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เราช่วยให้บริษัทต่างๆในเอเชีย-แปซิฟิกเริ�มต้น ปรับขนาด
และสานต่อเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา

เชื�อมต่อกับเรา
เชื�อมต่อกับเอเชียแปซิฟิก
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วิสัยทัศน์ที�สร้างแรงบันดาลใจ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดงั เช่น ฐานข้อมูลขนาดใหญ่, หุน่ ยนต์, ปัญญาประดิษฐ์, การผลิตเพือ่ การเติมแต่ง และอืน่ ๆนัน้
กำ�ลังนิยามกระบวนการผลิต การออกแบบ และการผลิตสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ระบบการจัดจำ�หน่ายและซัพพลาย
เชนทัว่ โลก ผูผ้ ลิตและธุรกิจตัง้ แต่บรรษัทข้ามชาติ (MNC) ไปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเอเชีย-แปซิฟกิ
ยอมรับว่า รูปแบบธุรกิจในปัจจุบนั จะไม่ยง่ั ยืนอีกต่อไป พวกเขาจะต้องเปลีย่ นแปลงและปรับตัว มีความพร้อมทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
แต่กา้ วของการเปลีย่ นแปลงไม่ราบรืน่
การเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมเอเชีย-แปซิฟกิ
เป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ทพ่ี ฒ
ั นาไปพร้อมกับอุตสาหกรรมและถูกสร้าง
ขึน้ โดยผูน้ �ำ และผูเ้ ชีย่ วชาญในการสนับสนุนโครงการ ริเริม่ การเปลีย่ นแปลงของพวกเขา การเดินทางทีจ่ �ำ เป็นและทำ�ได้
โดยกระบวนการของระบบดิจติ อลโดยอุตสาหกรรม 4.0 ออกแบบและจัดทำ�ขึน้ เพือ่ ช่วยให้บริษทั ต่าง ๆในภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟกิ เริม่ ต้นขยายขนาดและคงไว้ซง่ึ การยอมรับในกระบวนการและวิธกี ารแก้ปญ
ั หาอุตสาหกรรม 4.0 การเปลีย่ นแปลงทาง
อุตสาหกรรมเอเชีย-แปซิฟกิ เป็นการรวมเหล่าบรรดา ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในสายธุรกิจทีร่ ว่ มทำ�ธุรกิจด้วยกัน

เอเชียแปซิฟกิ : ภูมิภาคที�ได้รับการยืนยัน
กลุม่ กำลังการผลิตระ
ดับภูมภิ าคทีก่ ำลังเติบโต

ภาคการผลิตทีส่ ำคัญทัว่ เอเชียแปซิฟกิ

ออสเตรเลีย

ขับเคลือ่ นด้วยความสามารถและนวัตกรรมมีขอ้ บ่งชีอ้ ย่างชัดเจนว่าภูมภิ าคเอเชี
ยแปซิฟกิ จะครองศักยภาพเหนือยุโรปและอเมริกาเหนือในการผลิตสูงสุด
แผนภาพนีแ้ สดงให้เห็นถึงการจัดอันดับความแข็งแกร่งในการผลิตสำหรับประเ
ทศทีโ่ ดดเด่นในแต่ละภูมภิ าค
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ทีม่ า: Deloitte Touche Tohmatsu และสภาแห่งสหรัฐอเมริกาด้านการแข่งขัน,
ดัชนีการแข่งขันระดับโลกด้านการผลิตปี 2016,
การวิเคราะห์ Deloitte จากข้อมูลของอังค์ถดั (II)

จีน

อินเดีย

ยานยนต์
เทคโนโลยีสะอาด
อิเล็กทรอนิกส์
อาหารและเครือ่ งดืม่
สิง่ ทอ

ยานยนต์
เคมีภณ
ั ฑ์
อาหารและเครือ่ งดืม่
เวชภัณฑ์

อินโดนีเซีย

ญีป่ น่ ุ

ประเทศมาเลเซีย

ยานยนต์
เคมีภณ
ั ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
อาหารและเครือ่ งดืม่
สิง่ ทอ

ยานยนต์
เคมีภณ
ั ฑ์แล
ะสารประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์
พลังงาน

การบินและอวกาศ
เคมีภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์การแพทย์

