านสูงเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5.0 เมตร ต้ องเป็ น
โครงสร้ างโปร่งเท่านัน้
 ท่านต้ องลงนามในแบบบูธที่ทา่ นส่งมาเพื่อแสดงความยินยอมรับผิดชอบ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ ้นกับทาง
สถานที่ หรื อผู้เข้ าร่วมงานทุกกรณี
*หากสินค้ าที่ทา่ นนามาจัดแสดง หรื อสิง่ ก่อสร้ างสูงเกินจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น จะต้ องทาการขออนุญาตจากผู้จดั การงานก่อนจึงจะ
สามารถนาสินค้ าเข้ า หรื อทาการก่อสร้ างได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่หน้ า 9.
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8. การรับผิดชอบความเสียหายต่ อพืน้ ที่

*ตัวอย่างเอกสาร

Exhibitor หรื อผู้เข้ าร่ วมงานแสดงทุกบูธ ต้ องเซ็นต์ หนังสือรั บรองรับผิดชอบความเสียหาย และแนบเอกสารสาเนาบัตร
ประชาชนพร้ อมลายเซ็ น ต์ รั บ รองความเสี ย หาย (ในกรณี ที่ เ ป็ น บริ ษั ท ต้ อ งประทับ ตราด้ ว ย) โดยตอบกลับ เจ้ า หน้ า ที่ ท างอี เ มล์
bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงานเริ่ มเป็ นเวลา 1 เดือน
หากมีความเสียหายเกิดขึ ้นในทุกกรณี บริ เวณพื ้นที่บธู ของผู้เข้ าร่ วมแสดงงาน ท่านจะต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่อิม
แพ็ค ฯ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายกับ บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด โดยชาระเป็ นเงินสดหรื อโอนเข้ าบัญชี บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์)
จากัด ภายใน 5 วันหลังจบงาน
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9. กาหนดการสาหรับวันก่ อสร้ าง, วันแสดงงาน, วันรือ้ ถอน
กาหนดการ
กาหนดการเวลาการก่ อสร้ างคูหา
การก่อสร้ างและการตกแต่งสาหรับพื ้นที่เปล่า
ผู้เช่าพื ้นที่ คูหาเปล่ า เข้ าตกแต่งคูหาเพื่อจัดวางอุปกรณ์และสินค้ า
ผู้เช่าพื ้นที่ คูหามาตรฐาน เข้ าตกแต่งคูหาเพื่อจัดวางอุปกรณ์และสินค้ า
การขนย้ ายสินค้ า
การติดตังไฟฟ้
้ าแล้ วเสร็ จภายใน
การติดตังตกแต่
้
งและจัดวางสินค้ าแล้ วเสร็ จภายใน
ปิ ดอาคารแสดงสินค้ า
กาหนดการเปิ ด – ปิ ด งานแสดงสินค้ า
ผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ า (Exhibitor) เข้ าเตรี ยมงานและขนย้ ายสินค้ า
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด แสดงสินค้ า
เวลาขนย้ ายสินค้ า หลังปิ ดงานแสดงสินค้ าประจาวัน
กาหนดการเวลารือ้ ถอนคูหา
เริ่ มการขนย้ ายสินค้ า
การรื อ้ ถอนคูหาและไฟฟ้า
การขนย้ ายสินค้ าและรื อ้ ถอนคูหาแล้ วเสร็ จภายใน
การรื อ้ ถอนไฟฟ้าแล้ วเสร็ จภายใน

เวลา

วันที่

10.00 – 24.00 น.
10.00 – 24.00 น.
12.00 – 24.00 น.
12.00 – 24.00 น.
13.00 น.
24.00 น.
24.00 น.

4 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62

8.00 – 10.00 น.
10.00 – 20.00
20.00 – 21.00

6-9 มิ.ย.62
6-9 มิ.ย.62
6-9 มิ.ย.62

20.30 – 24.00 น.
20.00 น.
24.00 น.
24.00 น.

