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Public Relations Report by Market-Comms Co.,Ltd
FESPA Asia 2017 Press Conference on May 4, 2016
Market-Comms Co.,Ltd coordinated with AES in press conference event and the company is in
charge of 3 services as follow;
Content creation
Market-Comms provided Thai factsheet and (1) Thai press release but AES informed us to use
English version of FESPA press release. Then the company translated it into (2) Thai version.
Market-Comms send you 2 Thai press release as listed on page 7 and 9, as well Thai factsheet
on page 10.
Media Relations
Market-Comms invited the journalist to join the press conference on May 4, 2016 at Ballroom,
Siam Kempinski Hotel, Bangkok during 10.30-12.00.
No
1
2
3
4

Media Name
Newspaper
Magazine
Television
Other
Total

Quantity (Media)
10
6
2
14
32

Quantity (person)
13
8
6
14
41

As below, These are media name list who attended the event;
Newspaper : Post Today, Krungthep Thurakit, Thai Post, Phujadkarn, Pim Thai, Daily News,
Thansetthakit, Banmuang, Komchadluek, Thun Hoon
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Magazine : Nai Wong Karn Pim, InMarketing, Asia Pacific Plas&Pack, Energy Saving,
Technology Media, Marketeer
Television : TNN24 and Thai Vision TV
Other : PR matter, Business Bi-Weekly, PostupNews, KU radio, Inside Today, Campusfarm,
FM104.25, Enjoyjam, CeoSociety, SiamEvent, ThaiPR/RYT9/infoquest, BangkokExpress, ABC
News, TodayUpdateNews
Moreover the company send you press registration form as listed on page 12-15.
Onsite PR services
On the event date, Market-Comms provided the media relations team, 4 person, and 1 PR
photographer

For the event photos, FESPA can download at
https://www.dropbox.com/sh/g14oo2j785x4r7k/AAByZLijwtNaovZ0h7wEvEiya?dl=0
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FESPA Asia 2017 Press Conference : Publicity Value Report
Publicity value on this press conference as of May 10, 2016
a. Published on printed media; 17 clippings
b. Number of news space in column inches; 366.52 column inches
c. Published on Television media; - NA d. Published on other media; 8 clippings
e. Number of page view in online media; 527,873 page views
f. Total publicity value is 1,505,230.10 BHT
Original digital clippings please download at
https://www.dropbox.com/sh/s1dhyb7rxwtpazc/AABSsRFGj57L2P0KtvBYYuDVa?dl=0
Month

Printed
Column Website Page View Television
Media
Inches (Quantity) (Quantity) (Quantity)
(Quantity) (Quantity)

Publicity Value
(Thai Baht)

May 2016

17

366.52

8

527,873.00

-

1,505,230.10

Total

17

366.52

8

527,873.00

-

1,505,230.10
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FESPA Asia 2017 Press Conference : Publicity Value Report
No

Media Name Headline

1

PostupNews FESPA ASIA กลับมาจัดอีก
ครัง้ อย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ

Published
Date

Colum Publicity Value
Inches /
Page view
/ Minute

May 4

5,000.00

15,000.00

2

PR matter

FESPA ASIA กลับมาจัดอีก
ครัง้ อย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ

May 5

267,400.00

75,000.00

3

Post Today

ปัน้ ไทยฮับการพิมพ์

May 5

35.93

95,933.10

May 5

23.19

83,484.00

4

Manager 360 ดันไทยฮับเอเชียสินค้ าครี
เอต รับธุรกิจการพิมพ์ 9
หมื่น ล. บูม

5

EnjoyJam

FESPA ASIA กลับมาจัดอีก
ครัง้ อย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ

May 5

3,894.00

5,000.00

6

Krungthep
Thurakij

ดันไทยศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมการพิมพ์เอเชีย

May 5

31.73

138,025.50

7

Ban Muang

อุตฯ การพิมพ์

May 6

8.83

23,841.00

8

Manager 360 อุตสาหกรรมการพิมพ์

May 6

7.93

35,685.00

9

LokWannee เฟสป้า เอเชีย พร้ อมโชว์
นวัตกรรมระดับโลก

May 6

160,830.00

75,000.00

10

Dailynews

จัดงานการพิมพ์

May 7

15.22

100,452.00

11

Thaipost

เฟสปา เอเชีย ปักธงที่ไทย

May 8

68.98

175,899.00

12

ThaiPBS

FESPA ASIA กลับมาจัดอีก
ครัง้ อย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ

