หอการค ้าแฟร์ – TCC FAIR
29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2562
ภาคเหนื อ : จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (CMECC)
“ คูหาผู ้ประกอบการ SMEs”

คูหาผู ้ประกอบการ SMEs
รูปแบบ

จำนวน/คูหำ

รำคำปกติ
(/บูธ)

คูหามาตรฐาน
(หัวมุม)

(เปิ ดหน้า: ขั้นตา่ 4 คูหา ขึ้ นไป
เปิ ดหลัง: ขั้นตา่ 2 คูหา ขึ้ นไป)

22,000 บาท

พื้ นที่เปล่า
(หัวมุม)

(เปิ ดหน้า: ขั้นตา่ 4 คูหา ขึ้ นไป
เปิ ดหลัง: ขั้นตา่ 2 คูหา ขึ้ นไป)

20,000 บาท

คูหามาตรฐาน
(ปกติ)

1 คูหา
(ขั้นตา่ 1 คูหาขึ้ นไป)

20,000 บาท

พื้ นที่เปล่า
(ปกติ)

1 คูหา
(ขั้นตา่ 2 คูหาขึ้ นไป)

18,000 บาท
* รำคำนี้ ยังไม่รวม VAT7%
* *คูหำละ 9 ตร.ม. (3X3 เมตร)

* สงวนสิทธิจดั สรรพื้ นที่ตำมลำดับกำรชำระเงิน

รายละเอียดการจัดงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2562
1. ชื่องาน

หอการค้าแฟร์: งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์เพือ่ ผูบ้ ริโภค
TCC Fair: The Regional Trade Consumer & Lifestyle Exhibition

2. ระยะเวลา

วันศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ท่ี 8 ธันวาคม 2562(รวม 10 วัน)

3. สถานที่จดั งาน

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่

4. พื้นที่จดั งาน

จานวนรวม 20,349 ตารางเมตร

5. ผูจ้ ดั งาน

หอการค้าไทย

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงศักยภาพของผูป้ ระกอบการไทยในการประชาสัมพันธ์สนิ ค้า การท่องเที่ยว และ
บริการไปยังกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย ซึง่ จะก่อให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อมัน่ และมีทศั นคติท่ี
ดีในการใช้สนิ ค้า การท่องเทีย่ ว และบริการของไทย
2. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในการเป็ นศู นย์กลางการค้าและการลงทุนที่สาคัญ และกระตุน้
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมภิ าค พร้อมทัง้ ผลักดันให้เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคเหนือ
3. เพือ่ เสริมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดภายในประเทศ รวมทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางการค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทงั้ ในตลาดภายในและต่างประเทศ อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
4. เพือ่ สร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในระดับภาครัฐและเอกชน
5. เพื่อเผยแพร่ความรู เ้ กี่ยวกับการทาธุ รกิจ มาตรฐานต่างๆ และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ใน
หลากหลายมิตใิ ห้แก่ผูป้ ระกอบการในระดับภูมภิ าค เพือ่ ปรับใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไป

7.

ผูเ้ ข้าร่วมงาน

ผูป้ ระกอบการจาหน่ายสินค้าและผูส้ ่งออก กว่า 500 ราย ในสาขาอาหาร และเครื่องดื่ม สินค้า
เครื่องสาอาง สุขภาพความงามและสปา สินค้าเสื้อผ้าแฟชัน่ และเครื่องประดับ สินค้าไลฟ์สไตล์
และของตกแต่งบ้าน การท่องเที่ยว การเงิน การธนาคารและประกัน ภัย สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรู ป สินค้าแฟรนไชน์
สินค้าอุปโภค อสังหาริมทรัพย์ และโทรคมนาคม เป็ นต้น

8. ผูเ้ ข้าชมงานเป้ าหมาย

9. รูปแบบงาน

10. การเข้าชมงาน
11. ติดต่อสอบถามข้อมูล

ตลอดทัง้ งาน 10 วัน ประมาณ 100,000 คน โดย
- วันธรรมดา: เฉลีย่ วันละ 8,000 – 10,000 คน
- วันเสาร์-อาทิตย์: เฉลีย่ วันละ 10,000 – 12,000 คน
ประกอบด้วย
1. นักธุรกิจ ผูป้ ระกอบการ SMEs ในจังหวัดทีจ่ ดั งานและจังหวัดใกล้เคียง
2. ผูป้ ระกอบการ ค้าปลีก – ค้าส่ง ในจังหวัดทีจ่ ดั งานและจังหวัดใกล้เคียง
3. กลุม่ ผูบ้ ริโภควัยทางาน ในจังหวัดทีจ่ ดั งานและจังหวัดใกล้เคียง
4. นักท่องเทีย่ วในและต่างประเทศ
ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าชมงานเป้ าหมายคาดว่า จะมีสดั ส่วนชาวไทย:ชาวต่างชาติ ประมาณ 95:5
- การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า
- การเจรจาธุรกิจ
- การสัมมนา เสวนา และ Workshop
- กิจกรรมบนเวทีกลาง อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ไม่มคี ่าใช้จ่าย
ผูจ้ ดั งาน: หอการค้าไทย (ฝ่ ายแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ)
โทร. 092-663-3156, 092-663-3204 และ 02-018-6888 ต่อ 2070, 2080 (ฐาณิญา. กนกพร)
อีเมล. tccfairbiz@thaichamber.org
Official Organizer & Contractor: บริษทั เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ ทเวอร์ค จากัด
โทร. 02 640 8013