สิงคโปร์

เกาหลีใต้

ไต้หวัน

อาหารและเครือ่ งดืม่
เครือ่ งจักรแล
ะอุปกรณ์
ปิโตรเลียมแล
ะเคมีภณ
ั ฑ์
สิง่ ทอ

การบินและอวกาศ
พลังงานไฟฟ้าแล
ะเคมีภณ
ั ฑ์
ทะเลนอกชายฝัง่
ความแม่นยำ
วิศวกรรม

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
อาหารและเครือ่ งดืม่
ปิโตรเลียมแล
ะเคมีภณ
ั ฑ์
สิง่ ทอ

ประเทศไทย

เวียดนาม

ยานยนต์
การแพทย์ชวี ภาพ
ไบโอเทคโนโลยี
อาหาร
หุน่ ยนต์

อิเล็กทรอนิกส์
อาหาร
สิง่ ทอ

การแพทย์ชวี ภาพ
พลังงานสะอาด
เซมิคอนดัคเตอร์
เครือ่ งจักรอัจฉริยะ

แพลตฟอร์มที�จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้การพัฒนาและการยอมรับของ
อุตสาหกรรม 4.0 ข้ามภาคการผลิตที�สาํ คัญภาคในเอเชียแปซิฟกิ
การเริ�มต้น, การขยายขนาดธุรกิจ, สานต่อ – การเดินทางเพื�อการเรียนรู้ที�มีความสําคัญและ
น่าดึงดูดเพื�อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
วิสัยทัศน์ที่ได้ดลใจของเราคือการสร้างแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ที่มีวิวัฒนาการไปพร้อมกับการอุตสาหกรรม
และสร้างขึ้น
โดยผู้นำ�และผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา
เกิดขึ้นจากการเข้าถึงร่วมกันอย่างลึกซึ้ง
ในหมู่บรรดานักลงทุนที่ใฝ่หาที่จะค้นพบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม 4.0 การผลิตชั้นสูงและการจัดการซับพลายเชนที่
ชาญฉลาดไปจนถึงการพัฒนาและการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร การจัดงานประชุมนี้ให้บริการ
ภาคอุตสาหกรรมเช่นการบินและอวกาศ, ยานยนต์, วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์, เคมีภัณฑ์, การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค,
อิเล็กทรอนิกส์, ทางทะเลและนอกชายฝั่ง, น้ำ�มันและก๊าซเชื้อเพลิง และงานวิศวกรรม

การเปลีย� นแปลงอุตสาหกรรมคเอเชีย-แปซิฟกิ :

เราช่วยให้บริษทั ต่าง ๆ ในเอเชีย-แปซิฟกิ ในการเริม่ ต้น ขยายขนาดธุรกิจและสานต่อ
ในเส้นทางการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหรรมของนักลงทุน

เชือ� มต่อกับเรา เชือ� มต่อกับเอเชียแปซิฟกิ
อุตสาหกรรม

4.0

จัดการขนส่งภายในประเทศ

เชือ่ มต่อกับโรงงาน

การบำรุงรัก
ษาแบบคาด
การณ์ลว่ งหน้า

อุตสาหกรรมอินเท
อร์เน็ตของสิง่ ต่าง ๆ

หุน่ ยนต์
พลังงานแบบบูรณาการ

ข้อมูลและการวิเคราะห์
ระบบคอมพิว
เตอร์ในคลาวด์

การสร้างต้นแบบอย่างร
วดเร็วและการพิมพ์ 3 มิติ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

การจัดระบบค
ลังสินค้าอัตโนมัติ
ปัญญาประดิษฐ์

เนือ่ งจากผูผ้ ลิตในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
เริม่ เข้าใจว่ารูปแบบธุรกิจปัจจุบนั ของพว
กเขานัน้ ไม่ยง่ั ยืนอีกต่อไป เศร ษฐกิจแล
ะธุรกิจจะต้องเริม่ ดำเนินการตามแผนป
ฏิรปู ของตนเอง อย่างไรก็ตามความเร็ว
ของการเดินทางแต่ละครัง้ นัน้ แตกต่างกั
นและไม่สเถียรภาพ โดยนักลงทุนในแต่
ละด่านจะมีการยอมรับที่แตกต่างกัน
งานจัดการประชุมนี้ ได้รบั การออกแบบ
และดูแลเพือ่ ช่วยให้บริษทั ต่าง ๆในเอเ
ชีย-แปซิฟกิ ให้มกี ารเริม่ ต้น ปรับขยาย
ขนาดและสนับสนุนสานต่อ การยอมรับ
กระบวนการและแนวทางอุตสาหกรรม
4.0 ด้วยเหตุนแ้ี นวทาง“ การการเดินท
างสูก่ ารเรียนรู”้ ทีไ่ ม่เหมือนใคร จะนำไ
ปสูค่ วามร่วมมือ โดยขึน้ อยูก่ บั ว่าพวกเข
าอยูจ่ ดุ ใดในเส้นทางการเดินทางของนัก
ลงทุน – ผูเ้ ข้ามาใหม่ ผูเ้ ริม่ ต้นห
รือผูบ้ กุ เบิก

