24 - 27 NOVEMBER 2022

QUEEN
SIRIKIT
National Convention Center
รหัสลูกค้า

44

โปรโมชันสินค้ า BBB WOW

ชื�อผู้ตดิ ต่ อ.................................................................ชื�อร้ าน/แบรนด์ ................................................................. Booth No.
โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................
โปรดระบุรายละเอียดโปรโมชันพิมพ์ ลงใน file นี � หรื อพิมพ์ ลงใน Microsoft Word ส่ งกลับมา

Promote FREE 7 ช่ องทาง

1
57X,XXX Likes

6

2
9X,XXX Friends

5 Page Partners

4

3
4XX,XXX
Direct Mails

1X,XXX
IG

7 MOMMY BBB FC

เงื�อนไขโปรโมชัน BBB WOW
*ส่ วนลดต้ องมากกว่ า 60%ขึน� ไป เป็ นสินค้ า Clearance Sale หรื อมีของแถมพิเศษ
**จําหน่ ายจํานวนจํากัดต่ อวัน หมดแล้ วหมดเลย

BBB ออกแบบให้ กรุ ณาส่ งรู ปสินค้ าและโลโก้ ร้านค้ า (เป็ นไฟล์ .AI / .JPEG / .PNG) พร้ อมระบุข้อความ
ที�ต้องการให้ พมิ พ์ ในโปรโมชันให้ ชัดเจนดังต่ อไปนี �
รายการที� 1 จํานวน....................ชิน� /วัน
รายละเอี ย ดโปรโมชั น ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

รายการที� 2 จํานวน....................ชิน� /วัน
รายละเอี ย ดโปรโมชั น ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

รายการที� 3 จํานวน....................ชิน� /วัน
รายละเอี ย ดโปรโมชั น ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

รายการที� 4 จํานวน....................ชิน� /วัน
รายละเอี ย ดโปรโมชั น ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

โปรด พิมพ์ ลงใน file นี � พร้ อมแนบภาพและรายละเอียด

ส่งกลับมาที� bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899 กด 20

ส่งได้ ตงแต่
ั � วนั นี �ถึง

7 พ.ย. 65

24 - 27 NOVEMBER 2022

QUEEN
SIRIKIT
National Convention Center
รหัสลูกค้า

44

โปรโมชันพิเศษในงาน

ชื�อผู้ตดิ ต่ อ.................................................................ชื�อร้ าน/แบรนด์ .............................................................. Booth No.
โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................
โปรดเลือกพร้ อมระบุรายละเอียดโปรโมชันพิมพ์ ลงใน file นี � หรื อพิมพ์ ลงใน Microsoft Word ส่ งกลับมา

Promote FREE 7 ช่ องทาง

1
57X,XXX Likes

6

BBB ONLY

*โปรพิเศษเฉพาะBBBที�เดียว
ไม่เคยจัดโปรนี �ที�ไหน มีของแถมพิเศษกว่า

โปรโมชันภายในงาน

*โปรที�ทางร้ านจัดทําอยูแ่ ล้ ว
มีโปรโมชันนี �ที�อื�นด้ วย

2
9X,XXX Friends

5 Page Partners

4

3
4XX,XXX
Direct Mails

1X,XXX
IG

7 MOMMY BBB FC

จํานวน......................................โปรโมชัน

- BBB ออกแบบให้ กรุณาส่ง รูปสินค้ า และ โลโก้ ร้านค้ า (เป็ นไฟล์ .ai /.JPEG/ .PNG)
พร้ อมระบุข้อความที�ต้องการให้ พิมพ์ในโปรโมชันให้ ชดั เจนดังต่อไปนี �
ชื�อบริษัท / ร้ านค้ า / แบรนด์ .................................................................................................
ข้ อความ (จํากัด 200 ตัวอักษร) ...............................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

จํานวน......................................โปรโมชัน

- BBB ออกแบบให้ กรุณาส่ง รูปสินค้ า และ โลโก้ ร้านค้ า (เป็ นไฟล์ .ai /.JPEG/ .PNG)
พร้ อมระบุข้อความที�ต้องการให้ พิมพ์ในโปรโมชันให้ ชดั เจนดังต่อไปนี �
ชื�อบริษัท / ร้ านค้ า / แบรนด์ .................................................................................................
ข้ อความ (จํากัด 200 ตัวอักษร) ...............................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
*เงื�อนไขโปรโมชันต้ องไม่ตรงกับคูปองส่ วนลด On Top
**หากส่งเกินวันที� 7 พ.ย. 65 ทาง BBB ขอสงวนสิทธิไม่ทํา Artwork ให้ แต่จะทําโปรโมทเป็ นข้ อความแทน

