รายละเอียด
บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561
Home & Building Material Online Fair 2018: HBO Fair 2018
ภายใต้คอนเซ็ปต์ : HOME 4.0...เพื่อวันนี้และอนาคต
จัดโดย
สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) และ นิตยสาร Home & Resort
แนวคิด
สืบเนื่องจาก สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) ได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในปัจจุบัน ตลอดจนโอกาสที่เปิดกว้างในการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคยุค 4.0 ของ
ประเทศไทย ว่าด้วยการนาเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับบนอินเตอร์เน็ทหรือสื่อออนไลน์และ
โซเชียลมีเดีย
สมาคมสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ใคร่เชิญชวนผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจบ้านหรือที่อยู่อาศัย วัสดุก่อสร้าง
สถาบันการเงิน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเข้าร่วมงานแสดงสินค้า “บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561” หรือ Home &
Building Material Fair 2018: HBO Fair 2018 (Online) ภายใต้แนวคิด “HOME 4.0 : บ้านเพื่อวันนี้และอนาคต”
โดยรูปแบบการจัดงานฯ ครั้งนี้จะเป็นการรองรับพฤติกรรมผู้บริโภค ในยุคสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ผ่านการ
นาเสนอในรูปแบบงานแสดงสินค้าออนไลน์ (Online Fair) หรือเป็นบรรยากาศเสมือนจริงของการจัดงานฯ บนโลก
ออนไลน์ เพื่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจะได้สื่อสารและมีคาสั่งซื้อโดยตรงกับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่เข้าร่วมงานมหกรรม
บ้านฯ ครั้งนี้
การจัดงานในรูปแบบ Online Fair นี้ ถือเป็นการปฏิวัติรูปแบบการจัดงานมหกรรมบ้านฯ และนับเป็นครั้งแรก
ของภาคธุรกิจบ้านหรือที่อยูอ่ าศัยและวัสดุก่อสร้าง โดยเหตุผลสาคัญๆ ที่สมาคมฯ นาเสนอรูปแบบการจัดงานบ้าน
และวัสดุออนไลน์ก็เพราะว่า
1. สอดคล้องและรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางสาหรับผู้บริโภคที่สนใจชมงานแสดงสินค้า
3. ลดภาระค่าเช่าพื้นที่และค่าก่อสร้างบูธสาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
4. ช่วยผู้ประกอบการใช้งบด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างคุ้มค่า
5. สร้างการรับรู้และเข้าถึงของผู้บริโภคได้ในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. เล็งเห็นถึงโอกาสและความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์และจาหน่ายสินค้าที่ดีกว่า

รายละเอียดของงาน
วันที่ :
10 - 20 มีนาคม 2561
เวลา :
24 ชั่วโมง .
รูปแบบ :
งานแสดงสินค้าออนไลน์ www.thaionlinefair.com
วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็น “เวทีกลาง” ให้กับบริษัทรับสร้างบ้าน, บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, บ้านมือสอง, ผู้ผลิต-จาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง, ผู้นาเข้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ได้นาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทัว่ ไปบนออนไลน์
•

เพื่อเป็น “ช่องทาง” ให้บริษัทรับสร้างบ้าน, บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, บ้านมือสอง, ผู้ผลิต-จาหน่ายวัสดุ

ก่อสร้าง,

ผู้นาเข้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร

ได้พบผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ โดยใช้เวลาและงบประมาณที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
•

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจรับสร้างบ้าน บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านมือสอง ผู้ผลิต -จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง,

ผู้นาเข้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง ให้เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และสามารถขยายตลาด
ออกไปในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
•

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ๆ

ที่สอดคล้องกับการอยู่อาศัยภายใต้แนวคิด

HOME 4.0 ทั้งทางด้านการออกแบบ-ก่อสร้าง-ตกแต่ง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างและรับสร้างบ้าน ฯลฯ จะได้นาไปใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
•

เพือ่ เผยแพร่ธุรกิจรับสร้างบ้าน บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านมือสอง ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน และผู้ที่

