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ยิ่งใหญ่ สมการรอคอย! SILMO Bangkok 2018 พลิกโฉมวงการแว่ นตาไทย
เวทีเดียวที่รวบรวมคอลเลคชั่นแว่ นตาจากทั่วโลกสู่กรุ งเทพฯ
(กรุงเทพฯ 20 มิถนุ ายน 2561) SILMO Bangkok 2018 ขึน้ แท่ นงานแสดงสินค้ าสาหรับผู้ประกอบธุรกิจร้ านแว่ นตาครัง้ สาคัญ
ของภูมิภาคอาเซียน พร้ อมเปิ ดให้ เข้ าชมแล้ วตัง้ แต่ วันนี จ้ นถึงวันศุกร์ ท่ ี 22 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค เมือง
ทองธานี งานนีถ้ อื เป็ นปรากฎการณ์ ครัง้ สาคัญที่จะพลิกโฉมวงการแว่ นตาไทย ด้ วยการรวบรวมคอลเลคชั่นแว่ นตาส่ งตรง
จากทั่วโลกมาเปิ ดตัวครั ง้ แรกในอาเซียน พร้ อมนวัตกรรมเลนส์ อุปกรณ์ และเครื่ องมือสาหรั บการตรวจวัดสายตาและ
ประกอบแว่ น ตลอดจนธุ รกิจและบริ การต่ างๆ สาหรั บร้ านแว่ นตาครบวงจร จากกว่ า 250 แบรนด์ จากทั่วโลก พร้ อม
เจาะลึกกลยุทธ์ การตลาด ไม้ เด็ดสร้ างยอดขาย แชร์ ประสบการณ์ ร้านแว่ นออนไลน์ จากกูรูในวงการแว่ นตา คาดว่ าจะมีผ้ ู
ที่อยู่ในธุรกิจร้ านแว่ นตาสนใจเข้ าร่ วมชมงานกว่ า 4,000 ราย จากทั่วภูมิภาคอาเซียน
SILMO Bangkok 2018 จัดให้ มีพิธีเปิ ดงานอย่างเป็ นทางการ โดยได้ รับเกียรติจาก นายภานุวฒ
ั น์ ตริ ยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานฯ พร้ อมด้ วยคณะผู้จดั งานฯ นาโดยมิสเตอร์ ลอย จุน ฮาว ผู้จดั การ
ทัว่ ไป บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด มิสเอมิเลีย มอเรล ประธานสมาคม SILMO จากประเทศฝรั่งเศส และนางสาว
กนกพร ดารงกุล ผู้อานวยการฝ่ ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้ านานาชาติ สานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ณ บริ เวณ SILMO Arena อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายภานุวฒ
ั น์ ตริ ยางกูรศรี รองอธิ บดีก รมส่งเสริ ม อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “เนื่องด้ วยปั จจุบันทางรัฐบาลมี
นโยบายในการผลักดันประเทศให้ ก้าวเข้ าสู่โมเดล Thailand 4.0 เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรื อ
เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม ซึ่งนับเป็ นจุดเปลี่ยนแปลงสาคัญที่ภาคอุตสาหกรรมต้ องหันมาให้ ความสาคัญและสนับสนุนการ
ผลิตด้ วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ขนั ้ สูง และความคิ ดสร้ างสรรค์ เพื่ อยกระดับขีดความสามารถ รวมทัง้ เสริ มสร้ างศักยภาพให้ มีความ
แข็งแกร่ง และมัน่ คง เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสูเ่ วทีการแข่งขันในระดับสากล ด้ วยเหตุนี ้กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม จึงขานรับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ของภาครัฐ ด้ วยการจัดตังศู
้ นย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Thailand Industrial Design Center” ณ ซอยตรี มิตร กล้ วยน ้า
ไท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นหน่วยงานกลางที่จะเชื่อมโยงบูรณาการบริ การด้ า นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริ ม
สนับสนุน และยกระดับความสามารถด้ านการออกแบบของผู้ประกอบการเพื่อสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ และนาพาประเทศไทยไปสู่
Global Value Chain ทังนี
้ ้ทางกรมฯ ยังเป็ นร่วมดาเนินงานการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา “SILMO Bangkok Eyewear
Design Contest 2018” เพื่ อส่งเสริ ม และเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนนักออกแบบไทยได้ แ สดงศัก ยภาพ สร้ างสรรค์ ผลงานด้ า นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา โดยผลงานชนะเลิศจะได้ นาไปแสดงที่งาน SILMO Paris 2018 ประเทศฝรั่งเศส”
มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จดั การทัว่ ไป บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเมนท์ จากัด เผยว่า “งาน SILMO เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีของวงการแว่นตา
ในฐานะงานแสดงสินค้ าสาหรับธุรกิจแว่นตาระดับโลก โดยมีประวัติในการจัดงานและประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี
โดยในปี นี ้ทาง อิมแพ็คฯ ได้ นาคอนเซ็ปต์ของการจัดงานมาจัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกของภูมิภาคอาเซียน ในชื่อ “SILMO Bangkok 2018”
ภายใต้ ธีม “Business Meets Fashion” โดยได้ รวบรวมผู้ประกอบการจากทัว่ โลกจะมาเปิ ดตัวแว่นตาคอลเลคชั่นใหม่ รวมไปจนถึง
การนาเสนอนวัตกรรมทางด้ านเลนส์ อุปกรณ์และเครื่ องมือสาหรับการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น ธุรกิจและบริ การต่างๆ จาก
กว่า 250 แบรนด์ จากทัว่ โลก อาทิ ฝรั่งเศส ไต้ หวัน เกาหลี สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ไทย เป็ นต้ น มาจัดแสดงเพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจร้ าน
แว่นตาในภูมิภาคอาเซียนได้ สมั ผัสสินค้ าโดยตรง”
-------- ต่อหน้ า 2 --------