* หน้ านีเ� ป็ นเอกสารสําคัญ ทุกบูธต้ องกรอกกลับมาให้ ครบถ้ วน
โปรด พิมพ์ ลงใน file นี � พร้ อมแนบภาพและรายละเอียด
ส่งกลับมาที� bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899 กด 20

ส่งได้ ตงแต่
ั � วนั นี �ถึง

7 พ.ย. 65
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SIRIKIT
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จัดทําคูปองส่ วนลด

รหัสลูกค้า

ชื�อผู้ตดิ ต่ อ.................................................................ชื�อร้ าน/แบรนด์ ..............................................................
โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................

Booth No.

โปรดเลือกพร้ อมระบุรายละเอียดโปรโมชันพิมพ์ ลงใน file นี � หรื อพิมพ์ ลงใน Microsoft Word ส่ งกลับมา

คูปองส่วนลด ON TOP

คูปองนี � สมาชิก BBB จะใช้ เป็ นส่ วนลดพิเศษเพื�อใช้ ค่ ูกับบัตรสมาชิกเท่ านัน�
- BBB ออกแบบให้ กรุณาส่ง รูปสินค้ า และ โลโก้ ร้านค้ า (เป็ นไฟล์ .ai /.JPEG/ .PNG)
(ขอสงวนสิทธิ�ในการงดแก้ ไขรูปแบบอาร์ ตเวิร์ค ยกเว้ นแก้ ไขคําผิดเท่านัน)
�
โปรดระบุข้อความท่ีต้องการพิมพ์ในคูปองส่วนลด
รับส่วนลด on top .....................................................................................................%
สินค้ าลดราคาพิเศษ คือ.............................................................................................
จากราคาปกติ...................................เหลือ.............................................บาท
ซื �อสินค้ าครบ......................บาท รับสินค้ า ......................
ฟรี มูลค่า..................................................บาท
ซื �อสินค้ าครบ..................................................บาท รับส่วนลด..................................บาท
หรื อรับส่วนลด......................................%
อื�น ๆ ....................................................................................................
*เงื�อนไขคูปองส่วนลด On Top ต้ องลดพิเศษกว่าโปรโมชันใดๆที�สง่ เข้ ามาโปรโมท

คูปองแจกสินค้าฟรี
BBB COIN
COUPON

FREE

BBB COIN

คูปองนี � สมาชิก BBB จะใช้ เหรี ยญ BBB COIN แลกสินค้ าฟรี ! ที�บธู ของท่ าน
ตามสีเหรี ยญที�ตรงกับสีหวั หมีของร้ านค้ านันๆ
�
- BBB ออกแบบให้ กรุณาส่ง รูปสินค้ า และ โลโก้ ร้านค้ า (เป็ นไฟล์ .ai /.JPEG/ .PNG)
(ขอสงวนสิทธิ�ในการงดแก้ ไขรูปแบบอาร์ ตเวิร์ค ยกเว้ นแก้ ไขคําผิดเท่านัน)
�
โปรดระบุข้อความที�ต้องการพิมพ์ ในคูปอง
แจกฟรี สนิ ค้ าที�บธู ตัวเอง ชื�อสินค้ า ...........................................................................................
มูลค่า / ชิ �น......................................................บาท จํานวน...................ชิ �น (ขันตํ
� �า 2,000 ชิ �น)

*ข้ าพเจ้ ายินยอมติดตังป้
� ายโฆษณา จํานวน 1 ป้าย ในจุดจําหน่ายหรื อจุดชําระเงินที�บธู ของท่านตลอดระยะเวลาการจัดงาน
**ส่วนลดพิเศษนี � ใช้ คกู่ บั “คูปอง + บัตรสมาชิก BBB Member Card” เท่านัน� (ไม่ให้ แก่ผ้ ซู ื �อทัว� ไป)
***ส่งคืนคูปองที�ได้ รับจากลูกค้ าทุกวัน โดยจะมีพนักงาน BBB ไปเก็บคูปองเพื�อบันทึกสถิติ (ทางแบรนด์ต้องเก็บคูปองจากลูกค้ าVisitorทุกครัง� ในการแจกสินค้ า)
****หากสถิตทิ ี�เก็บคูปองมายังไม่ครบจํานวนที�แจ้ งไว้ ในกรณีสนิ ค้ าที�บธู หมด ทางแบรนด์จะต้ องหาสินค้ าอื�นแจกต่อจนกว่าจะครบจํานวน ______________________________

ขอสงวนสิทธิ�ในการปิ ดรับคูปองก่อนเวลาที�กําหนด หากได้ รับคูปองเต็มจํานวนที�กําหนดแล้ ว ลงชื�อตัวบรรจง (..........................................................)