May 9

37,060.00

15,000.00
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13

Thailand
Exhibition

FESPA ASIA กลับมาจัดอีก
ครัง้ อย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ

May 9

21,421.00

45,000.00

14

Thailand
Exhibition

FESPA ASIA 2017 show
directory

May 9

21,421.00

45,000.00

May 9

8.03

21,681.00

15

LokWannee รอซ แมคกินเนส

16

SiamRath

แถลงข่าว

May 9

20.57

64,795.50

17

PimThai

การพิมพ์

May 9

8.14

19,536.00

18

PimThai

สมาคมการพิมพ์สกรี น

May
10-16

19.60

47,040.00

19

Thaipost

อุตสาหกรรมการพิมพ์

May 10

10.96

27,948.00

20

Banmuang

FESPA ASIA กลับมาจัดอีก May 10
ครัง้ อย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ

10,847.00

45,000.00

21

Banmuang

FESPA ASIA กลับมาจัดอีก May 10
ครัง้ อย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ

47.93

129,411.00

22

Post Today

งานใหญ่

May 10

27.47

90,651.00

23

Post Today

เฟสป้าเอเชีย

May 10

15.20

50,160.00

24

Thairath

เฟสป้าเอเชีย

May 11

8.82

42,336.00

25

Thairath

เฟสป้าเอเชีย

May 11

7.99

38,352.00

Total column inches

366.52

1,185,230.10

Total page view

527,873.00

320,000.00

Grand Total

1,505,230.10
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APPENDIX

Thai Press Release (version 1 -2)
Thai Factsheet
Press Registration Form
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Thai press release (version 1)
ไทย ยิม้ รับ เป็ นเจ้ าภาพ FESPA ASIA 2017 งานใหญ่ แห่ งเอเชียวงการพิมพ์ สกรีนและดิจิทัล
ประเทศไทย เตรี ยมตัวเป็ นเจ้ าภาพ จัดงานใหญ่ระดับโลก และแสดงศักยภาพการเป็ น ศูนย์กลางการค้ าและนวัตกรรมด้ าน
การพิมพ์สกรี นและการพิมพ์ระบบดิจิทลั แห่งเอเชีย ในงาน FESPA ASIA 2017 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ (4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) – สมาพันธ์การพิมพ์สกรี นแห่งยุโรป หรื อ เฟสป้า ได้ ประกาศความร่วมมือกับ สมาคม
การพิมพ์สกรี นไทย และบริ ษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชัน่ เซอร์ วิสเซส จากัด จัดงานแสดงสินค้ าอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรี นและ
การพิมพ์ระบบดิจิทลั หรื อ เฟสป้า เอเชีย 2017 (FESPA ASIA 2017) ทาให้ ประเทศไทย ได้ รับเกียรติเป็ นเจ้ าภาพจัดงาน
ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สดุ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรี นและระบบดิจิทลั โดยงานดังกล่าว ได้ เวียนจัดไปแล้ วกว่า 16 ประเทศ
ทัว่ โลก ล่าสุดจัดขึ ้นในปี ที่ผา่ นมา ณ เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี ได้ รับความสนใจจากกลุม่ ผู้ประกอบการชันน
้ ามาจัด
แสดง 754 ราย และผู้เข้ าร่วมชมงานจาก 130 ประเทศทัว่ โลกมากถึง 43,775 ราย เกิดมูลค่าการซื ้อขายสูงถึง 4.6 พันล้ าน
เหรี ยญยูโร หรื อ 1.84 แสนล้ านบาท
นางสาวรอซ แมคกินเนส ผู้อานวยการ สมาพันธ์ การพิมพ์ สกรีนแห่ งยุโรป หรือ เฟสป้ า กล่าวว่า “เฟสป้า เป็ น
องค์กรที่ไม่แสวงผลกาไรของสมาคมการค้ าจากกลุม่ สมาชิก 37 ประเทศทัว่ โลก เป้าหมายหลักสองประการของเฟสป้า คือ
ต้ องการส่งเสริ มอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรี นและการพิมพ์ระบบดิจิทลั ให้ เติบโตและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และ