เกี่ยวข้องเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป
•

เพื่อปลุกจิตสานึกการสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัย

พลังงานให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น

ในรูปแบบการใช้พลังงานอย่างประหยัดหรือบ้านอนุรักษ์

กิจกรรมภายในงาน
งานแสดงสินค้า Home & Building Material Online Fair 2018: HBO Fair 2018 ประกอบด้วยผู้เข้าร่วม
งานฯ กว่า 100 ราย ดังนี้
● การจัดแสดงบูธบริษัทรับสร้างบ้านจากทั่วประเทศ
● การจัดแสดงบูธสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
● การจัดแสดงบูธแสดงผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตชั้นนาและเอสเอ็มอีจากทั่วประเทศ
● การจัดแสดงบูธแสดงวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวนจากผู้ผลิตชั้นนา
● การจัดแสดงบูธของกลุ่มบริษัทบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมจากทั่วประเทศ
● การจัดแสดงบูธแสดงผลิตภัณฑ์และวัสดุประหยัดพลังงาน เช่น Solar Cell / Solar roof ฯลฯ
● การจัดแสดงบูธแสดงผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อัจฉริยะเทคโนโลยีล้าสมัย Home Automation,software
● การจัดแสดงบูธสินค้าและบริการอื่นๆ อาทิ เครือ่ งมืองานก่อสร้าง สระว่ายน้า ฯลฯ
● อื่นๆ
ผู้แสดงสินค้า
• สมาชิกในสมาคมฯ ประเภทสามัญและวิสามัญ
• บริษัทรับสร้างบ้านทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• เจ้าของโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• สถาบันการเงินชั้นนา ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์ ธอส. ฯลฯ
• ผู้ผลิตและจาหน่ายประตู-หน้าต่าง, มุ้งลวด, ฮาร์ดแวร์
• ผู้ผลิตและจาหน่ายวัสดุตกแต่ง, สี, วัสดุปูพื้น, และวัสดุกรุผนัง ฯลฯ
• ผู้ผลิตและจาหน่ายสระว่ายน้าและอุปกรณ์
• ผู้ผลิตและจาหน่ายหลังคา-ฉนวนกันความร้อน
• ผู้ผลิตและจาหน่ายวัสดุกันซึม
• ผู้ผลิตและจาหน่ายสุขภัณฑ์, อุปกรณ์
• เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ไฮ-เทคโนโลยี
• วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน
• เครื่องจักร, เครื่องมือ-อุปกรณ์กอ่ สร้าง
• บริษัทจัดสวนและภูมิทัศน์, ของตกแต่งสวน
• บริษัทออกแบบและตกแต่งภายใน
• ผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
• นิตยสารที่เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งบ้าน

ผู้ชมงาน
• ผู้บริโภคและประชาชนที่ต้องการซื้อโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
• ผู้บริโภคและประชาชนที่ต้องการใช้บริการบริษทั รับสร้างบ้านและสร้างบ้านเอง
• นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, นักลงทุน
• นักการเงิน, ผู้บริหารสถาบันการเงิน
• นักอุตสาหกรรม, นักวิชาการ,ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
• เจ้าของกิจการ, โรงแรม, รีสอร์ต
• ผู้ค้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง
• เจ้าของและผู้บริหารธุรกิจรับสร้างบ้าน
• ผู้บริหารและนักการตลาด
• ผู้บริหารจัดซื้อ-จัดจ้าง
• ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน
• นักออกแบบ (สถาปนิก, มัณฑนากร)
• วิศวกร
• นิสิต-นักศึกษา และอาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• ผู้บริโภคและประชาชนที่สนใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าผู้ร่วมออกบูธจะได้รับ
• เพิ่มการรับรู้และซื้อขายกับผู้บริโภคโดยตรง
• เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
• ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระบุคลากร แต่ยังได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
• ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันของกลุ่มผู้ผลิตวัสดุ, อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรับสร้างบ้านให้เชื่อมโยงกัน
มากยิ่งขึ้น

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
• การจัดทาเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ฯลฯ
• โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียและเวปไซด์ชั้นนา
• โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ โพสทูเดย์ เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน มติชน แนวหน้า ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ สยามธุรกิจ บ้านและสวน โฮมแอนด์รีสอร์ต ฯลฯ เป็นต้น
• โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรายการโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
• ส่งข่าวสารความคืบหน้าการจัดงานให้กลุ่มเป้าหมายทางอีเมล์
• รายการทีวีดิจิตอล TV 3, Thairath TV, Nation TV, Workpoint TV ฯลฯ
• ฯลฯ

สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ
คุณถิรพร สุวรรณสุต Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 107

Mobile 089 046 4503

email: fm.tiraporns@gmail.com
คุณมาลีรัตน์ แพ่งพนม

Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 131

Mobile 085 489 4265

email: fm.maleerat@gmail.com
คุณจีรานุช หอมเกษร

Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 126

Mobile 085 489 4268

email: hr.jeeranuch@gmail.com
คุณกาญจนา ผอมขาว

Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 109

email: hr.kanchana.p@gmail.com

Mobile 089 210 3040

บริหารงานโดย
สมาคมไทยรับสร้างบ้าน
82/3 ถ.วงแหวน ซ.พรีเมียร์ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2996-0940-7
E-mail : thai.thba@gmail.com

มือถือ 089-203-9416 แฟกซ์ 02-996-0948-9

