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แบบฟอร์ มสาหรั บผู้ท่ รี ่ วมแสดงสินค้ า ( Manual )
งาน ช็อปเพื่อลูก 2018

กาหนดส่ งภายใน

(วันที่ 23-26 สิงหาคม 2561)

3 สิงหาคม 2561

**เอกสารสาคัญ ต้ องส่ งกลับทุกบูธ กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ชัดเจนครบถ้ วน**
ชื่อบริ ษัท Exhibitor ______________________________หมายเลขคูหา ______________________
ชื่อแบรนด์

____________________________________ ประเภทบูธ ___ คูหามาตรฐาน ___ คูหาเปล่า

ชื่อผู้ประสานงาน
โทรสาร

___________________________

โทรศัพท์

___________

___________________________________ อีเมล์ ____________

___
_______

1.บัตรเจ้ าหน้ าที่ประจาคูหาเพื่อเข้ าพืน้ ที่
กรุณาใช้ แบบฟอร์ มนี ้ในการสัง่ บัตรประจาคูหาของท่านในช่วงระหว่างการเข้ าทาการก่อสร้ างตกแต่งคูหา ระหว่างงานแสดงสินค้ าจนถึง
ช่วงรื อ้ ถอน ท่านสามารถรับบัตรจากเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด ได้ ที่ จุดลงทะเบียนทางเข้ า Loading Atrium
วันที่ 21-22 ส.ค นี ้ เท่านัน้ ( โดยนาบัตรประชาชนมาแสดงตัวเพื่อรับบัตรเข้ า-ออกพื ้นที่ ถ้ ากรณีบตั รสูญหายเสียค่าปรับใบละ50 บาท)
จานวนบัตร
เจ้ าหน้ าที่ก่อสร้ างคูหา
เจ้ าหน้ าที่รือ้ คูหา
Exhibitor ประจาคูหา
รวม

2.ป้ายชื่อและเครื่ องหมายการค้ า (เฉพาะผู้ท่ สี ่ ังจองคูหามาตรฐานเท่ านัน้ )
ป้ ายชื่อบริษัท (Fascia Name)
บริ ษัทฯ มีความยินดีที่จะจัดทาสติ๊กเกอร์ ป้ายชื่อบริ ษัทโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายสาหรับผู้เข้ าร่วมแสดงงาน ที่สงั่ จองคูหามาตรฐานเท่านัน้
โปรดกรอกชื่อร้ านหรื อชื่อบริ ษัทของท่านอย่างใดอย่างหนึง่ เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย ในช่องว่างด้ านล่างช่องละ 1 ตัวอักษร
แต่ไม่เกิน 24 ตัวอักษร โดยสติ๊กเกอร์ ดงั กล่าวจะติดลงบนป้ายหน้ าคูหาของท่าน มีขนาดความสูง 10 ซม.
หากใช้ ภาษาอังกฤษกรุ ณากรอกด้ วยตัวอักษรพิมพ์ ใหญ่ หรือพิมพ์ เล็กให้ ชัดเจน :

หากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเอกสารนี ้ตอบกลับเพื่อแจ้ งรายละเอียดชื่อบริ ษัทของท่านภายในเวลาที่กาหนดด้ านบน
บริ ษัทฯ จะถือว่าท่านอนุญาตให้ ใช้ ชื่อตามที่ปรากฏในใบสัง่ จองพื ้นที่ (คาว่า “บริ ษัท” จะใช้ คาย่อ “บ.” แทนเสมอ)
ในกรณีที่มีการแจ้ งเปลีย่ นแปลง แก้ ไขในวันติดตังงาน
้
ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายในการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
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3.แบบแปลนการติดตัง้ คูหา (สาหรั บผู้ท่ ไี ม่ ได้ ส่ งั จองคูหามาตรฐาน)
กาหนดส่ งภายใน

3 สิงหาคม 2561

กรุณาออกแบบโครงสร้ างภายในคูหาให้ ละเอียดลงในแบบฟอร์ มนี ้ หรื อแนบแบบบูธ
Perspective3D มาพร้ อมแบบฟอร์ มนี ้ เพื่อใช้ ในการนาเสนอขออนุญาตก่อสร้ างบูธกับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์
หมายเลขคูหา _________________

-

ท่านสามารถสร้ างคูหาภายในอาคาร ได้ ตามรายละเอียดดังนี ้
Zone c1 ( ความสูง 2.3เมตร) Zone c2 (ความสูง 2.4 เมตร)
Zone Plaza (ฝั่ งสูง 5 เมตร โครงสร้ างโปร่ง / ฝั่ งต่า 2.5 เมตร)
Atrium ความสูงของสิง่ ก่อสร้ างไม่เกิน 3 เมตร โครงสร้ างโปร่ง

**ทุกบูธที่มกี ารก่อสร้ าง จะต้ องทาการส่งแบบเพื่อขออนุมตั ิจากผู้จดั งานก่อน จึงจะสามารถนาสินค้ าเข้ าหรื อทาการก่อสร้ างได้
บูธใดที่ไม่ได้ สง่ แบบก่อสร้ างมา หากทางบริ ษัทฯพบเจอว่าผิดแบบหรื อก่อสร้ างไม่ถกู ต้ องตามกฎ ท่านจะต้ องแก้ ไขและปรับ
แบบบูธของท่านหน้ างานให้ ถกู ต้ องตามกฎของสถานที่ตามที่กาหนดไว้ โดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง

กรุณาส่งฟอร์ มกลับมายัง บริษัท เอซคอน (ไทยแลนด์) จากัด Fax.02-6892899 ต่อ 16
ผู้ประสานงาน : คุณสุชาดา เตชะเชี่ยวณรงค์ (นิว)
คุณธิติมา เนาวสัยศรี (เบส)
Email : bbbmanual.exhibitor@gmail.com
โทร : 02-6892899 ต่อ 13 มือถือ: 086-3084604 (นิว) 086-3428094 (เบส)

