ที่ สฟท. 089/2561

21 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสไตล์ “STYLE เดือนเมษายน 2562”
เรียน สมาชิกสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครงาน “STYLE เดือนเมษายน 2562”
ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กําหนดจัดงานแสดงสินค้าสไตล์ “STYLE 2019" เดือนเมษายน
ระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2562 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา รายละเอียดดังนี้
 วันเจรจาธุรกิจ วันพุธที่ 17 - วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น.
 วันจําหน่ายปลีก วันเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 21.00 น.
โดย “STYLE” ได้รวมงานแสดงสินค้าทีใ่ หญ่ทงั้ 3 งาน ให้เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ ได้แก่
- งานแสดงสินค้า TIFF : Thailand International Furniture Fair
งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งหลากหลายสไตล์ เพิ่มบรรยากาศให้ที่
อยู่อาศัย โรงแรม ร้านอาหาร และงานตกแต่ง อื่นๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- งานแสดงสินค้า BIG & BIH : Gift and House wear Fair
งานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน เลือกสรรของขวัญ ไอเดียเก๋ๆ ของใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์สปาและ
เครือ่ งหอม สินค้าเพื่อสุขภาพ ของเล่น กระเป๋าเดินทาง และสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยง
- งานแสดงสินค้า BIFF & BIL : Fashion and Leather Fair
งานแสดงสิ น ค้ า แฟชั่ น และเครื่ อ งหนั ง เทรนด์ ใ หม่ ข องสิ น ค้ า แฟชั่ น เสื้ อ ผ้ า สิ่ ง ทอ กระเป๋ า รองเท้ า
เครือ่ งประดับ เครือ่ งหนัง และคอลเล็กชั่นใหม่ๆ จากแบรนด์ชั้นนํา
ทั้งนี้ ทางสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนดําเนินการรับสมัครของงานแสดงสินค้า
Thailand International Furniture Fair (TIFF) โดยอัตราค่าเข้าร่วมงาน ดังนี้
จํานวนคูหาและอัตราค่าเข้าร่วมงาน (พื้นที่เปล่า ไม่รวมอุปกรณ์ใดๆ)
จํานวนคูหา
ราคาต่อคูหา 3 x 3 เมตร
คูหาที่ 1 - 5
20,000
คูหาที่ 6 เป็นต้นไป
16,000

** สมัครและชําระเงินเต็ม ภายในวันศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 ได้รับส่วนลด 20% ของอัตราค่าเข้าร่วมงาน **
ในการนี้ท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สมาคมฯ เบอร์โทรสาร 02 973 3413 Email:
furnitureassociation.tfa@gmail.com , thaifurniture.tfa@gmail.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณทัศนีย์ (อี๊ด) เบอร์โทรศัพท์ 02 973 3411 - 2, 086 408 6158, 081 889 4634
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ
นายกีรติ เสริมประภาศิลป์
นายกสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย

ใบสมัครเข้าร่วมงาน STYLE กรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครตั้งแต่หน้า 11 – 16 ให้ครบถ้วน
2. แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
นับจากวันทีเ่ ปิดรับสมัคร 16 พ.ย. 2561
3. สินค้ากลุ่ม WELLNESS จะต้องแนบสําเนาหนังสือใบจดแจ้งจาก อ.ย. ทุกครั้ง
4. แนบภาพสินค้า หรือ โบรชัวร์ หรือ แค็ตตาล็อก เป็นภาพสีและชัดเจน เท่านั้น
สําหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วม DESIGN HALLนอกจากเลือกในใบสมัครเข้าร่วมงาน STYLE แล้ว
1. จะต้องระบุชื่อ DESIGNER
2. แนบภาพคูหาที่จะสร้าง / ภาพ DISPLAY สินค้า / ภาพสินค้าใหม่ที่จะนํามาจัดแสดง
เป็นภาพสีที่ชดั เจน และบันทึกเป็นไฟล์ลงแผ่น CD มาพร้อมกับใบสมัครเข้าร่วมงานฯ
(ภาพต่างๆ และชื่อ DESIGNER มีสว่ นสําคัญในการพิจารณาในการคัดเลือกเข้าร่วม
DESIGN HALL เป็นอย่างมาก)
วันก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา สําหรับ STYLE Bangkok April 2019
- วันอังคารที่ 09 เมษายน 2562
- วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
- วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562