ต้ องการแบ่งปั นความรู้ ประสบการณ์ในระดับสากล เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสร้ างธุรกิจให้ เติบโตและปรับตัวให้ ทนั ต่อความ
ต้ องการของตลาดที่กาลังเติบโตและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
เฟสป้า เชื่อมัน่ ใน สมาคมการพิมพ์สกรี นไทย และสานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึง่ ทัง้
สองหน่วยงานต่างเป็ นหน่วยงานที่มีความเข้ มแข็งในด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

และมีความมุง่ มัน่ ในการ

ผลักดันให้ ประเทศไทยเป็ น ศูนย์กลางการค้ าและนวัตกรรมด้ านการพิมพ์สกรี นและการพิมพ์ระบบดิจิทลั แห่งเอเชีย ทาให้
ความร่วมมือการจัดงานครัง้ นี ้ เป็ นไปตามปณิธานของเฟสป้า ด้ วยการนาความเชี่ยวชาญระดับโลก มาช่วยเสริ มศักยภาพ
ผู้ประกอบการของไทยและเอเชียให้ เติบโตและประสบความสาเร็จ”
นายพงษ์ เดช สัจจะรัตนะโชติ นายกสมาคมการพิมพ์ สกรี นไทย กล่าวว่า “ปัจจุบนั ตลาดอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรี น
และระบบดิจิทลั ของไทย กาลังเติบโตเป็ นอย่างมาก มีมลู ค่าตลาดรวมประมาณ 1 แสนล้ านบาท1 คูแ่ ข่งที่สาคัญของไทย

ข้ อมูลปี 2549 มูลค่าตลาดรวมการพิมพ์ (สิ่งพิมพ์-บรรจุภณ
ั ฑ์-พิมพ์สกรี น) อยู่ที่ 220,000 ล้ านบาท เลยประมาณการเฉพาะพิมพ์สกรีน
ฝากคุณพงษ์ เดชสรุปตัวเลขอีกครัง้ นะครับ
1
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คือ ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยบางส่วนและสถาบันการศึกษายังคงให้ ความสาคัญกับการพิมพ์แบบเดิม
ขณะที่เทคโนโลยีการพิมพ์สกรี นและระบบดิจิทลั มีบทบาทเพิ่มขึ ้นไปทัว่ โลก ด้ วยจุดเด่นที่ไม่มีข้อจากัดเรื่ องขนาดการพิมพ์
วัสดุพื ้นผิว มีความทนทานสูงทังจากแดด
้
ฝน และสารเคมี โดยต่างประเทศให้ ความสาคัญกับการพิมพ์สกรี น ทังในด้
้ าน
งานกราฟิ กและงานอุตสาหกรรม ต่างจากประเทศไทยที่มคี วามเข้ าใจว่าการพิมพ์สกรี นเป็ นเรื่ องของงานกราฟิ กเป็ นหลัก
งานพิมพ์สกรี นดังกล่าว ปัจจุบนั ใช้ ในกลุม่ อุตสาหกรรมหลากหลาย ครอบคลุมอุตสาหกรรมสิง่ ทอ เซรามิก ป้าย ฉลาก
บรรจุภณ
ั ฑ์ ของเล่น เครื่ องเขียน บัตร อุปกรณ์และชุดกีฬา ยานยนต์ วงจรไฟฟ้า เมมเบรนสวิตช์ เครื่ องจักร และของที่ระลึก
เป็ นต้ น ความร่วมมือกับ เฟสป้า ครัง้ นี ้ จะทาให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยและบุคคลทัว่ ไปได้ มีโอกาสเรี ยนรู้และเข้ าใจใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์สกรี นและการพิมพ์ระบบดิจิทลั มากยิ่งขึ ้น รวมทังเป็
้ นการจุดประกายความคิดสร้ างสรรค์ในการนา
ระบบการพิมพ์สกรี นไปประยุกต์ใช้ ในธุรกิจของแต่ละบุคคลได้ เพิม่ ขึ ้น
นายเดวิด เอ๊ ทคิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เอ็กซิบทิ ชั่น เซอร์ วิสเซส จากัด กล่าวว่า “เฟสป้า เอเชีย 2017
ถือเป็ นงานแสดงสินค้ าที่รวบรวมสินค้ า

