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เปิ ดเวทีแฟชั่นแว่ นตาจากทั่วโลกในงาน SILMO Bangkok 2018
(กรุงเทพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2561) – เปิ ดเวทีแฟชั่นแว่ นตาแบรนด์ ดังจากทั่วโลกในงาน SILMO Bangkok 2018 ครั ง้ แรกของ
เอเชียที่อิมแพ็คนา “SILMO” งานเพื่อวงการแว่ นตาที่จัดต่ อเนื่องอย่ างยาวนานกว่ า 50 ปี ณ กรุ งปารีส ประเทศฝรั่งเศสมา
จัดที่ประเทศไทย เพื่อตอกยา้ ความเป็ นผู้นาแฟชั่นของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน SILMO Bangkok 2018 งานแสดง
สิน ค้ าระดั บ นานาชาติ ด้านธุ รกิ จแว่ นตา เลนส์ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมือ สาหรั บ การตรวจวัดสายตาและประกอบแว่ น
ตลอดจนธุรกิจและบริการเพื่อตอบโจทย์ การประกอบธุรกิจร้ านแว่ นตากาหนดจัดในระหว่ างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561
ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดว่ าจะมีบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ ายกว่ า 100 รายจากทั่วโลกร่ วมนาสินค้ ามาจัด
แสดง และมีประกอบการในธุรกิจแว่ นตาสนใจเข้ าร่ วมชมงานกว่ า 4,000 ราย
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าสูก่ ารจัดงานในเดือนมิถนุ ายน อิมแพ็คจึงจัดให้ มีงาน SILMO Bangkok Get Together ขึ ้น
เพื่อรวบรวมหัวข้ อสัมมนาที่นา่ สนใจในหลากหลายประเด็น ครอบคลุมการอัพเดทเทรนด์สโี ลกของวงการแฟชัน่ แนวโน้ มที่สาคัญของ
ทัศนคติของผู้บริ โภคในอนาคต เพื่อเข้ าใจคุณค่าที่ผ้ บู ริ โภคมองหา จากสถาบันวิจยั แฟชัน่ แห่งประเทศไทย (inFASH) ตัวแทนหนึ่ง
เดี ยวของประเทศไทยในการประชุมเทรนด์ สีโลก รวมไปถึงการแชร์ ป ระสบการณ์ ในการสร้ างแบรนด์ ดิ ง้ การดี ไซน์ ร้านค้ าให้ มี
เอกลัก ษณ์ โดดเด่ น สามารถดึ ง ดูด ลูก ค้ า ให้ เข้ า ร้ าน และสร้ างประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้ กับ ลูก ค้ าในการมาใช้ บริ ก าร โดย บริ ษั ท
Whitespace Ltd เจ้ าของผลงานการออกแบบร้ านแว่นตาแบรนด์ดงั เป็ นต้ น
แนวโน้ มสีวัสดุและเทรนด์ การออกแบบในอนาคต
นายธนวัฒน์ เรื องเทพรั ชต์ ผู้อานวยการ สถาบันวิจยั แฟชัน่ แห่งประเทศไทย (inFASH) เผยว่า “inFASH เป็ นสมาชิกกับองค์กร
กลางชื่อ INTERCOLOR ผู้ดาเนินการจัดการประชุม ซึ่งเป็ นเวทีที่ประเทศชันน
้ าด้ านการออกแบบของโลกรวมตัวกัน เพื่อคาดการณ์
แนวโน้ มของสี วัสดุ และเทรนด์การออกแบบในอนาคตล่วงหน้ าก่อนฤดูกาลการวางตลาดของสินค้ าเป็ นระยะเวลา 24 เดือน เพื่อเป็ น
แนวทางและแรงบัน ดาลใจของการออกแบบในหลายอุตสาหกรรม ด้ วยองค์ ค วามรู้ เหล่านี ส้ ถาบันฯ จึงเข้ าร่ วมในงาน SILMO
Bangkok ในการจัดสัมมนาเพื่อ ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่ องสี วัสดุ และเทรนด์แฟชัน่ ในอนาคต จากผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิตวั จริ ง
ในแวดวงแฟชัน่ ”
ความท้ าทายในการสร้ างแบรนด์ ด้งิ สาหรั บธุรกิจค้ าปลีก
นายขวัญชัย อธิคมรังสฤษฏ์ ผู้บริ หารจากบริ ษัท Whitespace Ltd เจ้ าของผลงานการออกแบบร้ านแว่นตาแบรนด์ดงั อาทิ V-Eye
wear, Niche Nation, D Lux Optic กล่าวว่า “การทาธุรกิ จค้ าปลีก ในปั จจุบัน กาลังเผชิ ญ กับความท้ าทาย ทัง้ ในด้ านพฤติ กรรม
ผู้บ ริ โภคที่ซับ ซ้ อนขึน้ ไลฟ์ สไตล์ ที่ หลากหลาย และการเปลี่ย นแปลงเข้ าสู่ยุคดิ จิทัล ทาให้ ผ้ ูป ระก อบการต้ องก้ าวให้ ทัน ต่อการ
เปลีย่ นแปลงเพื่อจับกลุม่ ตลาดคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ Millennials เริ่ มต้ นตังแต่
้ การทาความเข้ าใจในความต้ องการของลูกค้ า การวาง
กลยุทธ์ ในการสร้ างแบรนด์ดิ ้ง การออกแบบโลโก้ ไปจนถึงการดีไซน์ร้านค้ าให้ มีเอกลักษณ์ โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง สามารถ
ดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ าร้ าน และสร้ างประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ าในการมาใช้ บริ การ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการกระตุ้นยอดขาย
สิง่ เหล่านี ้มีความสาคัญอย่างมากในการทาธุรกิจให้ ประสบผลสาเร็ จ ”

