แผนการจัดงานแสดงสินค๎า Top Thai Brands 2018
ลาดับ

ชือ่ โครงการ

วันที่จัดงาน

ประเภทสินค๎า Exhibitor
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Top Thai Brands
พนมเปญ กัมพูชา
สถานที่ : Diamond Island Exhibition Center
ผู๎ประกอบการไทย 120 บริษัท
ผู๎นาเข๎า/ตัวแทนจาหนําย 100 บริษัท

1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

เป้าหมายหลัก
1. สินค๎าเครื่องใช๎ เครื่องประดับ ของตกแตํงบ๎าน
2. สินค๎าอาหารและเครื่องดืม่
3. สินค๎าความงาม สินค๎าเครื่องสาอางและสินค๎าเพื่อสุขภาพ
เป้าหมายรอง
1. สินค๎าเครื่องนุงํ หํม เสื้อผ๎าและสิ่งทอ รองเท๎า กระเป๋า
2. สินค๎าเกษตร สินค๎าเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์
เมล็ดพันธุ์ ปุย๋
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Top Thai Brands
เวียงจันทน์ สปป.ลาว
สถานที่ : ศูนย์ประชุมแหํงชาติ
ผู๎ประกอบการไทย 120 บริษัท
ผู๎นาเข๎า/ตัวแทนจาหนําย 30 บริษัท

7 - 11 มีนาคม 2561

เป้าหมายหลัก
1. สินค๎าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับบรรจุหีบหํอ
2. สินค๎าเครื่องใช๎ไฟฟ้า
3. สินค๎าวัสดุกํอสร๎าง
เป้าหมายรอง
1. สินค๎าเฟอร์นิเจอร์สานักงาน
2. สินค๎าอาหาร และเครื่องดืม่
3. สินค๎าสุขภาพและความงาม
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Top Thai Brands
ยํางกุ๎ง เมียนมา
สถานที่ : to be confirmed
ผู๎ประกอบการไทย 140 บริษัท
ผู๎นาเข๎า/ตัวแทนจาหนําย 30 บริษัท

to be confirmed

เป้าหมายหลัก
1. เครื่องจักรกล เครื่องบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ
2. สินค๎าอาหาร/เครื่องดืม่
3. สินค๎าของใช๎ภายในบ๎าน
4. สินค๎านวัตกรรม เชํน ดิจิตอลคอนเทนท์ สินค๎า IT
เป้าหมายรอง
1. สินค๎าอัญมณีเครื่องประดับ
2. สินค๎าแฟชัน่ / ไลฟ์สไตล์
3. สินค๎าสุขภาพ/ ความงาม
4. ธุรกิจบริการ (โรงพยาบาล โรงเรียนสอนภาษา เป็นต๎น)
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Top Thai Brands
โฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม
สถานที่ : Saigon Exhibition and Cenvention Center
(SECC)
ผู๎ประกอบการไทย 120 บริษัท
ผู๎นาเข๎า/ตัวแทนจาหนําย 30 บริษัท

10 - 13 พฤษภาคม 2561
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Top Thai Brands
คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
สถานที่ : Dian Chi Convention and Exhibition Centre
นครคุนหมิง
ผู๎ประกอบการไทย 150 บริษัท
ผู๎นาเข๎า/ตัวแทนจาหนําย 20 บริษัท

12-18 มิถุนายน 2561

เป้าหมายหลัก
1. อาหาร เครื่องดืม่
2. ผลไม๎สด
3. เครื่องสาอาง สปา
เป้าหมายรอง
1. เฟอร์นิเจอร์ ของตกแตํงบ๎าน
2. เสื้อผ๎า เครื่องประดับ
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Top Thai Brands
ฮานอย เวียดนาม
สถานที่ : Culture Friendship Exhibition Center
ผู๎ประกอบการไทย 120 บริษัท
ผู๎นาเข๎า/ตัวแทนจาหนําย 50 บริษัท