เทคโนโลยี

นวัตกรรมการพิมพ์สกรี นและการพิมพ์ระบบดิจิทลั ใหญ่ที่สดุ ใน

เมืองไทยและอาเซียน ครอบคลุมบริ การทางธุรกิจ การออกแบบ ซอฟท์แวร์ การพิมพ์ เครื่ องจักรการพิมพ์สกรี น ระบบการ
พิมพ์ นวัตกรรมและเทคนิคการพิมพ์ลายแบบต่างๆ บนเนื ้อผ้ า วัสดุพิมพ์ หมึกพิมพ์ ส่วนผสมพิเศษ ไปจนถึง ผลงาน
สร้ างสรรค์จากงานพิมพ์ และสินค้ าราคาพิเศษ โดยคาดว่าจะมีผ้ ปู ระกอบการชันน
้ าจากทัว่ โลกสนใจเข้ าร่วมแสดงงานกว่า
100 ราย และผู้เข้ าชมงานกว่า 5,000-8,000 ราย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
รูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนแรก งานสัมมนาด้ านนวัตกรรมการพิมพ์ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ แลกเปลีย่ นแนวความคิด และสร้ างเครื อข่ายผู้ประกอบการพิมพ์สกรี นจากทัว่ โลก ส่วนที่สอง งานแสดงสินค้ า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์สกรี นและระบบดิจิทลั อย่างครบวงจร

เพื่อให้ นกั ธุรกิจและผู้ประกอบการเจรจาการค้ า

ร่วมกัน และส่วนสุดท้ าย พื ้นที่จดั แสดงพิเศษ สุดยอดนวัตกรรมการพิมพ์สกรี นทศวรรษหน้ า รวบรวมผลงานด้ านการพิมพ์
สกรี นด้ วยเทคนิคและนวัตกรรมล่าสุด เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆ พัฒนาวงการ
พิมพ์ตอ่ ไปในอนาคต
ไม่เพียงแต่ เฟสป้า เอเชีย จะได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในประเทศไทยเท่านัน้ ยังได้ รับการสนับสนุนจาก สมาคม
การพิมพ์สกรี นเกาหลี สมาคมการพิมพ์สกรี นและกราฟฟิ คจีน และสมาคมการพิมพ์สกรี นและพิมพ์ระบบดิจิทลั ญี่ปนุ่ ทาให้
สามารถมัน่ ใจได้ วา่ งานดังกล่าว จะประสบความสาเร็จและบรรลุวตั ถุประสงค์การดาเนินงานของเฟสป้าเป็ นอย่างดี
สาหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ าร่วมแสดงงาน หรื อเจรจาธุรกิจ สามารถสอบถามข้ อมูลได้ ที่ โทรศัพท์ 02 207 2412 และ
fespa@aesexhibitions.com เว็บไซต์งาน www.asia.fespa.com