โปรด พิมพ์ ลงใน file นี � พร้ อมแนบภาพและรายละเอียด

ส่งกลับมาที� bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899 กด 20

ส่งได้ ตงแต่
ั � วนั นี �ถึง
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โปรโมทสินค้ าโฆษณาฟรี

ชื�อผู้ตดิ ต่ อ.................................................................ชื�อร้ าน/แบรนด์ ..............................................................
โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................

Booth No.

(FREE SAMPLING) แจกสินค้ าตัวอย่ างผ่ านกิจกรรมในงาน BBB
โปรโมทสินค้ าฟรี ไม่ มีค่าใช้ จ่าย
- ตรงกลุ่มเป้าหมาย ได้ ลองใช้ จริ ง
- เสริ มสร้ างภาพลักษณ์แบรนด์ให้ น่าเชื�อถือ น่าสนใจ
- พร้ อมภาพถ่าย คุณพ่อคุณแม่ค่สู ินค้ า ผ่านสื�อ BBB
- จํานวนสินค้ าตัวอย่างโดยประมาณ 5,000 - 50,000 ชิ �น

สําหรั บ VISITORS
ลงทะเบียนเข้ างาน

Check in
Facebook
Instagram

สินค้ า
จํานวน
มูลค่า
สินค้ า
จํานวน
มูลค่า
สินค้ า
จํานวน
มูลค่า

ลงทะเบียนเข้ างาน

Check in

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

โปรด พิมพ์ ลงใน file นี � พร้ อมแนบภาพและรายละเอียด

ส่งกลับมาที� bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899 กด 20

ส่งได้ ตงแต่
ั � วนั นี �ถึง

7 พ.ย. 65

24 - 27 NOVEMBER 2022

QUEEN
SIRIKIT
National Convention Center
รหัสลูกค้า

44

โปรโมทสินค้ าโฆษณาฟรี

ชื�อผู้ตดิ ต่ อ.................................................................ชื�อร้ าน/แบรนด์ .............................................................. Booth No.
โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................
LIVE
*สินค้ าที� ส่งมาถื อเป็ นสินค้ าสนับสนุนในการเล่นเกม หรื อกิ จกรรมของงานทัง� สิน�
**มูลค่ารวมของสินค้ าต้ องไม่ตํ�ากว่า 1,000 บาท
***ส่งสินค้ ามาโปรโมทก่อนถึงวัน LIVE อย่างน้ อย 2 สัปดาห์
57X,XXX Likes ****ที ม งานจะจัด ลํ า ดับ การ LIVE ตามลํ า ดับ สิ น ค้ า ที� ไ ด้ รั บ ก่ อ น-หลัง
สินค้ า .....................................................................................................................
Live ก่อนงาน
จํานวน

.....................................................................................................................

มูลค่า

................................................................................................../ หน่วย

สินค้ า

.....................................................................................................................

จํานวน

.....................................................................................................................

มูลค่า

................................................................................................../ หน่วย

**พร้ อมแนบเอกสารรายละเอียดสินค้ าที�ต้องการโฆษณา**
จัดส่งสินค้ ามา LIVE ที� คุณปรี ยาวรรณ โลจนานนท์ ติดต่อ 096-8293884
บริ ษัทเอซ-คอน ดิจิทลั (ไทยแลนด์) จํากัด เลขที� 5/55 อาคารมอร์ นิ�งไซด์
ซ.ลาดพร้ าว 23 ถ.ลาดพร้ าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม. 10900
Live งานวันแรก

ผู้โชคดีติดต่อรับสินค้ าที�บธู หน้ างาน ไม่ต้องส่งสินค้ ามาก่อน
ทางแบรนด์ต้องเตรี ยมคําถามร่วมสนุกในLIVE และมีพนักงานพูดประชาสัมพันธ์คกู่ บั MC ของBBB

e-COUPON

รายละเอียดโปรโมชันคูปอง....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

เงือ� นไขการใช้ คปู อง......................................................................................................................................................................................................................................