-------- ต่อ --------

ความก้ าวหน้ าของวงการทัศนมาตรศาสตร์
ดร. ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เผยว่า “ในช่วงระยะเวลาไม่นานมีความก้ าวหน้ า
ในด้ านทัศนมาตรศาสตร์ อย่างมากในโลกปั จจุบนั ทังทางด้
้
านองค์ความรู้ ในการปฏิบตั ิงานด้ านทัศนมาตรและทัศนวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป การประดิษฐ์ อปุ กรณ์ทางด้ านการตรวจวินิจฉัยใหม่ๆ หลายรายการซึง่ ได้ เริ่ มเข้ ามามีบทบาทต่อการตรวจรักษาในการประกอบ
โรคศิ ล ปะสาขาทัศ นมาตรมากยิ่ ง ขึน้ อี ก ทัง้ การปรั บ ปรุ งรู ป แบบการรั ก ษาและการบริ ก ารทางการแพทย์ ด้ านทัศ นมาตรก็ ได้
เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างไม่หยุดยังในโลกที
้
่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วดัง่ เช่นในปั จจุบนั นี”้
SILMO Bangkok ดันไทยสู่แฟชั่นฮับของธุรกิจแว่ นตา
มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทัว่ ไป บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเมนท์ จากัด เผยว่า “จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทยที่สงู ขึ ้น การเพิ่มขึ ้นของประชากรในกลุม่ ชนชันกลางและชนชั
้
นสู
้ ง ที่มีการคานึงเรื่ องการใช้ ชีวิต และหันมาเลือกสินค้ าที่
เหมาะกับไลฟ์ สไตล์มากยิ่งขึ ้น ประกอบกับที่ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตที่สาคัญของเลนส์ โดยคิดเป็ นสัดส่วน 22% ของโลก หรื อ
จานวนเลนส์ประมาณ 800-900 ล้ านเลนส์ต่อปี อิมแพ็คจึงนางาน SILMO เข้ ามาจัดแสดงที่ประเทศไทย เพื่อผลักดันไทยสูแ่ ฟชัน่ ฮับ
ของธุรกิจแว่นตา ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Business Meets Fashion” ที่ไม่เพียงเป็ นการส่งเสริ มภาคธุรกิจ ของวงการแว่นตา ในการเป็ น
เวทีสาคัญในการเปิ ดตัวคอลเลคชัน่ ใหม่ๆ ของแบรนด์ชนน
ั ้ าทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ พร้ อมอินโนเวชัน่ สาหรับเครื่ อ งมือ
สาหรับตรวจสุขภาพสายตา แต่ยงั รวมไปถึงการสนับสนุน และผลักดันด้ านวิชาชีพ โดยจัดให้ มีงานประชุมอบรมสัมมนาวิชาการ
ร่ ว มกั บ สมาคมนัก ทั ศ นมาตรศาสตร์ ไทย ในหัว ข้ อ “Vision; learning; living and entertaining” โดยจะมี วิ ท ยากรทัง้ ในและ
ต่างประเทศมาร่ วมให้ ความรู้ และแชร์ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริ มวิชาชีพให้ ทนั สมัยและใช้ นับเป็ นชั่วโมงอบรมเพื่อต่อ
หนังสืออนุญาตให้ บคุ คลทางการประกอบโรคศิลปะและช่างแว่นตาอีกด้ วย”
การประกวดเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบแว่ นตาไทย
“อีกหนึ่งกิ จกรรมที่น่าสนใจภายในงาน คือ การประกวดออกแบบและผลิตแว่นตา “Fashion Got Talent” ที่อิมแพ็ค ร่ วมกับกรม
ส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ นิสติ นักศึกษาจากทัว่ ประเทศส่งผลงานการออกแบบและผลิตแว่นตา
เพื่อค้ นหาผู้ชนะที่จะได้ นาผลงานไปโชว์ที่งาน SILMO Paris 2018 เพื่อประกาศศักยภาพของนักออกแบบของไทยบนเวทีระดับโลก”
มร. ลอย จุน ฮาว กล่าวเสริ ม
หากท่ า นสนใจสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม กรุ ณ าติ ด ต่ อ ที่ คุ ณ ภริ น ธร อั ศ วเลิ ศ ไพบู ล ย์ โทรศั พ ท์ 02-833-5312 อี เ มล์
parintornu@impact.co.th หรื อเว็บไซต์ www.silmobangkok.com
-------- จบ -------ติดต่อฝ่ ายประชาสัมพันธ์งานได้ ที่ คุณกัญญ์สริ ิ แก่นทอง (หนิง)
โทรศัพท์: 02-833-5308
โทรสาร: 02-833-5127-9
อีเมล: kannsiris@impact.co.th
หรื อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.silmobangkok.com

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

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเมนท์ จากัด (อิมแพ็ค) บริ ษัทผู้นาด้ านการจัดงานแสดงสิน ค้ าของประเทศไทย ให้ บริ การครบวงจร
ทังด้
้ านการจัดงานแสดงสินค้ าเพื่อประชาชนทัว่ ไป งานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม และงาน
อีเวนท์ตา่ งๆ อิมแพ็คได้ รับการยอมรับจากทังหน่
้ วยงานภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้ านการจัดงาน ด้ วยประสบการณ์
ในการทางานร่วมกับสมาคมและหน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทังในประเทศไทยและต่
้
า งประเทศ ทาให้ อิมแพ็คสามารถเป็ น
จุดเชื่อมต่อระหว่างคุณในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้เชี่ยวชาญได้ ในทุกอุตสาหกรรม
www.impact.co.th

