รายละเอียด
งานมหกรรมบ้ านและวัสดุก่อสร้ าง 2560
Thailand Home & Building Material Fair 2017: THBF 2017
ภายใต้ คอนเซ็ปต์ INSPIRATION : ตอบสนองทุกแรงบันดาลใจ
จัดโดย สมาคมไทยรับสร้ างบ้ าน (THBA)
บริหารงานโดย นิตยสาร Home & Resort Thailand
แนวคิด
สืบเนื่องจากนโยบายหลักของ สมาคมไทยรับสร้ างบ้ าน (Thai Home Builders Association: THBA)
ที่ต้องการจะขยายปริ มาณและมูลค่าบ้ านสร้ างเอง หรื อตลาดรับสร้ างบ้ านและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ให้ เติบโตและ
ขยายออกไปทัว่ ประเทศอย่างมีทิศทางและยัง่ ยืน
ด้ วยการส่งเสริ มและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจบริ การรับ
สร้ างบ้ าน ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องในแวดวงธุรกิจนี ้ มีความเป็ นมืออาชีพและเข้ าสูร่ ะบบอย่าง
ถูกต้ อง พร้ อมกับยกระดับภาพรวมธุรกิจบริการรับสร้ างบ้ านให้ เป็ นที่ยอมรับของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนที่
เกี่ยวข้ อง ผู้บริ โภคและประชาชนทัว่ ไป
สมาคมไทยรับสร้ างบ้ าน (THBA) ในฐานะหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจ
บริ การรับสร้ างบ้ านทัว่ ประเทศ และธุรกิจวัสดุก่อสร้ างได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องที่กล่าวมา ดังนันจึ
้ งได้ มีการ
ริ เริ่ มจะจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้ าขึ ้นเป็ นครัง้ แรกเมื่อปี 2558 ภายใต้ ชื่อ มหกรรมสร้ างบ้ านและ
วัสดุก่อสร้ าง 2558 หรื อ Thailand Home Builder & Material Fair 2015: THBF 2015 งานแสดงนวัตกรรม
บ้ านและวัสดุก่อสร้ าง ในรูปแบบการประหยัดพลังงาน ตอน “สร้ างบ้ าน...สร้ างแลนด์ มาร์ ค” ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ น
“จุดเริ่ มต้ นที่สาคัญ” แม้ วา่ การจัดงานดังกล่าว สมาคมฯ จะประสบปั ญหารายได้ ต่ากว่ารายจ่าย แต่ก็ได้ รับการ
ตอบรับเป็ นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง และในปี 2559 ได้ จดั งาน มหกรรมสร้ างบ้ านและวัสดุก่อสร้ าง
2559 หรื อ Thailand Home Builder & Material Fair 2016: THBF 2016 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 ภายใต้ คอนเซ็ปต์
“Chosen House” หรื อ “บ้ านที่คุณเลือกเอง” ทังนี
้ ้งานฯ ที่จดั ขึ ้นก็เพื่อให้ เป็ น “เวทีกลาง” ของผู้ประกอบการใน
แวดวงธุรกิจนี ้และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึง่ จะได้ พบปะกับผู้บริ โภคที่ต้องการหาความรู้เรื่ องการสร้ างบ้ านและวัสดุ
ก่อสร้ าง

