ข่ าวประชาสัมพันธ์

ครัง้ แรกของเมืองไทยกับการจัดงาน SILMO Bangkok 2018
เตรียมขนแฟชั่นแว่ นตาส่ งตรงจากทั่วโลกสู่กรุ งเทพฯ มหานครแห่ งอาเซียน
(กรุ งเทพฯ 31 พฤษภาคม 2561) – พลิก โฉมวงการแว่ นตากับ การเปิ ดตัว ครั ้งแรกของ SILMO Bangkok 2018 งานแสดง
สินค้ าสาหรั บผู้ประกอบธุ รกิจร้ านแว่ นตา ที่งานนี อ้ ิมแพ็คเตรี ยมขนแฟชั่นแว่ นตาส่ งตรงจากทั่วโลกกว่ า 250 แบรนด์
มาร่ วมจั ด แสดง พร้ อมชู น วั ต กรรมด้ านเลนส์ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การตรวจวัด สายตาและประกอบแว่ น
ตลอดจนธุ รกิจและบริ การต่ างๆ สาหรั บร้ านแว่ นตาครบวงจร ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์ มากมายที่ม่ ุ งเน้ นเรื่ อง
เทคนิ คการขายและกลยุทธ์ การตลาดซึ่งถือเป็ นกลไกสาคัญ ในการพั ฒนาธุ รกิจ ในยุคปั จจุ บัน SILMO Bangkok 2018
พร้ อมให้ เข้ าชมได้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อาคาร 4 ศูนย์ แสดงสินค้ าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
SILMO Bangkok งานแสดงแว่ นตาระดับโลกครั้ งแรกของเมืองไทย
มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเมนท์ จากัด เผยว่า “อิมแพ็คได้ นางาน SILMO เวทีทาง
การค้ าสาหรับธุรกิจแว่นตาระดับโลกจาก กรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศสมาจัดแสดงที่ประเทศไทย เพื่อตอกย ้าความเป็ นผู้นาแฟชัน่ ของ
ประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน ตังเป
้ ้ าปั น้ งาน SILMO Bangkok ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Business Meets Fashion” เป็ นเสมือนเวทีที่
ผู้ประกอบการจากทั่วโลกจะมาเปิ ดตัวแว่นตาคอลเลคชั่นใหม่ รวมไปจนถึงการนาเสนอนวัตกรรมทางด้ านเลนส์ อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือสาหรับการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น ธุรกิจและบริ การต่างๆ ซึง่ ในปี นี ้เราได้ รวบรวมสินค้ าจากกว่า 250 แบรนด์ จาก
ทัว่ โลกมาจัดแสดงเพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจร้ านแว่นตาในภูมิภาคอาเซียนได้ สมั ผัสสินค้ าโดยตรง”
ไฮไลท์ จัดเต็มสาหรั บผู้ประกอบธุรกิจร้ านแว่ นตา
“งานนี ้ร้ านแว่นตาไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะได้ สมั ผัสกับโซนพิเศษ Pop-up Store อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสร้ างสีสนั และเปิ ด
ประสบการณ์ ให้ กับร้ านแว่นตา โดยผู้จัดงานได้ คดั สรรคอลเลคชัน่ จากแบรนด์ต่างๆ ที่มีทงความสวยเก๋
ั้
และดีไซน์ที่ไม่ธรรมดามา
ประชันกัน ท่านยังสามารถพบกับกิจกรรมไฮไลท์ และหัวข้ อสัมมนาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ยอดขายพุ่งด้ วยการตลาดออนไลน์
เทคนิคการขายขันเทพ
้
เลนส์โปรเกรสซีฟกับการตลาดยุค..Big Data พร้ อมเสวนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสาหรับการขายเลนส์ Hi
end ในยุค 4.0 ซึ่งล้ วนเป็ นประโยชน์มากสาหรับร้ านแว่นตาในการนาไปปรับใช้ กับการทาธุรกิจ นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรมที่เป็ นการ
ผลักดัน ว่าที่ ดีไซน์ เนอร์ แว่น ตาหน้ าใหม่ข องวงการ ในการแข่งขัน รอบชิ งชนะเลิศ ของการประกวด SILMO Bangkok Eyewear
Design Contest 2018 แ ละสั ม ม น าวิ ช าก าร Thailand International Optometry Conference 2018 โด ย เรา ค าด ว่ า จ ะ มี
ผู้ประกอบการที่อยูใ่ นธุรกิจแว่นตาสนใจเข้ าร่วมชมงานกว่า 4,000 ราย จากทัว่ ทังภู
้ มิภาคอาเซียน” นาย ลอย จุน ฮาว กล่าวเสริ ม
สสปน. ส่ งแคมเปญดึงผู้ซื้อจากทั่วโลก
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อานวยการสานั กงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (ทีเส็บ) กล่าวว่า “ทีเส็บมี
ความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ มีโอกาสต้ อนรับและสนับสนุนงาน SILMO Bangkok 2018 ที่จะมีผ้ เู กี่ยวข้ องในวิชาชีพและอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สายตามาร่วมงานมากกว่า 4,000 คน และขอขอบคุณผู้จดั งาน ที่ได้ นางานนี ้จากประเทศฝรั่งเศสมาจัดในประเทศไทยเป็ น
ประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน การสนับสนุนงานของทีเส็บเป็ นไปตามนโยบายขององค์กรในการส่งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
แสดงสินค้ านานาชาติให้ เป็ นกลไกสาหรับสร้ างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของภาคธุรกิจ และขับเคลื่อนให้ ประเทศ
ไทยเป็ นศูนย์กลางงานแสดงสินค้ านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน การวางตาแหน่งงานให้ เป็ น ASEAN Optical Fair เป็ นกลยุทธ์ ที่
เหมาะสม สอดรับกับอัตราการเติบโตร้ อยละ 126 ของจานวนผู้ซื ้อจากกลุ่มประเทศอาเซียนในงานแสดงสินค้ านานาชาติที่ทีเส็บ
สนับสนุนในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ ทีเส็บได้ ให้ การสนับสนุนงาน SILMO Bangkok 2018 ในรูปแบบแคมเปญส่งเสริ มการทาตลาด
ในต่างประเทศ แคมเปญ Connect Businesses สาหรับดึงผู้ซื ้อที่มีศกั ยภาพจากทัว่ โลก และแคมเปญ Exhibiz in Market สาหรับดึง
-------- ต่อหน้ า 2 --------

ผู้ออกงานระดับคุณภาพจากนานาชาติมาร่ วมแสดงสินค้ า เพื่อให้ ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมายของงานและเกิดผลสาเร็ จสาหรับทุก
ฝ่ ายในการจัดงาน พร้ อมกันนี ้ ขอชื่นชมผู้จดั งานที่ได้ จดั งานในส่วนของการประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ยกระดับวิชาชีพ และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ สอดคล้ องกับนโยบายการสนับสนุนของทีเส็บในการยกระดับมาตรฐานการจัดงานและพัฒนาแนวคิดเชิง
สร้ างสรรค์ในการจัดงาน เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้ กบั งานแสดงสินค้ านานาชาติในประเทศไทยต่อไป”
ดันเยาวชนนักออกแบบไทยสู่เวทีระดับสากล
นางวั น เพ็ ญ รั ต นกั ง วาล ผู้ อ านวยการกองพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสร้ างสรรค์ กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมภายในงาน SILMO Bangkok 2018 กล่าวว่า “การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา
SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2018 ได้ รับ การตอบรั บ เป็ นอย่ างดี โดยมี นิ สิต นัก ศึ ก ษาสนใจส่งผลงานเข้ า ร่ ว ม
ประกวดกว่า 150 ชิ ้นงาน จากทัว่ ประเทศ เราได้ จดั ตังคณะกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิทงทางด้
ั้
านแฟชัน่ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใน
การคัดเลือก 15 เยาวชนนักออกแบบไทยที่ ฉายแววความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา นาเสนอรู ปแบบดีไซน์ที่
สวยงาม สะท้ อนแนวความคิดและคอนเซ็ปต์ ในการออกแบบได้ อย่างโดดเด่นและมีความเป็ นเอกลักษณ์ การแข่งขันในรอบชิ ง
ชนะเลิศจะจัดขึ ้นภายในงาน SILMO Bangkok 2018 ในวันที่ 20 มิถนุ ายน 2561 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธานี เราหวังอย่างยิ่งว่าการประกวดในครัง้ นี ้จะเป็ นเวทีที่ช่วยผลักดันเยาวชนนักออกแบบของไทยให้ ได้ แสดงศักยภาพ
สูเ่ วทีระดับสากล เพราะผลงานที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ นาไปโชว์ที่งาน SILMO Paris 2018 ณ กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส เวที
ทางการค้ าสาหรับธุรกิจแว่นตาระดับโลกอีกด้ วย”
สัมมนาวิชาการสาหรั บนักทัศนมาตรและช่ างแว่ นตา
ดร. ณรงค์ ลีดาสวัสดิ์ นายกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ ไทย กล่าวว่า “สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ ไทยร่วมกับกรมสนับสนุน
บริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านทัศนมาตรศาสตร์ Thailand International Optometry
