ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน RetailEX ASEAN ประตูส่ ูตลาดค้ าปลีกอาเซียน ประสบความสาเร็จ
ดึงผู้เข้ าชมงานกว่ า 4,000 ราย
ด้ วยพืน้ ที่ค้าปลีกใหม่ ขนาด 114,350 ตารางเมตร เปิ ดดาเนินการในครึ่งปี แรก ทาให้ พนื ้ ที่ค้าปลีกรวม
ในกรุ งเทพฯ มีพนื ้ ที่รวมกว่ า 7.6 ล้ าน ตร.ม. รวมถึงตลาดอีคอมเมิร์ซออนไลน์ เติบโตขึน้ 100% บริษัท อิมแพ็ค
เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด จึงร่ วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และบริ ษัท แคลเรี ยน อีเว้ นทส์ จากัด จัดงาน
RetailEX ASEAN 2017 และงาน Internet Retailing Expo ASEAN 2017 (IRX) งานแสดงสินค้ าและการประชุ ม
นานาชาติเพื่อธุ รกิจค้ าปลีก และอีคอมเมิร์ซ โดยมีผ้ ูร่วมแสดงสินค้ ากว่ า 200 บริ ษัท ผู้สนใจร่ วมชมงานกว่ า
4,000 รายจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นายริ ชาร์ ด ไอร์ แลนด์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท แคลเรี ยน อีเว้ นทส์ จากัด กล่าวว่า "ยอดขายออนไลน์
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมลู ค่าอยู่ที่ 7 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึง่ คิดเป็ น 4% ของยอดขายรวม และคิดเป็ น 16% หาก
เทียบกับตลาดอื่นๆ สาหรับประเทศไทยในครึ่งปี แรกมีพื ้นที่ค้าปลีกเปิ ดใหม่ขนาด 114,350 ตารางเมตร ทาให้ พื ้นที่ค้าปลีก
รวมในกรุ งเทพฯ มีพื ้นที่รวมกว่า 7.6 ล้ าน ตร.ม. รวมถึงตลาดอีคอมเมิร์ซออนไลน์เติบโตขึ ้น 100% ถือเป็ นโอกาสสาคัญ
สาหรับแบรนด์ และผู้ค้าปลีกต่างๆ ในการเติบโตทางการค้ าออนไลน์ และยังเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่ก่อให้ เกิดการจัดง าน
ร่วมกันระหว่างงาน Internet Retailing Expo ASEAN และงาน RetailEX ASEAN ในปี นี ้อีกด้ วย"
นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเม้ นต์ จากัด ได้ กล่าวเสริ มอีกว่า
"งาน RetailEX ASEAN และงาน Internet Retailing Expo ASEAN มีผ้ เู ข้ าร่ วมแสดงสินค้ ากว่า 200 แบรนด์ และบริ ษั ท
อาทิ LED Big, Bangkok OA, Visa, International (Thailand) และInfobip โดยนาเสนอผลิตภัณ ฑ์ และนวัตกรรมใหม่
ล่าสุด มีผ้ เู ข้ าชมงาน 4,000 ราย จาก 28 ประเทศ ดึงดูดผู้ซื ้อกว่า 170 ราย เข้ าร่วมการเจรจาธุรกิจกว่า 400 นัดหมาย จาก
สมาคมผู้ค้าปลีกเวียดนาม สมาคมนักลงทุนกัมพูชา หอการค้ าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ ประเทศลาว และสมาคมผู้ค้า
ปลีกไทย เป็ นต้ น
ภายในงานฯ ยังจัดให้ มีการประชุมที่รวบรวมมุมมอง และข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจค้ าปลีก และอีคอมเมิร์ซ ใน
หัวข้ อที่หน้ าสนใจ อาทิ บทบาทของเทคโนโลยี บล็อคเชน (Blockchain) ระบบข้ อมูลด้ านการเงินและธุรกรรมรูปแบบใหม่
และ AI (Artificial Intelligence) หรื อ ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ เพื่ อใช้ ในธุรกิ จอีคอมเมิ ร์ซและธุรกิ จค้ าปลีก การทาการตลาด
ออนไลน์เชิงอิทธิพล การใช้ เทคโนโลยีเพื่อการขนส่ง เป็ นต้ น โดยวิทยากรจากบริ ษัทชันน
้ ามากมาย อาทิ คุณอัศวิน เตชะ
เจริ ญ วิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ Big C และ BJC ประเทศไทย, คุณ อเลซซานโดร พิซซินิ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
Lazada ประเทศไทย, คุณ เฉิน จาง ประธานกรรมการฝ่ ายเทคโนโลยี JD.com และคุณ วิคเตอร์ พาเทอร์ โน กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร Philippine Seven Corporation (7-Eleven) สาหรับปี 2561 งาน RetailEX
ASEAN และงาน Internet Retailing Expo ASEAN จะจัด ขึน้ ในวัน ที่ 19-21 กัน ยายน 2018 ที่ อิ มแพ็ ค เมื องทองธานี
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ ที่เว็บไซต์ www.retailexasean.com”
------------------------------------------------สือ่ มวลชนสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ ออกาไนเซอร์ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
คุณกัญญ์สริ ิ
แก่นทอง
โทร.02-833-5308
อีเมล kannsiris@impact.co.th