ฝากคุณพงษ์ เดช พิจารณาอีกครัง้ นะครับ สามารถปรับแก้ ได้ โก้ เอาข้ อมูลจากปี 2549 เอกสารกล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพ์
ซึง่ พิจารณาจากตัวเลขการส่งออกเป็ นหลัก
2
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Thai press release (version 2)
เฟสป้ า เอเชีย กลับมาจัดอีกครัง้ อย่ างยิ่งใหญ่ ท่ กี รุ งเทพฯ กุมภาพันธ์ ปี 2017
เฟสป้า เตรี ยมจัดงาน เฟสป้า เอเชีย ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย ถือได้
ว่าเป็ นการจัดงานแสดงสินค้ าและนิทรรศการเชิงอุตสาหกรรมของเฟสป้าล่าสุด ครอบคลุมอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรี น
การพิมพ์ระบบดิจิทลั และการพิมพ์บนวัสดุสงิ่ ทอ ทัว่ ภูมิภาคอาเซียน
ผลการวิจยั พบว่า อุตสาหกรรมการพิมพ์ในภูมิภาคนี ้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ต่างกาลังมองหา
เทคโนโลยีใหม่มาตอบสนองความต้ องการตลาด และโอกาสในการพัฒนาความรู้การดาเนินงาน ด้ วยประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี ในการจัดงานแสดงสินค้ าและนิทรรศการระดับโลกในนามของสมาพันธ์ เฟสป้า เอเชีย 2017 ได้ รับการ
สนับสนุนโดย บริ ษัท เอเชียน เอ็กซิบิทชัน่ เซอร์ วิสเซส จากัด (เออีเอส) และสมาคมชันน
้ าด้ านการพิมพ์ระดับประเทศ
สมาคมการพิมพ์สกรี นไทย (สพสท) ซึง่ จะมาร่วมเปิ ดโอกาสสร้ างการเติบโต สร้ างเครื อข่า ยพันธมิตรการค้ า และพัฒนา
ความรู้ในตลาดใหม่ที่กาลังเติบโตขึ ้น
นางสาวรอซ แมคกินเนส ผู้อานวยการ สมาพันธ์การพิมพ์สกรี นแห่งยุโรป หรื อ เฟสป้า กล่าวว่า “หลังจากประสบ
ความสาเร็จในการจัดงานประจาปี ของ เฟสป้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงเวลาแล้ วที่ เฟสป้า จะได้ ขยายงานสู่ทวั่ ทัง้
ทวีปเอเชียด้ วยการจัดงาน เฟสป้า เอเชีย และเลือกทีจ่ ะมาจัดงาน ณ ประเทศไทย เพื่อกระตุ้นความต้ องการตลาดด้ านการ
พิมพ์ ด้ วยการลงทุนต่างๆ สอดคล้ องกับสิง่ ที่องค์กรสมาชิกในภูมภิ าคให้ ความสนใจ ทังในด้
้ านการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรมการพิมพ์ในระดับภูมิภาค และการจัดแสดงสินค้ าระดับนานาชาติและภูมิภาคจากผู้ประกอบการชันน
้ าด้ านการ
พิมพ์สกรี น การพิมพ์ระบบดิจิทลั และป้าย ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายคือ การจัดงานอย่างต่อเนื่องผ่านการสร้ าง
โอกาสใหม่ทางการค้ าในปี ทจี่ ะถึงนี ้”
นายเดวิด เอ๊ ทคิ่น กรรมการผู้จดั การ เอเชีย เอ็กซิบิทชัน่ เซอร์ วิสเซส จากัด พันธมิตรหลักของ เฟสป้า เอเชีย กล่าวเสริ มว่า
“เออีเอส มีความยินดีทจี่ ะได้ ร่วมงานกับ เฟสป้า และนางานที่มชี ื่อเสียงระดับโลกมาเปิ ดตลาดในกลุม่ อาเซียน ซึง่ กลุม่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกาลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว จึงเป็ นเวลาที่เหมาะสมสาหรับการจัด งาน เฟสป้า เอเชีย 2017 เป็ น
อย่างที่สดุ ช่วยเปิ ดโอกาสตลาดการค้ าเสรี ให้ เกิดขึ ้นทัว่ ภูมิภาค
สาหรับงาน เฟสป้า เอเชีย จะจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติม ติดต่อ ผู้จดั งาน Worldwide โทรศัพท์ +44 1737 240788 อีเมล์sales@fespa.com เอเชีย ติดต่อ โทรศัพท์ +66
(0) 207 2412 หรื อ fespa@aesexhibitions.com
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Thai Factsheet
ชื่องานภาษาอังกฤษ : FESPA Asia 2017
ชื่องานภาษาไทย :

เฟสป้า เอเชีย 2017
งานแสดงสินค้ าอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรี นและการพิมพ์ระบบดิจิตอล

วันจัดงาน :

15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สถานที่จัดงาน :

พื ้นที่จดั แสดง ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เวลาแสดงงาน :

15-16 กุมภาพันธ์ 2560 (10.00-18.00 น.)
17 กุมภาพันธ์ 2560 (10.00- 16.00 น.)

ขนาดพืน้ ที่การจัดงาน :

10,000 ตร.ม.