Conference 2018 ซึ่งในปี นี ้จัดขึ ้นในธีม Vision: learning living and entertaining โดยมีวตั ถุประสงค์ม่งุ เน้ น ส่งเสริ มความรู้ แก่นกั
ทัศนมาตรและบุคลากรที่สนใจเพิ่มพูนทักษะความรู้ ทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้นใหม่ด้านสายตา รวมถึงการ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และพัฒนาวิชาการด้ านทัศนมาตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง บรรยายโดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณ วุฒิจากทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศมาร่ วมแชร์ ความรู้ ในหัวข้ อการบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
พัฒนาการด้ านตาและการมองเห็น ปวดหัวไม่ใช่แค่พารา อาหารเสริ มกับสุขภาพตา เป็ นต้ น โดยนักทัศนมาตรที่เข้ าร่ วมการอบรมจะ
ได้ รับประกาศนียบัตร เพื่อใช้ ตอ่ หนังสืออนุญาตทาการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ อีกด้ วย”
ประเทศไทยขึ้นแท่ นผู้นาธุรกิจการผลิตเลนส์ สายตา 10 อันดับแรกของตลาดโลก
นายสรัฐ เตกาญจนวนิช รองประธานฝ่ ายวางแผนธุรกิจและการเงิน บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) กล่าวว่า
“บริ ษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรื อ TOG เป็ นบริ ษัทแห่งแรกของไทยที่ดาเนินธุรกิจการผลิตเลนส์สายตาเพื่อจาหน่าย
สินค้ าให้ กบั ผู้ค้าส่งทังในและต่
้
างประเทศ และเป็ นผู้นาการผลิตเลนส์อิสระ 10 อันดับแรกของตลาดโลก ซึ่งประเทศไทยยังเป็ นฐาน
ผลิตและส่งออกเลนส์สายตาในอันดับที่สองรองจากจีน โดยมีสดั ส่วนการส่งออกเลนส์ ประมาณ 16 % จากปริ มาณการส่งออกเลนส์
ทัว่ โลก ทังนี
้ ้ TOG ได้ เล็งเห็นโอกาสและช่องทางการเจรจาธุรกิจในกลุม่ ลูกค้ ารายใหม่ในงาน SILMO Bangkok 2018 จึงได้ เข้ าร่ วม
จัดแสดงงาน นอกจากนี ้ TOG จะประกาศความร่ วมมือทางธุรกิจครัง้ สาคัญระหว่าง TOKAI Optical, นาศิลปไทย และ TOG ใน
ธุรกิจเลนส์เฉพาะบุคคล พร้ อมเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาโปรเกรสซีฟใหม่ “ZENITH” ในงานนี ้อีกด้ วย”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.silmobangkok.com
-------- จบ --------

สือ่ มวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ การจัดงาน
คุณกัญญ์สริ ิ แก่นทอง (หนิง)
โทรศัพท์: 02-833-5308
อีเมล: kannsiris@impact.co.th
เกี่ยวกับผู้จัดงาน:
SILMO International ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 โดยการรวมตัวจัดตังของกลุ
้
ม่ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแว่นตา ประเทศฝรั่งเศส จัด
งาน SILMO Paris ขึ ้น โดยมีผ้ รู ่วมจัดงาน คือ บริ ษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม หนึง่ ในบริ ษัทผู้นาด้ านการจัดงานแสดงสินค้ าและเจรจาธุรกิจ
ของประเทศยุโรป มากกว่า 114 งาน สาหรั บ ประชาชนทั่ว ไป และผู้เชี่ ย วชาญทางด้ านต่า งๆ ครอบคลุม 18 ประเภทธุรกิ จ ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม ติดอันดับการจัดงาน 5 ใน 10 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในประเทศฝรั่งเศส
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บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเมนท์ จากัด (อิมแพ็ค) บริ ษัทผู้นาด้ านการจัดงานแสดงสินค้ าของประเทศไทย ให้ บริ การครบ
วงจรทังด้
้ านการจัดงานแสดงสินค้ าเพื่อประชาชนทัว่ ไป งานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม และ
งาน อี เวนท์ ต่างๆ อิม แพ็ ค ได้ รับ การยอมรั บ จากทัง้ หน่วยงานภาครั ฐและเอกชนในฐานะผู้เชี่ ยวชาญในด้ านการจัด งาน ด้ ว ย
ประสบการณ์ ในการทางานร่ วมกับสมาคมและหน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ ทาให้ อิม
แพ็คสามารถเป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้เชี่ยวชาญได้ ในทุกอุตสาหกรรม
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