สาหรับในปี 2560 นี ้ทางสมาคมฯ ยังคงมีนโยบายที่จะจัดงานขึ ้นอีกเป็ นปี ที่ 3 ภายใต้ ชื่องาน มหกรรม
บ้ านและวัสดุก่อสร้ าง 2560 หรือ Thailand Home & Building Material Fair 2017: THBF 2017 ภายใต้
แนวคิด “THE INSPIRATION” หรือ “ตอบสนองทุกแรงบันดาลใจ” วัตถุประสงค์ที่ยงั คงตอบโจทย์ความ
ต้ องการของผู้บริ โภคที่ต้องการหาความรู้หรื อข้ อมูลเรื่ องบ้ านสร้ างเอง บ้ านจัดสรร คอนโดมิเนีย บ้ านมือสอง ที่ดิน
เปล่า และวัสดุก่อสร้ าง รวมถึงตอบสนองผู้บริ โภคที่ค้นหาแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้ านด้ วยวัสดุตา่ งๆ ด้ วย
การนาเสนอนวัตกรรมการสร้ างบ้ านและวัสดุก่อสร้ างใหม่ๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
อันจะเป็ นประโยชน์อย่างมาก ทังต่
้ อผู้บริ โภคและผู้ประกอบการ รวมทังผู
้ ้ อยูใ่ นสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน
เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกการประหยัดพลังงานและช่วยกันดูแลสิง่ แวดล้ อมของคนไทยทุกคน
นอกจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว การจัดงานในปี 2560 ครัง้ นี ้ สมาคมฯ และโฮม แอนด์ รี สอร์ ต
ยังให้ ความสาคัญกับการสร้ างเครื อข่ายและการเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกัน ด้ วยการจัดกิจกรรม “Business
Matching” หรื อ “จับคูธ่ ุรกิจและคูค่ ้ า” ขึ ้นอีกด้ วย โดยกาหนดประเภทธุรกิจไว้ 8 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุม่ บ้ านจัดสรร และคอนโดมิเนียม
2. กลุม่ นายหน้ าอสังหาฯ บ้ านมือสอง และที่ดินเปล่า
3. กลุม่ ผู้ผลิตและจาหน่ายวัสดุตกแต่งพื ้น-ผนัง
4. กลุม่ ผู้ผลิตและจาหน่ายวัสดุหลังคา
5. กลุม่ ผู้ผลิตและจาหน่ายโครงสร้ างสาเร็ จรูป
6. กลุม่ ผู้ผลิตและจาหน่ายประตู-หน้ าต่าง
7. กลุม่ ผู้ผลิตและจาหน่ายวัสดุปพู ื ้น
8. กลุม่ ผู้นาเข้ าและจาหน่ายเครื่ องมือก่อสร้ าง
9. กลุม่ ธุรกิจแฟรนไชส์สระว่ายน ้า
10. กลุม่ ธุรกิจแฟรนไชส์รับสร้ างบ้ าน
มหกรรมบ้ านและวัสดุก่อสร้ าง 2559 หรื อ Thailand Home & Building Material Fair 2017: THBF
2017 นอกจากจะเป็ นเวทีของกลุม่ รับสร้ างบ้ าน บ้ านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้ านมือสอง และที่ดินเปล่า แล้ วยังนับ
ได้ วา่ เป็ นเวทีของกลุม่ ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายวัสดุก่อสร้ างทังรายเล็
้
กและรายใหญ่ สาหรับการนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้
เป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้รับเหมา หรื อผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้ าง ฯลฯ
โดยกลุม่ เป้าหมายที่กล่าวมานี ้ถือเป็ นกลุม่ ที่มี

ความสาคัญในแง่ของผู้ปฏิบตั ิงานด้ านเทคนิคและเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิงานหรื อใช้ งานจริ ง ตลอดจนผู้บริ โภคและ
ประชาชนที่สนใจที่เข้ ามาชมงานแสดงสินค้ าก็จะได้ สมั ผัสกับผู้ประกอบการตัวจริ งเสียงจริ งเช่นกัน

รายละเอียดของงาน
วันที่ :
เวลา :
สถานที่ :
พื ้นที่จดั งาน :

25-29 มกราคม 2560
10.00 - 20.00 น.
เอ็กซิบชิ นั่ ฮอลล์ 3-4 เมืองทองธานี
10,000 ตารางเมตร

วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็ น “เวทีกลาง” ให้ กบั บริ ษัทรับสร้ างบ้ าน, รับสร้ างอพาร์ ทเม้ นท์, บ้ านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, บ้ าน
มือสอง, ที่ดินเปล่า, ผู้ผลิต, ผู้นาเข้ าและผู้ประกอบการด้ านวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการออกแบบ-ก่อสร้ าง-ตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร

ได้ นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การสูผ่ ้ บู ริ โภคกลุม่ เป้าหมายและประชาชน

ทัว่ ไป
• เพื่อเป็ น “ช่ องทาง” ให้ บริ ษัทรับสร้ างบ้ าน, รับสร้ างอพาร์ ทเม้ นท์, บ้ านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, บ้ านมือ
สอง, ที่ดินเปล่า, ผู้ผลิต, ผู้นาเข้ าและผู้ประกอบการด้ านวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการออกแบบ-ก่อสร้ าง-ตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ได้ พบผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมายปั จจุบนั และกลุม่ เป้ าหมายใหม่ๆ โดยใช้ เวลา
และงบประมาณที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สดุ

