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แบบฟอร์ มสาหรั บผู้ท่ รี ่ วมแสดงสินค้ า (Manual)

กาหนดส่ งภายใน

งาน Thailand Baby & Kids Buy Best Buy ครั ง้ ที่ 30

5 เมษายน 2561
(ส่ งเอกสารตอบกลับทุกบูธ)

(3-6 พฤษภาคม 2561)
ชื่อบริ ษัท Exhibitor __________________________
ชื่อผู้ประสานงาน

โทรสาร

______________________________

____หมายเลขคูหา ________________

โทรศัพท์

__________

__________________________________อีเมล์__________________

_______
____

___
_____

1.ป้ายชื่อและเครื่ องหมายการค้ า (เฉพาะผู้ท่ สี ่ ังจองคูหามาตรฐาน)
ป้ ายชื่อบริษัท (Fascia Name)
บริ ษทั ฯ มีความยินดีที่จะจัดทาสติกเกอร์ ป้ายชื่อบริ ษทั โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมแสดงงาน ที่สั่งจองคูหามาตรฐานเท่ านั้น
กรอกชื่อร้าน / ชื่อบริ ษทั ของท่านเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย ในช่องว่างด้านล่างช่องละ 1 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 24 ตัวอักษร

โปรด
โดยสติกเกอร์

ดังกล่าวจะติดลงบนป้ ายหน้าคูหาของท่าน มีขนาดความสู ง 10 ซม.

หากใช้ ภาษาอังกฤษกรุ ณากรอกด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ :

หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดชื่อบริ ษทั ของท่านเพื่อจัดทาป้ ายชื่ อบริ ษทั ภายในเวลาที่กาหนดไว้ดา้ นล่างนี้ บริ ษทั ฯ จะใช้ชื่อตามที่ปรากฏใน
ใบสัง่ จองคูหามาตรฐานแทน (คาว่า “บริ ษทั ” จะใช้คาย่อ “บ.” แทนเสมอ) และหากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขในวันติดตั้งงาน บริ ษทั ฯ จะคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่ วนดังกล่าว

2.จานวนเจ้ าหน้ าที่ประจาคูหา
กรุณาใช้ แบบฟอร์ มนี ้ในการสัง่ บัตรประจาคูหาของท่านในช่วงระหว่างการเข้ าทาการก่อสร้ างและตกแต่งคูหาระหว่างงานแสดงสินค้ าและช่วงรือ้ ถอน
โดยท่านจะสามารถรับบัตรได้ จากเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด ได้ ที่จดุ ลงทะเบียนทางเข้ า Loading Atriam ( โดยนาบัตร
ประชาชนมาแสดงตัวเพื่อรับบัตรเข้ า-ออกพื ้นที่ ถ้ ากรณีบตั รสูญหายเสียค่าปรับใบละ50 บาท)

จานวนบัตร
เจ้ าหน้ าที่ก่อสร้ างคูหา
เจ้ าหน้ าที่รือ้ คูหา
Exhibitor ประจาคูหา
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กาหนดส่ งภายใน

3.แบบแปลนสาหรั บผู้ท่ กี อสร้ างบูธเอง

5 เมษายน 2561
(ส่ งเอกสารตอบกลับทุกบูธ)
กรุณาออกแบบโครงสร้ างภายในคูหาให้ ละเอียดลงในแบบฟอร์ มนี ้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการนาเสนอขออนุญาตในการก่อสร้ าง
กับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กิต์ิ
( กรุณานาเสนอแบบแปลนคูหาพิเศษ ในรูปภาพแบบ Perspective 3 D) หมายเลขคูหา _________________

-

ท่านสามารถสร้ างคูหาภายในอาคาร (Zone c1( ความสูงไม่เกิน 2.3เมตร) ,Zone c2 (ความสูงไม่เกิน 2.4 เมตร)
Zone Plaza (ฝั่ งสูงต้ องเป็ นโครงสร้ างโปรง สูงไม่เกิน 5 เมตร / ฝั่ งต่าสูงไม่เกิน 2.5 เมตร)
Atrium โครงสร้ างโปร่งความสูงของสิง่ ก่อสร้ างไม่เกิน 3 เมตร
- Plenary โครงสร้ างโปร่ งความสูงของสิง่ ก่อสร้ างไม่เกิน 5 เมตร
*** ทุกบูธที่มีการก่อสร้ างหรือสิง่ ก่อสร้ างสูงเกินจากทีก่ าหนดไว้ ข้างต้ น จะต้ องทาการขออนุญาตจากผู้จดั งานก่อน
จึงจะสามารถนาสินค้ าเข้ าหรื อทาการก่อสร้ างได้ บูธใหนทีไ่ ม่สง่ แบบก่อสร้ างมาแล้ วทางเราไปพบเจอว่าผิดแบบ หรื อ
สร้ างไม่ถกู ต้ อง ทางเราจะขอแก้ ไขปรับแบบบูธของท่านตรงหน้ างานให้ ถกู ต้ องตามที่เรากาหนดไว้

กรุณาส่งฟอร์ มกลับมายัง บริษัท เอซคอน (ไทยแลนด์) จากัด Fax.02-6892899 ต่อ 16
ผู้ประสานงาน : คุณอภิรดี เขียวเกษม (ออย)
Email : bbbmanual.exhibitor@gmail.com
โทร : 02-6892899 ต่อ 17 มือถือ: 086-3428094