ผู้บริหารการจัดงาน : สมาพันธ์การพิมพ์สกรี นแห่งยุโรป (FESPA)
บริษัท เอเชียน เอ็กซิบทิ ชัน่ เซอร์ วิสเซส จากัด (AES)
ผู้สนับสนุนการจัดงาน :
สมาคมการพิมพ์สกรี นไทย (TSGA, Thai Screen Printing and Graphic Imaging Association)
สมาคมการพิมพ์สกรี นเกาหลี (SPAK , Screen Printing Association Korea)
สมาคมการพิมพ์สกรี นและกราฟฟิ คจีน (CSGIA, China Screen printing and Graphic Imaging
Association)
สมาคมการพิมพ์สกรี นและพิมพ์ระบบดิจิทลั ญี่ปนุ่ (JSDPA, Japanese Screen and Digital
Printers Association)
พันธมิตรการพิมพ์ระบบเครื อข่าย (NPA, Network Printing Alliance)
กลุ่มผู้แสดงงาน :

ประมาณ 150 ราย
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรี นและระบบดิจิทลั อย่างครบ
วงจร นับตังแต่
้ บริการทางธุรกิจการออกแบบ ซอฟท์แวร์ การพิมพ์ เครื่ องจักรการ
พิมพ์สกรี น ระบบการพิมพ์ นวัตกรรมและเทคนิคการพิมพ์ลายแบบต่างๆ บน
เนื ้อผ้ า วัสดุพิมพ์ หมึกพิมพ์ ส่วนผสมพิเศษ ไปจนถึง ผลงานสร้ างสรรค์จากงาน
พิมพ์ และสินค้ าราคาพิเศษ
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กลุ่มผู้เข้ าชมงาน :

ประมาณ 8,000 ราย
ผู้ประกอบการในธุรกิจการพิมพ์ นักออกแบบ นักการตลาด นักโฆษณา นักธุรกิจ
และผู้สนใจทัว่ ไป

รู ปแบบงาน :
1. งานสัมมนาด้ านนวัตกรรมการพิมพ์ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
แนวความคิด และสร้ างเครื อข่ายผู้ประกอบการพิมพ์สกรี นจากทัว่ โลก
2. งานแสดงสินค้ านวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์สกรี นอย่างครบวงจร เพื่อให้ นกั ธุรกิจและ
ผู้ประกอบการเจรจาการค้ าร่วมกัน
3. พื ้นที่จดั แสดงพิเศษ “สุดยอดนวัตกรรมการพิมพ์สกรี นทศวรรษหน้ า” รวบรวมผลงานด้ านการ
พิมพ์สกรี นด้ วยเทคนิคและนวัตกรรมล่าสุด เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ เกิดการ
สร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆ พัฒนาวงการพิมพ์ตอ่ ไปในอนาคต
ค่ าใช้ จ่ายการเข้ าร่ วมแสดงงาน :
ราคาพิเศษ เริ่ มตังแต่
้ วนั นี ้ ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เท่านัน้
พื ้นที่เปล่า ขนาด 9-99 ตารางเมตร - €235 ต่อตารางเมตร
พื ้นที่พร้ อมแพคเกจ ขนาด 9-99 ตารางเมตร - €295 ต่อตารางเมตร
พื ้นที่เปล่า ขนาด 100 ตารางเมตรขึ ้นไป - €205 ต่อตารางเมตร
ราคาปกติ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
พื ้นที่เปล่า ขนาด 9-99 ตารางเมตร - €255 ต่อตารางเมตร
พื ้นที่พร้ อมแพคเกจ ขนาด 9-99 ตารางเมตร - €315 ต่อตารางเมตร
พื ้นที่เปล่า ขนาด 100 ตารางเมตรขึ ้นไป - €220 ต่อตารางเมตร
สอบถามขัอมูลเพิ่มเติม :
Asia: Asian Exhibition Services (AES) Ltd.
fespa@aesexhibitions.com
โทรศัพท์ +66 2207 2412 โทรสาร +66 2207 2626
Worldwide, China & Korea: FESPA UK
โทรศัพท์ +44(0) 1737 240788
sales@fespa.com
Website : www.fespa-asia.com
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