16 - 19 สิงหาคม 2561

เป้าหมายหลัก
1. สินค๎าอาหารและเครื่องดืม่
2. สินค๎าของใช๎ภายในบ๎านและครัวเรือน
3. สินค๎าสาหรับเด็ก
4. สินค๎าสุขภาพและความงาม
5. สินค๎าแฟชัน่ และไลฟ์สไตล์
เป้าหมายรอง
1. เครื่องใช๎ไฟฟ้า
2. ยานยนต์ และอุปกรณ์สํวนประกอบ
3. ของประดับตกแตํงบ๎าน
4. ธุรกิจบริการ (โรงพยาบาล ร๎านอาหารไทย ธนาคาร เป็นต๎น )
5. วัสดุอุปกรณ์กํอสร๎าง
6. เครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลการเกษตร

Top Thai Brands
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
สถานที่ : Kuala Lumpur Convention Center (KLCC)
หรือ
Mid Valley Exhibition Center (MVEC)
ผู๎ประกอบการไทย 60 บริษัท
ผู๎นาเข๎า/ตัวแทนจาหนําย 40 บริษัท

23 - 25 สิงหาคม 2561

เป้าหมายหลัก
1. สินค๎าอาหารและเครื่องดืม่ ขนมขบเคี้ยว (โดยเฉพาะสินค๎าฮาลาล สินค๎าอาหาร
เพื่อสุขภาพ อาหารสาหรับเด็ก)
2. สินค๎าที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจสุขภาพและความงาม/สปาและผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ3. สินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับคาเฟ่ ร๎านอาหาร โรงแรม รวมทั้ง
บรรจุภัณฑ์ตาํ งๆ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เป้าหมายรอง
1. ของเลํน ของใช๎สาหรับเด็ก
2. ของใช๎ในบ๎าน ของตกแตํงบ๎าน
3. ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ วัสดุซํอมแซมบ๎าน
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(ครัง้ แรก Top)
(Mini Tw 2 ครัง้ )

เป้าหมายหลัก
1. อาหาร เครื่องดืม่ และธุรกิจบริหารร๎านอาหาร แฟรนไชน์
2. อุปกรณ์ สํวนประกอบ อะไหลํยานยนต์ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนือ่ ง
3. สินค๎าเพื่อสุขภาพและความงาม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
เป้าหมายรอง
1. สินค๎าสาหรับโรงแรม ภัตตาคาร และบริการจัดเลี้ยง
2. สินค๎าไลฟ์สไตล์ ของใช๎ในบ๎าน
3. สินค๎าแฟชัน่ ที่มีดไี ซน์ (Thai Designer Brands)
4. สินค๎าสาหรับสัตว์เลี้ยง

หมายเหตุ สถานที่ และระยะเวลาการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีสมัครเข๎ารํวมงาน : ผู้ประกอบการสามารถ Download เอกสารการสมัคร และศึกษารายละเอียดการสมัคร ได้ดังนี้ เข้าเว็ปไซต์ www.ditp.go.th
-> 1. เลือก งานแสดงสินค้า Top Thai Brands/Thailand Week จากหน้าเว็ปไซต์ -> 2. เลือกงาน Top Thai Brands ทีต่ ้องการสมัคร
-> 3. ไปที่ เอกสารประกอบกิจกรรม เพือ่ เข้าไปศึกษาข้อมูลงาน -> 4. Download เอกสารการสมัคร ได้แก่ Company profile
-> 5. คลิกที่ สมัครเข๎ารํวมกิจกรรม เพือ่ สมัครเข้าร่วมงาน -> 6. คลิกที่ ลงทะเบียน เพือ่ เข้าใช้งานระบบ โดยจะต้องอัพโหลดเอกสารพร้อมหลักฐานทัง้ หมดผ่านระบบ
สมัครเข้าร่วมงานออนไลน์เท่านัน้ (หากเข้าระบบไม่ได้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมทีเ่ บอร์ 1169)

สอบถามข๎อมูลเพิ่มเติม : Top Thai Brands ASEAN : อีเมล์ tteditp@gmail.com โทร. 02-507 8224 ,8222 , 8212
Top Thai Brands คุนหมิง : อีเมล์ asia.ditp@gmail.com โทร. 02-507-8164