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจรับสร้ างบ้ าน รับสร้ างอพาร์ ทเม้ นท์ บ้ านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้ านมือสอง ที่ดิน
เปล่า ผู้ให้ บริ การและจาหน่ายวัสดุก่อสร้ าง ให้ เป็ นที่รับรู้ของผู้บริ โภคและประชาชนทัว่ ไป และสามารถขยาย
ตลาดออกไปในวงกว้ างทัว่ ประเทศมากยิ่งขึ ้น
• เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการนาเทคโนโลยีก่อสร้ างใหม่ๆ ทังทางด้
้
านการออกแบบ-ก่อสร้ าง-ตกแต่ง
รวมทังวั
้ สดุและอุปกรณ์ตา่ งๆ สาหรับผู้อยูใ่ นแวดวงธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างและรับสร้ างบ้ าน ฯลฯ จะได้ นาไปใช้
กันอย่างแพร่หลายมากขึ ้น
• เพื่อเผยแพร่ธุรกิจรับสร้ างบ้ าน บ้ านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้ านมือสอง ที่ดินเปล่า ผู้ประกอบการทุกภาค
ส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ เป็ นที่ร้ ูจกั แก่ประชาชนทัว่ ไป
• เพื่อปลุกจิตสานึกการสร้ างบ้ านหรื อที่อยูอ่ าศัยในรูปแบบการใช้ พลังงานอย่างประหยัด หรื อบ้ านอนุรักษ์
พลังงานให้ เป็ นที่นิยมแพร่หลายมากขึ ้น

กิจกรรมภายในงาน
งานนิทรรศการและแสดงสินค้ า Thailand Home & Building Material Fair 2017: THBF 2017
ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆ และบูธแสดงสินค้ ากว่า 400 บูธ ดังนี ้
• การจัดแสดงบูธแสดงผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้ างจากผู้ผลิตชันน
้ าและเอสเอ็มอีจากทัว่ ประเทศ
• การจัดแสดงบูธแสดงวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้ านและสวนจากผู้ผลิตชันน
้ า
• การจัดแสดงบูธของกลุม่ บริ ษัทบ้ านจัดสรร และคอนโดมิเนียมจากทัว่ ประเทศ
• การจัดแสดงบูธของกลุม่ นายหน้ าอสังหาฯ บ้ านมือสอง และที่ดินเปล่า
• การจัดแสดงบูธบริ ษัทรับสร้ างบ้ าน รับสร้ างอพาร์ ทเม้ นท์จากทัว่ ประเทศ
• การจัดแสดงบูธสถาบันการเงินที่ให้ บริ การสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
• การจัดแสดงบูธแสดงผลิตภัณฑ์และวัสดุประหยัดพลังงาน เช่น Solar Cell / Solar roof ฯลฯ

• การจัดแสดงบูธแสดงผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อจั ฉริ ยะเทคโนโลยีล ้าสมัย อาทิ Home Auto Mation,
Software Design ฯลฯ
• การจัดแสดงบูธสินค้ าและบริ การอื่นๆ อาทิ เครื่ องมืองานก่อสร้ าง สระว่ายน ้า ฯลฯ
• อื่นๆ
กิจกรรมการให้ ความรู้แก่ ประชาชนทั่วไป
• โครงการประกวดออกแบบบ้ านสไตล์รีสอร์ ต โดยกลุม่ นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุ ดมศึกษา
(มหาวิทยาลัย)
• คลีนิคบ้ าน (Home Clinic) โซนกิจกรรมให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับคาแนะนา และการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องสร้ าง
บ้ าน โดยสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทรับสร้ างบ้ าน ฟรี (ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย)
• นวัตกรรมบ้ านเสมือนจริ ง (Innovative Home) คือ การจาลองการสร้ างบ้ านที่เป็ นนวัตกรรมและตอบ
โจทย์การอยูอ่ าศัยของผู้บริ โภคในยุคดิจิตอล โดยการก่อสร้ างบ้ านจริ งทังหลั
้ งภายในงานแสดงนี ้ อาทิ
บ้ านโครงสร้ างเหล็ก บ้ านประหยัดพลังงาน ฯลฯ
• การสาธิตนวัตกรรมสินค้ า หรื อ/และการจัดทา workshop จากผู้ร่วมออกบูธ เช่น สาธิตการฉาบปูนด้ วย
เครื่ องพ่นปูน สาธิตการทาสีผนังแบบมีลวดลาย สาธิตการปูกระเบื ้องพื ้น-ผนัง สาธิตการทาพื ้นคอนกรี ต
พิมพ์ลาย ฯลฯ

