ข่ าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ ววันนี ้ งาน RetailEX ASEAN 2017 งานเพื่อธุรกิจค้ าปลีกระดับภูมิภาค
(14 กันยายน 2560) – งาน รี เทลเอ็กซ์ อาเซียน 2017 ร่ วมกับ งาน อินเตอร์ เน็ ท รี เทลลิ่ง เอ็กซ์ โป อาเซียน
งานแสดงสินค้ าและการประชุมนานาชาติ เพื่อผู้ประกอบการค้ าปลีกแห่ งปี โดยรวบรวมที่สุดของนวัตกรรมเพื่อ
ธุรกิจค้ าปลีกครบวงจรมาจัดแสดง เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ประกอบการ อาทิ นวัตกรรมด้ านการ
ตกแต่ งร้ านค้ า ด้ านเทคโนโลยีบริ หารจัดการร้ าน และนวัตกรรมเพื่อการซือ้ ขายทางอินเตอร์ เน็ท เปิ ดให้ เข้ าชม
แล้ ววันนี ้ ถึง 16 กันยายน ณ อาคาร 4 ศูนย์ แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งาน รี เทลเอ็กซ์ อาเซียน 2017 เกิดจากความร่ วมมือระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทย บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น
แมเนจเม้ นท์ จากัด และบริ ษัท แคลเรี ยน อีเว้ นทส์ จากัด ในการรวบรวมผู้ประกอบการชันน
้ าของธุรกิจค้ าปลีกมาแสดง
สินค้ า นวัตกรรม และการบริ การสาหรับธุรกิจค้ าปลีก อาทิ บริ ษัท แอลอีดี บิ๊ก จากัด, บริ ษัท กรุ งเทพ โอเอ คอมส์ , วีซ่า
บริ ษัท อินโฟบิพ จากัด, เวิร์คเพลส บาย เฟสบุ๊ก, ไซท์คอร์ และแคชชิลด์ โดยการจัดงานในปี นี ้ยังได้ รับการสนันสนุนการจัด
งานเป็ นอย่างดีจากสานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และยังร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล และสมาคม
ต่างๆ อาทิ สมาคมดิจิตลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย, สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย และสมาคมศูนย์การค้ าไทย ในการจัดแสดงสินค้ ากว่า กว่า 120 ตารางเมตร
นางสาวจริ ยา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า “เมื่อปี 2557 สมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้ มี
โอกาสร่วมงานกับ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด ในการจัดงานนิทรรศการสินค้ าและการประชุมนานาชาติ
ประจ าปี เพื่ อ ธุร กิ จ ค้ าปลี ก หรื อ รี เทลเอ็ ก ซ์ อาเซี ย น 2015 ( RetailEX ASEAN 2015) ขึน้ เป็ นครั ง้ แรก และยังคงจัด
ต่อเนื่องมาถึงปี 2017 ซึ่งตลอด 2 ปี ที่ผ่านมานันได้
้ ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างยิ่ง ในปี นี ้เราจึงจัดงานขึ ้นอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นปี ที่ 3 ทางสมาคมฯ ได้ มี ส่ว นในการกระตุ้น และผลัก ดัน ให้ ผ้ ูป ระกอบการค้ าปลีก ไทย และผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้ อ งใน
อุตสาหกรรม เข้ าร่ วมชมงานรี เทลเอ็กซ์ อาเซียน อย่างต่อเนื่อง และยังจัดให้ มี รี เทล เทรนนิ่ง โปรแกรม ที่รวบรวมองค์
ความรู้ เพื่อส่งมอบให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมงานได้ นาไปปรับใช้ ในธุรกิจของตนเอง รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ จริ งในการบริ หารจัดการ
ร้ านค้ า และกรณีศกึ ษาต่างๆ ทังการจั
้
ดการหน้ าร้ าน หลังร้ าน รวมถึงออนไลน์ จากวิทยากรบริ ษัทชันน
้ ามากมาย อาทิ วีซา่
อินเตอร์ เนชัน่ แนล, อลิบาบา, เทสโก โลตัส, เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล เป็ นต้ น
มิสเตอร์ ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด กล่าวว่า “งาน รี
เทลเอ็กซ์ อาเซียน ในปี นี ้เราได้ รวบรวมสินค้ า และบริ การที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการกว่า 300 บริ ษัท และจัดให้ มีไฮไลท์
ภายในงาน อาทิ โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจ โดยผู้ร่วมแสดงงานจะได้ เจรจาธุรกิจกับผู้ซื ้อที่มีศกั ยภาพแบบตัวต่อตัวกว่า
จาก 100 บริ ษัททังในประเทศไทย
้
และต่างประเทศ, โซนแสดงสินค้ าพิเศษ เพื่อจาลองร้ านค้ าต้ นแบบแห่งอนาคต 4 โซน
คือ ร้ านค้ าแฟชัน่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านอาหาร และคลังสินค้ า , งานสัมมนาวิชาการ รี เทลเอ็กซ์ อาเซียน และอินเตอร์ เน็ท รี
เทลลิง่ เอ็กซ์โป อาเซียน ซึง่ เป็ นหลักสูตรสัมมนาเข้ มข้ น ระยะเวลา 2 วัน ที่มงุ่ เน้ นความเป็ นเลิศทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรื อ
การขายของออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจดิจิตลั อาเซียน อาทิ วิทยากรจากบริ ษัท เซโฟร่ า, ยูนิลีเวอร์ , โคคา โคล่า
และอีกมากมาย เป็ นต้ น คาดว่าจะมีผ้ เู ข้ าชมงานกว่า 5,000 ราย”