9X,XXX Friends
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
*ต้ องเป็ นโปรโมชันพิเศษที�ต่างจากโปรโมชันทัว� ไปของร้ าน
**จํากัดจํานวน 1 ร้ านค้ า / คูปอง เท่านัน�
***กรุ ณาส่งรู ปสินค้ า และโลโก้ ร้านค้ า (ไฟล์ .Ai /.JPNG /.PNG)
****ข้ อมูลที�ส่งมา ถือว่าถูกต้ องทุกประการ หากมีการเปลี�ยนแปลง ต้ องแจ้ งให้ ทราบ ภายใน 3 สัปดาห์ ก่อนเริ� มงาน
*****บริ ษัทขอสงวนสิทธิ� ในการพิจารณาโปโมชันที�จะทํา e-COUPON

โปรด พิมพ์ ลงใน file นี � พร้ อมแนบภาพและรายละเอียด

ส่งกลับมาที� bbbaftersale@gmail.com สอบถาม 02-689-2899 กด 20

ส่งได้ ตงแต่
ั � วนั นี �ถึง

7 พ.ย. 65
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กิจกรรมเวที

รหัสลูกค้า

ชื�อผู้ตดิ ต่ อ.................................................................ชื�อร้ าน/แบรนด์ ..............................................................
โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................

Booth No.

1. สนับสนุนของรางวัลกิจกรรม
สําหรั บเด็ก 6 - 12 เดือน

สําหรั บเด็ก 1 - 2 ปี

สําหรั บเด็ก 1 - 3 ปี

สําหรั บเด็ก 2 - 3 ปี

สนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ

สนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ

สนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ

สนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ

8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล

8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล
8 รางวัล

4 รางวัล

4 รางวัล

รวม 32 รางวัล
- อันดับ 1
- อันดับ 2
- อันดับ 3
- อันดับ 4

สนับสนุนทุกคน 500 รางวัล

รวม 32 รางวัล
- อันดับ 1
- อันดับ 2
- อันดับ 3
- อันดับ 4

รวม 4 รางวัล
- อันดับ 1

สนับสนุนทุกคน
200 - 500 รางวัล

รวม 4 รางวัล
- อันดับ 1

สนับสนุนทุกคน

200 - 500 รางวัล

สนับสนุนทุกคน 500 รางวัล

รายละเอียดของรางวัลที�สนับสนุน

(ไม่จํากัดขันตํ
� �าในการสนับสนุน โปรดระบุจํานวนให้ ชดั เจน)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ประชาสัมพันธ์ บนเวทีกจิ กรรม

ประชาสัมพันธ์ เอง
สินค้ าที�ต้องการแจกเพื�อประชาสัมพันธ์
ฝากประชาสัมพันธ์
ชื�อสินค้ า ....................................................................
โปรดระบุรายละเอียด............................................................................................................................. จํานวน ...................................................................
......................................................................................................................................................................... * เจ้ าหน้ าทีจ� ะติดต่อกลับไปเพือ� แจ้ งช่วงเวลา
......................................................................................................................................................................... ประชาสัมพันธ์อก
ี ครัง�
*พร้ อมแนบเอกสารรายละเอียดสินค้ าที�ต้องการโฆษณา
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เสียงประชาสัมพันธ์ ในงาน

ชื�อผู้ตดิ ต่ อ.................................................................ชื�อร้ าน/แบรนด์ ..............................................................
โทร..............................................E-Mail...................................................ID LINE..................................................

Booth No.

1. โปรโมทโปรโมชันเสียงตามสายโดย BBB
(จํากัด 300 ตัวอักษร)

...........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

2. โปรโมทโปรโมชันนาทีทอง

วันที�................................................................................................ช่วงเวลา............................................................................................................
รายละเอียดโปรโมชัน / กิจกรรมภายในบูธ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

3. โปรโมทโปรโมชันที�บธู ตนเอง

6 รอบ รอบละ 15 นาที (รวม 1 ชัว� โมง 30 นาที)
3 รอบ รอบละ 30 นาที (รวม 1 ชัว� โมง 30 นาที)

*กรุณาเลือกรอบที�กําหนดให้ และรอการติดต่อกลับ เพื�อแจ้ งเวลาการใช้ เสียง หากไม่ยืนยันกลับมา
จะไม่อนุญาตให้ ใช้ เสียงที�บธู ไม่วา่ กรณีใดๆ
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