กิจกรรมเชิงธุรกิจ
•

•

การจับคูธ่ ุรกิจและคูค่ ้ า (Business Matching) โดยเปิ ดเวทีให้ ผ้ ปู ระกอบการรับสร้ างบ้ าน บ้ านจัดสรร
คอนโดมิเนียม บ้ านมือสอง ที่ดินเปล่า รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้ างบ้ าน และตัวแทนจาหน่ายวัสดุก่อสร้ าง
ได้ พบและเจรจากับผู้ผลิตและผู้นาเข้ าวัสดุก่อสร้ าง เพื่อสร้ างสรรรค์โอกาสทางธุรกิจและเป็ นคูค่ ้ ากัน
การจับคูแ่ ละสร้ างเครื อข่ายธุรกิจ โดยเปิ ดเวทีเจรจาให้ แก่เจ้ าของโนว์ฮาวส์ธุรกิจหรือเจ้ าของแฟรนไชส์
ธุรกิจก่อสร้ าง แฟรนไชส์ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง ฯลฯ ได้ พบกับนักลงทุนและประชาชนที่สนใจ เป็ นเจ้ าของ
ธุรกิจหรื อมีธุรกิจเป็ นของตัวเอง

กิจกรรมบนเวที
• เสวนาแบบบ้ านสไตล์รีสอร์ ต โดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริ หารบริ ษัทรับสร้ างบ้ านแบรนด์ดงั ผู้ผลิตวัสดุ
ชันน
้ า บรรณาธิการบริ หารนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ ต มาให้ ข้อมูลเรื่ องการออกแบบบ้ านสไตล์รีสอร์ ต ใน
หลายๆ มุมมองที่ผ้ ปู ระกอบการควรรู้ความต้ องการของบริ โภคยุคติจิตอล
• เสวนาบ้ านและวัสดุประหยัดพลังงาน โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องกับการประหยัดพลังงาน จะมาให้ ความรู้
เรื่ องการออกแบบและการเลือกใช้ วสั ดุก่อสร้ าง รวมถึงการตกแต่งบ้ านที่ช่วยประหยัดการใช้ พลังงาน
ภายในบ้ าน
• เสวนา ‘ฮวงจุ้ย (Feng-Shui)’ โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านศาสตร์ ฮวงจุ้ยเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยชื่อดัง เช่น สถาปั ตย์
กับฮวงจุ้ย ฤกษ์ การปลูกที่อยูอ่ าศัย เคล็ดลับการเลือกที่ดินเพื่อสร้ างบ้ านตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี ฯลฯ
ผู้แสดงสินค้ า
• สมาชิกในสมาคมฯ ประเภทสามัญและวิสามัญ
• บริ ษัทรับสร้ างบ้ านและรับสร้ างอพาร์ ทเม้ นท์ทงในกรุ
ั้
งเทพฯ และต่างจังหวัด
• เจ้ าของโครงการบ้ านจัดสรรและคอนโดมิเนียมทังกรุ
้ งเทพฯ และต่างจังหวัด
• การจัดแสดงบูธของกลุม่ นายหน้ าอสังหาฯ บ้ านมือสอง และที่ดินเปล่า
• สถาบันการเงินชันน
้ า ได้ แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฯลฯ
• ผู้ผลิตและจาหน่ายประตู-หน้ าต่าง, มุ้งลวด, ฮาร์ ดแวร์
• ผู้ผลิตและจาหน่ายวัสดุตกแต่ง, สี, กระจก, ไม้ , พื ้น, และผนัง
• ผู้ผลิตและจาหน่ายสระว่ายน ้าและอุปกรณ์
• ผู้ผลิตและจาหน่ายหลังคา-ฉนวนกันความร้ อน
• ผู้ผลิตและจาหน่ายเหล็ก, โลหะ,คอนกรี ต และวัสดุกนั รั่วซึม
• ผู้ผลิตและจาหน่ายสุขภัณฑ์ , อุปกรณ์
• ผู้ผลิตและจาหน่ายกระเบื ้อง, หิน, แกรนิต และอุปกรณ์ติดตัง้
• เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ไฮ-เทคโนโลยี
• วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน
• เครื่ องมือ-อุปกรณ์กอ่ สร้ าง
• บริ ษัทจัดสวนและภูมิทศั น์ , ของตกแต่งสวน