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อานวยการ สานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ)
กล่าวว่า “ที เส็บ รู้ สึก เป็ นเกี ย รติ อย่างยิ่ งที่ ได้ เป็ นส่วนหนึ่งในการสนับ สนุน การจัด งาน รี เทลเอ็ ก ซ์ อาเซีย น และงาน
อินเตอร์ เน็ท รี เทลลิง่ เอ็กซ์โป เพราะเราเชื่อว่างานนี ้ มีสว่ นสาคัญต่อการเติบโต และการพัฒนาอุตสาหกรรมค้ าปลีก พร้ อม
ทังยั
้ งช่วยส่งเสริ ม และยกระดับสถานะของประเทศไทยในตลาดอาเซียนและสากล”
อนึง่ RetailEX ASEAN 2017 เป็ นงานแสดงสินค้ าและการประชุม เพื่อผู้ประกอบการค้ าปลีกนานาชาติแห่งปี ที่
ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ จัดแสดงนวัตกรรมครบวงจรที่สดุ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ประกอบการ ไม่
ว่า จะเป็ นนวัต กรรมด้ า นการตกแต่ ง ร้ านค้ า ด้ า นเทคโนโลยี บ ริ ห ารจัด การร้ าน และนวัต กรรมเพื่ อ การซื อ้ ขายทาง
อินเตอร์ เน็ท จากกว่า 300 แบรนด์ชนน
ั ้ า เปิ ดให้ เข้ าชมแล้ ววันที่ 14 - 16 กันยายน 2560 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้ าและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.retailexasean.com
- จบสื่อมวลชนสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด
กัญญ์สริ ิ แก่นทอง (หนิง) โทร: 02-833-5308
อีเมล: kannsirig@impact.co.th
สรุตา รูปสว่าง
โทร: 02-833-6336
อีเมล์: sarutar@impact.co.th

ข้ อมูลผู้จัดงาน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยถือกาเนิดขึ ้นครัง้ แรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2522 จากความร่วมแรงร่วมใจของผู้ประกอบธุรกิจด้ านค้ าปลีก เพื่อเป็ นการสร้ างความ
สามัคคีระหว่างกัน เป็ นที่ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข่าวสาร และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาตลอดจนแสดงความคิดเห็นที่จะนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ค้ าปลีกของประเทศ โดยในระยะแรกการรวมตัวกันมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการใช้ ชื่อว่า “ชมรมผู้ค้าปลีกห้ างสรรพสินค้ า” ต่อมาเมื่อธุรกิจค้ าปลีกเติบโต
ขึ ้น จึงได้ มีการจดทะเบียนเป็ นสมาคมฯอย่างเป็ นทางการใช้ ชื่อว่า “สมาคมผู้ค้าปลีกห้ างสรรพสินค้ า ” และเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ จึงได้
เปลี่ยนชื่อสมาคมฯเป็ นชื่อที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั คือ “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2534 ปั จจุบนั สมาคมฯเป็ นสมาชิกสภาหอการค้ าแห่ง
ประเทศไทย สถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาพันธ์ผ้ คู ้ าปลีกแห่งเอเซีย http://www.thairetailer.com/

ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2490 บริ ษัท แคลเรียน อีเว้ นทส์ จากัด ประเทศสิงคโปร์ คือผู้นาทางด้ านการจัดงาน ผู้สรรสร้ าง และส่งมอบนวัตกรรมงานอีเว้ นท์ระดับ
โลก มีพนักงานกว่า 760 คน จาก 13 ประเทศ แคลเรียน อีเว้ น ทส์คือผู้สร้ างสรรค์งานนิทรรศการ งานสัมมนา งานแสดงสินค้ าทางธุรกิจ และเว็ปไซท์
โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตธุรกิจใหม่ๆ พร้ อมมองหาโอกาสเพื่อนามาพัฒนาศักยภาพ และผลงานให้ ดียิ่งขึน้ ไปโดยคานึงถึงความสัมพันธ์และความพึ ง
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก สาหรับกลุม่ ธุรกิจหลักของทางแคลเรียน อีเว้ นทส์ นันได้
้ แก่ธุรกิจทางด้ านพลังงาน, ด้ านความปลอดภัย, ด้ านการสื่อสาร,
ด้ านธุรกิจค้ าปลีก และอื่นๆอีกมากมาย เป็ นต้ นwww.clarionevents.com/

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นต์ เป็ นผู้นาการจัดงานแสดงสินค้ าในประเทศไทย อิมแพ็คจัดและบริ หารงานทังในรู
้ ปแบบ งานแสดงสินค้ าเพื่อการ
เจรจาธุรกิจ งานแสดงสินค้ าทัว่ ไป งานประชุมเชิงวิชาการ งานประชุม และการจัดการฝึ กอบรม ทางานร่วมกับสมาคมการค้ าระหว่างประเทศ องค์ก ร
ต่างๆทัว่ ทุกภาคอุตสาหกรรม นอกจากนีเ้ รายังได้ สร้ างโครงสร้ างการทาการตลาดที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการจัดงาน ตังแต่
้
การวิจยั ตลาด การทาแผนประชาสัมพันธ์ ไปยังผู้ร่วมออกแสดงงานและผู้เข้ าชมงาน แผนส่งเสริ มการขายและการทาโปรโมชัน่ การประชาสัมพันธ์
การดูแลประสานงานหน้ างานทังการจั
้
ดงานแสดงนิทรรศการ การประชุม ในทุกรูปแบบและทุกอุตสาหกรรมwww.impact.co.th