“ภายในงานเราได้ เตรี ยมกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจสาหรับผู้ประกอบการเพื่อเปิ ดประสบการณ์ในการทาธุรกิจให้ ตอบสนองไลฟ์ สไตล์
ของผู้บริ โภคในยุคปั จจุบนั อาทิ พื ้นที่พิเศษ Pop-up Store โซนดิสเพลย์แว่นตาที่ผ้ จู ดั งานได้ คดั สรรคอลเลคชัน่ ที่มี เอกลักษณ์ และ
ดีไซน์ ที่ ไม่ธรรมดามาประชัน กัน เจาะลึก สัม มนาวิชาการ Thailand International Optometry Conference 2018 ในธี ม Vision:
learning living and entertaining มุ่งเน้ นส่งเสริ มความรู้ แก่นกั ทัศนมาตรและช่างแว่นตาที่สนใจเพิ่มพูนทักษะความรู้ ทางวิชาการ
ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้นใหม่ด้านสายตา โดยนักทัศนมาตรที่เข้ าร่ วมการอบรมจะได้ รับประกาศนียบัตร เพื่อใช้ ต่อหนังสือ
อนุญาตทาการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ อีกด้ วย สัมมนาฟรี เปิ ดโลกธุรกิจในหัวข้ อ ยอดขายพุ่งด้ วยการตลาด
ออนไลน์ เทคนิคการขายขันเทพ
้
เลนส์โปรเกรสซีฟกับการตลาดยุค…Big Data พร้ อมเสวนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสาหรับการขาย
เลนส์ Hi end ในยุค 4.0 เป็ นต้ น นอกจากนี ้ท่านยังสามารถค้ นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบแว่นตาจากว่าที่ดีไซน์เนอร์ หน้ าใหม่
ของวงการ กับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของการประกวด SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2018” มร. ลอย กล่าวเสริ ม
มิสเอมิเลีย มอเรล ประธานสมาคม SILMO ประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “สมาคม SILMO ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อรวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจแว่นตาในประเทศฝรั่งเศส และจากผลสาเร็ จของการจัดงาน SILMO Paris อย่าง
ต่อเนื่องอย่างยาวนานมากว่า 50 ปี ทาให้ งาน SILMO ถื อได้ ว่าเป็ นงานแสดงสินค้ าชัน้ นาสาหรับธุรกิจแว่นตา และในปี นีเ้ ป็ นที่
น่ายินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ มีการจัดงาน SILMO Bangkok 2018 ขึ ้นเป็ นครัง้ แรก เพื่อเป็ นประตูทางการค้ าครัง้ สาคัญในการเปิ ดตลาดสู่
ธุรกิจแว่นตาในภูมิภาคอาเซียน ตอบสนองทิศทางการเติบโตของธุรกิจ การเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรในภูมิภาค รวมไปจนถึงไลฟ์
สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่หนั มาพิถีพิถนั ตามกระแสแฟชัน่ มากยิ่งขึ ้น”
นางสาวกนกพร ดารงกุล ผู้อานวยการฝ่ ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้ านานาชาติ สานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรื อ สสปน. กล่าวว่า “ในปั จจุบันประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของการจัดแสดงสินค้ านานาชาติประจาภูมิภาค
อาเซียน ทีเส็บในฐานะผู้รับผิดชอบ สนับสนุน ส่งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการจัดการประชุมและงานแสดงสินค้ า
นานาชาติในประเทศไทย จึงมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ ต้อนรับและสนับสนุนการจัดงาน SILMO Bangkok 2018 อีกหนึ่งเวทีใน
การนาเสนอผลิตภัณ ฑ์ แว่น ตาและเลนส์ สายตา รวมไปถึงเครื่ องมื อและอุป กรณ์ ต่างๆ สาหรั บร้ านแว่น ตา เพื่ อให้ งาน SILMO
Bangkok 2018 ได้ มีบทบาทสร้ างโอกาสทางการเติบโตและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ กบั ภาคธุรกิจแว่นตาและภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องในประเทศไทย และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ อุตสาหกรรมการแสดงสินค้ านานาชาติในประเทศไทย เป็ นฐานสาหรับเจาะ
ตลาดอาเซียนตามแนวนโยบายของทีเส็บ โดยปั จจุบนั ทีเส็บมีแคมเปญสนับสนุนที่หลากหลายครอบคลุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้ านานาชาติ เพื่อให้ บรรลุผลของนโยบายดังกล่าว ทังแคมเปญ
้
"CONNECT Businesses" เพื่อดึงดูดผู้
เข้ าชมงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน +6 แคมเปญ "Exhibiz in Market" เพื่อดึงดูด National Pavilion รวมทังแคมเปญ
้
Pitch for
Boom สาหรับสนับสนุนเจ้ าของสถานที่จัดงานในประเทศไทยให้ ดึงงานใหม่ๆ มาจัดแสดงในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงงาน SILMO
Bangkok 2018 ในครัง้ นี ้ด้ วย”
SILMO Bangkok 2018 งานแสดงสินค้ าสาหรับผู้ประกอบธุรกิจร้ านแว่นตา จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 เวลา
10.00 – 18.00 น. ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ 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
www.comexposium.com

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเมนท์ จากัด (อิมแพ็ค) บริ ษัทผู้นาด้ านการจัดงานแสดงสินค้ าของประเทศไทย ให้ บริ การครบ
วงจรทังด้
้ านการจัดงานแสดงสินค้ าเพื่อประชาชนทัว่ ไป งานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม และ
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