• บริ ษัทออกแบบและตกแต่งภายใน
• ผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
• นิตยสารที่เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งบ้ าน
ผู้ชมงาน
• ผู้บริ โภคและประชาชนที่ต้องการสร้ างบ้ านเอง
• นักลงทุนที่ต้องการสร้ างอพาร์ ทเม้ นท์
• นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ , นักลงทุน
• นักการเงิน, ผู้บริ หารสถาบันการเงิน
• นักอุตสาหกรรม, นักวิชาการ,ข้ าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
• เจ้ าของกิจการ, โรงแรม, รี สอร์ ท
• ผู้ค้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้ าง
• เจ้ าของและผู้บริ หารธุรกิจรับสร้ างบ้ าน
• ผู้บริ หารและนักการตลาด
• ผู้บริ หารจัดซื ้อ-จัดจ้ าง
• ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
• นักออกแบบ (สถาปนิก, มัณฑนากร)
• วิศวกร
• นิสติ -นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าผู้ร่วมออกบูธจะได้ รับ
• เป็ นเวทีกลางให้ ผ้ บู ริ โภคได้ พบกับผู้ผลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้ างตลอดจนบริ ษัทรับสร้ างบ้ าน เจ้ าของ
โครงการบ้ านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้ านมือสอง และเจ้ าของที่ดินเปล่าจากทัว่ ประเทศ
• เพื่อทาให้ ผ้ ผู ลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้ างเป็ นที่ร้ ู จกั ของกลุม่ ธุรกิจบริ ษัทรับสร้ างบ้ านผู้บริ โภคและ
ประชาชนทัว่ ประเทศมากยิ่งขึ ้น
• เป็ นแหล่งรวมผู้ผลิตและจาหน่ายวัสดุขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหรื อ SMEs รวมถึงบริ ษัทรับ
สร้ างบ้ านทังในเขตกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัดมากที่สดุ ในเมืองไทย
• ผู้ชมงานกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นผู้มีกาลังซื ้อได้ เข้ าร่วมชมงานนี ้

•
•
•

เป็ นเวทีเผยแพร่ความรู้ -ข้ อมูลและเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ ตลอดจนระบบการก่อสร้ างบ้ านใหม่ๆ แก่ผ้ อู ยู่
ในแวดวงธุรกิจรับสร้ างบ้ าน ผู้บริ โภค และประชาชนทัว่ ไป
เป็ นโอกาสอันดีที่จะรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ภาพรวมตลาดวัสดุ รับสร้ างบ้ านและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกลุม่ ผู้ผลิตวัสดุ ธุรกิจรับสร้ างบ้ าน ให้ เชื่อมโยงและเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
• โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์นิตยสารที่เกี่ยวข้ องกับวงการ
อสังหาริ มทรัพย์ได้ แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ โพสทูเดย์ เอเอสทีวีผ้ จู ดั การรายวัน มติชน แนวหน้ า ข่าว
สด ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ สยามธุรกิจ บ้ านและสวน โฮมแอนด์รีสอร์ ต ไลฟ์แอนด์โฮม ฯลฯ เป็ นต้ น
• โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในสือ่ ออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดียและเวปไซด์ชนน
ั ้ า เช่น Manager Online
Matichon Online Facebook Instagram Youtube ฯลฯ
• โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรายการโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา และโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
• ส่งข่าวสารความคืบหน้ าการจัดงานให้ กลุม่ เป้าหมายทางอีเมล์
• การจัดทาเว็บไซต์และสือ่ ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ ฯลฯ
• รายการทีวีดิจิตอล TV 3, TV 5, Modern TV 9, Thairath TV, Nation TV ฯลฯ
• จัดส่งบัตรเชิญไปยังกลุม่ เป้าหมายทังกรุ
้ งเทพและต่างจังหวัด
• การจัดทาสูจิบตั รและคูม่ ือการชมงาน
• ฯลฯ

สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่ อ
คุณจีรานุช หอมเกษร

Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 126

Mobile 085 489 4268

email: hr.jeeranuch@gmail.com
คุณกุลนิดา ฤทธิ์จรูญ

Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 123

Mobile 082 667 1916

email: hr.kulnidah@gmail.com
คุณกาญจนา ผอมขาว

Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 111

Mobile 098 280 6307

email: hr.kanchana.p@gmail.com
คุณกมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 104

Mobile 081 838 3351

email: ms.kamolwat@gmail.com
คุณมาลีรัตน์ แพ่งพนม

Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 107

email: fm.maleerat@gmail.com

บริหารงานโดย

Mobile 085 489 4265

นิตยสาร โฮม แอนด์ รี สอร์ ต ไทยแลนด์
473 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์

: 0 2996 0940, 0 2553 1060

E-mail

: home.resort14@gmail.com

โทรสาร : 0 2996 0949, 0 2553 1060

