รายละเอียดงาน
ชื่องาน:
ธีมงาน:
รายละเอียด:
วันจัดงาน:
เวลาจัดงาน:
สถานที่จัดงาน:
พืน้ ที่จัดงาน:
จานวนผู้แสดงงาน:
จานวนผู้ชมงาน:
ไฮไลท์ งาน:

จัดพร้ อม:
ประเภทสินค้ าที่นามาจัดแสดง:

“Thailand Lighting Fair 2017”: Smart Lights. Smart Life.

Smart City. Safe City.
งานแสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างที่ครบวงจรที่สดุ ในอาเซียน
16 – 18 พฤศจิกายน 2560 (พฤหัสบดี-เสาร์ )
10.00 – 18.30 น.
ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา
15,000 ตารางเมตร
350 บริ ษัท / แบรนด์ (700 บูธ)
15,000 คน
- แลนมาร์ ค “Smart City. Safe City.”
- เวทีประชุม “เมืองอัจฉริยะ” และเวทีประชุมเชิงสถาปั ตยกรรมและการออกแบบแสงระดับภูมิภาคอาเซียน
- สัมมนาหลักสูตรประกาศณียบัตรโดย การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สภาสถาปนิก สภาวิศวกร
และหลักสูตรสัมมนาในหัวข้ อต่ างๆที่น่าสนใจ อาทิ LiFi / พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทน / เมืองอัจฉริยะ /
บ้ านอัจฉริยะ / ห้ างสรรพสินค้ าอัจฉริยะ / อาคารอัจฉริยะ
Secutech Thailand 2017 และ Thailand Building Fair 2017










กลุ่มผู้ชมงาน:









ไฟแอลอีดี / ไฟประหยัดพลังงาน (วัตถุดิบ แผงเวเฟอร์ ชิป ส่วนประกอบ ชุดหลอดไฟ ไดรฟเวอร์ และตัวควบคุม)
อุปกรณ์ ไฟฟ้ า / ชิน้ ส่ วน / และส่ วนประกอบ
ไฟนอกอาคาร / ไฟในเมือง (ไฟถนน ไฟตกแต่งอาคาร ไฟทางเดิน ไฟสวน ไฟอุโมงค์ ไฟสนามกีฬา ไฟสาหรับป้ายโฆษณา)
ไฟในที่พักอาศัย / ไฟในครัวเรือน
หลอดไฟ / โคมไฟ
ระบบไฟอัจฉริยะ / ระบบอาคารประหยัดพลังงานไฟฟ้ า / พลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์
โคมไฟพาณิชย์ / โคมไฟตกแต่ ง (สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม สานักงาน ห้ างสรรพสินค้ า โรงแรม รี สอร์ ท และอื่นๆ)
ระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
อื่นๆ
วิศวกรและผู้ก่อสร้ างอาคาร
สถาปนิก นักออกแบบตกแต่ งภายใน และนักออกแบบแสง
กลุ่มผู้ใช้ ไฟอุตสาหกรรม / ไฟเพื่อการพาณิชย์ (โรงงาน สานักงาน ห้ างสรรพสินค้ า โรงแรม รี สอร์ ท สนามกีฬา พิพธิ ภัณฑ์)
เจ้ าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ / นักพัฒนาอาคาร
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่ างๆ (ผู้นาเข้ า-ส่งออก ผู้ค้าส่ง-ค้ าปลีก บริษัทห้ างร้ านต่างๆ)
หน่ วยงานภาครัฐ / องค์ กรส่ วนท้ องถิ่น / องค์ กรด้ านการประหยัดพลังงาน (กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ องค์กร
บริหารงานส่วนจังหวัด องค์กรบริหารงานส่วนตาบล เทศบาลต่างๆ)

ค่ าพืน้ ที่แสดงงาน:

 สถาบันทางการศึกษาต่ างๆ
 อื่นๆ
พื ้นที่เปล่า
7,150 บาท / ตารางเมตร
คูหามาตรฐาน
8,000 บาท / ตารางเมตร

(อย่างน้ อย 18 ตารางเมตร)
(อย่างน้ อย 9 ตารางเมตร)

(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%)
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%)

หมายเหตุ: คูหามาตรฐานประกอบด้ วย โครงบูธพร้ อมป้ายชื่อ โต๊ ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว เก้ าอี ้ 2 ตัว สปอตไลท์ 3 ตัว ปลัก๊ เต้ า 1 ตัว พรมในบูธ และถังขยะ 1 ใบ

ค่ าเข้ าชมงาน:

ลงทะเบียนเข้ าชมงานฟรีที่ www.thailandlightingfair.com

เจ้ าภาพจัดงาน:
สนับสนุ นโดย:
บริหารงานโดย:
ติดต่ อ:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พีอีเอ)
เมสเซ่ แฟรงค์เฟิ ร์ต
บริ ษัท ดิ เอ็กซ์ซบิ ิส จากัด
ฝ่ ายขาย THLF 2017
บริ ษัท ดิ เอ็กซ์ซบิ ิส จากัด
976/16 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน เขตบางกะปิ แขวงห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02 664 6499 ต่อ 200, 201, 210, 212
โทรสาร : 02 664 6477
อีเมล์ : info@thailandlightingfair.com
เว็บไซต์ : www.thailandlightingfair.com
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