9 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62

หมายเหตุ
 หลังจากจบงานในแต่ละวัน ไฟฟ้าในคูหาจะดับภายใน 30 นาที และในวันแสดงงานวันสุดท้ ายจะดับภายใน 60 นาที และ
อาคารแสดงสินค้ าจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลา 21.00 น. ส่วนในวันสุดท้ ายของงานแสดงสินค้ า จะเปิ ดจนกระทัง่ เวลา 24.00 น.
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมจัดงานแสดงทาการขนย้ ายสินค้ า และรื อ้ ถอนคูหาพร้ อมอุปกรณ์
 ห้ ามผู้เข้ าร่วมแสดงงานขนย้ ายสินค้ าที่จะนามาจัดแสดงเข้ าไปในอาคารแสดงสินค้ า ในวันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ.2562 แต่จะ
อนุญาตให้ ขนย้ ายเข้ าไป ในวันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ.2562 เท่านัน้ มิฉะนันหากสิ
้
นค้ าดังกล่าวเกิดความเสียหายหรื อสูญหาย
ทางผู้จดั งานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น
 ในระหว่างจัดงานแสดงสินค้ า ห้ ามขนย้ ายสินค้ าโดยใช้ รถเข็นใหญ่โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่สถานที่
จัดงาน และผู้เยี่ยมชมงาน หากเกิดความเสียหายขึ ้นประการใด ท่านจะต้ องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
 ในวันก่อสร้ างและรื อ้ ถอน ผู้จดั งานจะอนุญาตให้ ทาการก่อสร้ าง และรื อ้ ถอนได้ ถึง 24.00น. ซึง่ ถ้ าผู้เข้ าร่วมแสดงงานรายใดมี
ความประสงค์จะทาการก่อสร้ างหรื อรื อ้ ถอนเกินเวลา กรุณาแจ้ งที่ศนู ย์อานวยการผู้จดั งานแสดงสินค้ าที่ประจาการ ณ อิม
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แพ็ค เมืองทองธานี ก่อนเวลา18.00 น. สาหรับวันก่อสร้ างคูหา วันที่ 4-5 มิถนุ ายน พ.ศ.2562 พร้ อมชาระค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม
เป็ นจานวน 1,500 บาท / ชม. / คูหา ( ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%) และจะต้ องว่าจ้ าง เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
จานวน 1 นาย /คูหา เป็ นเงิน 1,388 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%) และสาหรับวันรื อ้ ถอนคูหา ผู้จดั งานจะ
อนุญาตให้ ทาการก่อสร้ าง และรื อ้ ถอนได้ ถึง 24.00 น. ซึง่ ถ้ าผู้ร่วมแสดงงานรายใดมีความประสงค์จะทาการก่อสร้ าง หรื อรื อ้
ถอนเกินเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้ งที่ศนู ย์อานวยการผู้จดั งานแสดงสินค้ า ที่ประจาการ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (ก่อนเวลา
18.00 น. ของวันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ.2562) พร้ อมชาระค่าล่วงเวลาเพิ่ม เป็ นจานวนเงินทังหมด
้
20,000 บาท /ชม./คูหา ( ราคา
นี ้ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
10. รายชื่อผู้ติดต่ อ
1. ฝ่ ายสถานที่ ติดต่อคุณสุชาดา เตชะเชี่ยวณรงค์ เบอร์ 02-689-2899 ต่อ 15, email: bbb.organize2018@gmail.com
2. ฝ่ ายกิจกรรมการตลาด ติดต่อคุณพิชาอร หาญสกุลดี เบอร์ 02-689-2899 ต่อ 18, email: ph.acecon@gmail.com
3. ฝ่ ายขาย ติดต่อคุณปรี ยานุช เพิ่มพูน เบอร์ 02-689-2899 ต่อ 20, email: Salebbb.b1@gmail.com
4. ฝ่ ายงานไฟฟ้า ติดต่อคุณพิไลรัตน์ เลิศปรี ดานันท์ เบอร์ 02-276-4820, email: babykids@expotech.co.th
5. ฝ่ ายโครงสร้ างบูธมาตรฐาน ติดต่อคุณอธิตา ดากุล เบอร์ 02-203-4147, email: artitita.dam@nccimage.com
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