SILMO ประกาศศักดา พร้ อมเจาะตลาดวงการแฟชั่นแว่ นตาไทย
พร้ อมงานฉลองครบรอบ 50 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
(14 กันยายน 2560) – SILMO งานแสดงสินค้ านานาชาติสําหรับอุตสาหกรรมแว่นตาระดับโลก จากกรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
ประกาศพร้ อมจัด งานครั ง้ แรกที่ ประเทศไทย ตอบโจทย์ ภาคธุ ร กิ จ และกลุ่ม ประเทศอาเซี ย นและเอเชี ย ภายใต้ ชื่ อ SILMO
Bangkokระหว่างวันที่ 20 -22 มิถนุ ายน 2561 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเมนท์ จํากัด ยืดอก ตบเท้ า พร้ อมจัดงาน SILMO Bangkok งานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติ
ด้ านอุตสาหกรรมแว่นตา จัดภายใต้ แนวคอนเซ็ปต์ “Business Meets Fashion” ที่ไม่เพียงเป็ นการส่งเสริ มภาคธุรกิจ ครอบคลุม
สินค้ าและบริ การแว่นตา เลนส์ อุปกรณ์และเครื่ องมือสําหรับการตรวจวัดสายตา จากฝี มือสร้ างสรรค์ของแบรนด์ชนั ้ นําทั ้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ที่จะมาเรี ยงหน้ าพร้ อมเปิ ดตัวคอลเลคชั่นใหม่ๆ เพื่อวงการแว่นตา แต่ยังเป็ นศูนย์ กลางในการ
ยกระดับดีไซน์ เนอร์ ไทยที่พร้ อมเข้ าสู่ธุรกิจส่งออก ตลอดจนภาควิชาชีพที่เป็ นนักทัศนมาตร เพื่อส่งเสริ มสุขภาพตาที่ดีให้ กับ
ประชาชนคนไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ตอ่ ไปในอนาคต
นาย เอริ ค เลอนอย ผู้อํานวยการฝ่ ายงานแสดงสินค้ า บริ ษัท คอมเอ็กซ์ โพเซียม กล่าวว่า“ความยิ่งใหญ่ของงานSILMO
ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นเมื่อ 50 ปี ก่อน โดยการรวมตัวจัดตั ้งของกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแว่นตาในประเทศฝรั่งเศส เพื่อเปิ ดโลกและแชร์
ความรู้ในอุตสาหกรรมร่วมกันครึ่งศตวรรษต่อมาจากความมุ่งมัน่ ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทําให้ งาน SILMO กลายเป็ นงาน
แสดงสินค้ าที่ประสบความสําเร็ จในการจัดงานเสมอมาและเป็ นการจุดประกายในการขยายการจัดงานไปยังประเทศอื่นๆ คือ
SILMO Istanbul และ SILMO Sydneyเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และในครัง้ นี ้ก็เช่นกัน ที่เราจะมาร่วมสร้ างปรากฎการณ์
ใหม่ในการจัดงาน SILMO Bangkok ให้ เป็ นงานสําหรับอุตสาหกรรมแว่นตาของอาเซียนและเอเชียครัง้ แรกในประเทศไทย”
นาย ลอย จุ น ฮาว ผู้ จัดการทั่ว ไป บริ ษัท อิม แพ็ค เอ็ก ซิบิช่ ั น แมเนจเมนท์ จํา กัด เผยว่า “จากอัต ราการเติ บโตทาง
เศรษฐกิจที่สงู และมีรายได้ ต่อครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นมาก โดยสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นสูงสุดคือ กลุ่มชนชั ้นกลางที่มีการคํานึงเรื่ องการใช้ ชีวิต
และหันมาเลือกสินค้ าที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะเครื่ องประดับที่สะท้ อนถึงภาพลักษณ์ ของตน ส่งผลให้ ตลาด
ธุรกิจแว่นตาเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องถึง 7%เพราะไม่เพียงแต่การใช้ งานเพื่อแก้ ไขปั ญหาสายตา แต่ยงั มองเรื่ องของฟั งก์ชนั่ แฟชัน่
และการใส่เพือ่ เสริ มบุคลิกภาพ”
“อิมแพ็คจึงเล็งเห็นว่าการจัดงานในครัง้ นี ้จะเป็ นนิมิตรหมายใหม่ที่ดี เพื่อเป็ นการส่งเสริ มทั ้งภาคธุรกิจและภาควิชาชีพของวงการ
แว่นตาของไทยและเอเชีย ซึง่ นอกจากส่วนที่เป็ นงานแสดงสินค้ า ภายในงาน SILMO Bangkok ยังมีการประชุมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติสําหรั บนักทัศนมาตร และช่างแว่นตา ครอบคลุมการให้ ความรู้ เบื ้องต้ นของการตรวจวัดสายตา แนวโน้ มของภาค
วิชาชีพและอุตสาหกรรม ตลอดจนการแชร์ ประเด็นเรื่ องของการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศจากวิทยากรทั ้งในและต่างประเทศ และกิจกรรม
ไฮไลท์อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Pop Up Store ซึ่งเป็ นพื ้นที่จดั แสดงผลิตภัณฑ์ที่เปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ าสามารถสัมผัสอย่างใกล้ ชิด
และเป็ นกันเองกับสินค้ ามากขึน้ จากการเล่นกับโปรแกรมลองแว่นเสมื อนจริ งก่อนไปที่บริ ษัทนัน้ ๆ ที่ จัดแสดงอยู่ภายในงาน
นอกจากนี ้ ยังมี Gallery Zone ที่เป็ นโซนแสดงผลงานการออกแบบแว่นตาจากดีไซเนอร์ หน้ าใหม่ของเมืองไทย และอีกไฮไลท์หนึ่ง

ที่สําคัญต่อภาคธุรกิจ คือ กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ หาผู้ขายที่ใช่-ผลิตภัณฑ์ที่ชอบ ซึง่ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายสามารถนัด
กันได้ ก่อนถึงงานจริ ง”นาย ลอย จุน ฮาว กล่าวเสริ ม
หกท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดของงานเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อที่ คุณภริ นธร อัศวเลิศไพบูลย์ โทรศัพท์02833 5312อีเมล์
parintornu@impact.co.th หรือ www.silmobangkok.com
--------------------------------------------------------------------เกี่ยวกับผู้จัดงาน:
SILMO International ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 โดยการรวมตัวจัดตั ้งของกลุม่ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแว่นตา ประเทศฝรั่งเศส จัด
งาน SILMO Paris ขึ ้น โดยมีผ้ รู ่ วมจัดงานคือ บริ ษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม ผู้นําด้ านการจัดงานแสดงสินค้ าที่เปิ ดให้ ประชาชนทัว่ ไป
เข้ าร่วมชมงานและงานที่ม่งุ เน้ นการเจรจาธุรกิจมากว่า 114 งาน ครอบคลุมกว่า 17 ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเมนท์ จํากัด คือ บริ ษัทชันนํ
้ าที่จดั งานแสดงสินค้ าในประเทศไทย อิมแพ็คฯ เป็ นทังผู
้ ้ จัด
งานและผู้บริ หารการจัดงานแสดงสินค้ าที่เปิ ดให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าร่ วมชมงาน งานแสดงสินค้ าที่ม่งุ เน้ นการเจรจาธุรกิจ การจัด
อบรมสัมมนา การจัดประชุมโดยมีประสบการณ์ในการดําเนินงานร่วมกับสมาคมทางการค้ าระดับนานาชาติ ผู้จดั งานจากทัว่ โลก
ในหลากหลายอุตสาหกรรม อิมแพ็คฯ มีเป้าหมายที่จะสร้ างเวทีทางการค้ าที่มีประสิทธิภาพ รวมทั ้งเป็ นผู้ดําเนินงานด้ านการจัด
งานแสดงสินค้ าแบบครบวงจร ครอบคลุมด้ านการค้ นคว้ าข้ อมูลทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ งานที่จะช่วยดึงดูดทั ้งผู้เข้ าร่วม
แสดงงานและผู้เข้ าชมงาน การขายพื ้นที่แสดงสินค้ า การทํากิจกรรมทางการตลาด การบริ หารจัดการทัว่ ไป การขนส่งสินค้ าเข้ า
มายังพื ้นที่จดั แสดงงาน รวมไปถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจอีกด้ วย
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซด์ได้ ที่ : www.impact.co.th
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ คุณศศิวรรณ แสงนาค ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
อีเมล์sasivans@impact.co.th โทรศัพท์ +66 (0) 2833 6340