ห่วงโซ่บล็อก

แนวทาง“ การเดินทางเพือ� การเรียนรู ้ ” ทีไ� ม่ เหมือนใคร

การเดินทางทีส่ ามารถกำหนดเอง และได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ มอบประสบการณ์คมุ้
ค่าสำหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม เพือ่ ทำความเข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ของอุตสาหกรรม 4.0

การเปลีย� นแปลง
อุตสาหกรรม
เอเชีย-แปซิฟกิ 2019

สตูดโิ อแลกเปลีย่ น

คลินกิ ให้คำปรึกษา

นำเยีย่ มชม
(นอกสถานที)่
และนำเยีย่ มชม
เชิงเทคนิค
(นอกสถานที)่

การเดินทางสูก่ ารเรียนรู้

โซนนวัตกรรม

ห้องปฏิบตั กิ ารความร่วมมือ
ประตูสอู่ ตุ สาหกรรม 4.0

แซนด์บอ็ กซ์และการประชุม

การเรียนรูก้ ารปฏิบตั กิ ารทดลอง

สิ�งที�คาดหวังในปี 2019
การมีส่วนร่วมและ
รวมกับความแตกต่าง

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเอเชีย-แปซิฟิก ได้รับการออกแบบให้เป็นเส้นทางแห่ง
การเรียนรู้ ปร ะกอบด้วยกิจกรรมและโปรแกรมมากมายแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์
สำ�หรับกลุ่มผู้ชมตามเป้าหมายในภาคอุตสาหกรรมและตลาดที่หลากหลาย ซึ่งตอบสน
องความต้องการที่แตกต่างในระดับความเข้าใจและการยอมรับ

การแสดง

นิทรรศการและสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีและแนวทาง
อุตสาหกรรม 4.0

แนวทางการเดินทางเพือ� การเรียนรูทไี� ม่เหมือนใคร

การเดินทางที่ปรับแต่งและดูแลเอาใจใส่มอบประสบการณ์ที่ยอด
เยี่ยมสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำ�ความเข้าใจถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของอุตสาหกรรม4.0

การเรียนรูก้ ารทดลอง

แพลตฟอร์มแลกเปลี�ยนความรู้

การปิดช่องว่างความรู้ด้วยแพลตฟอร์มการประชุมที่น่าสนใจเช่น
การประชุมอุตสาหกรรมในอนาคต, การประชุมโกลบอลแอดดิทีฟ
และหัวข้อการประชุมมาตรฐานการผลิต

Sandbox
จัดพื้นที่ฟรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสดที่มีการนำ�เสนอ ซึ่งขับเคลื่อน
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วม ผลักดันการสนทนาและการโต้วาทีด้วยการ
แถลงการณ์ การท้าทาย และการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติสำ�หรับการ
ใช้ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม 4.0

ห้องปฏิบตั กิ ารความร่วมมือ

พื้นที่สาธิตเพื่อแสดงการใช้งานของผลิตภัณฑ์และแนวทางที่
พร้อมใช้งานอันเป็นนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม, โรงงานดิจิตอลและการจัดระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

พื้นที่ร่วมสร้างและสาธิตสำ�หรับผู้ให้บริการโซลูชันและผู้ผลิต เพื่อ
หารือเกี่ยวกับโซลูชันการทดสอบและการติดตั้งเพิ่มเติมสำ�หรับ
แนวทางที่ก้าวไปสู่การยอมรับอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม 4.0

โซนเริม่ ต้นและโซนนวัตกรรม

สตูดิโอแลกเปลีย� น

โซนที่รวบรวมผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้ค้นหาเพื่อสำ�รวจ
เทคโนโลยีและความร่วมมือทางธุรกิจผ่านนวัตกรรมแบบเปิด

แพลตฟอร์มชุมชนดิจิทัลที่นำ�นักลงทุนในอุตสาหกรรมและผู้คนต่าง
ๆมารวมกันเพื่อรับมือกับความท้าทายและถกปัญหาซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของระบบที่ขยายตัว

การจับคูอ่ จั ริยะ O2O & โปรแกรมผูซ้ อ้ื

แพลตฟอร์มเครือข่าย

การจับคู่ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ของผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อ
สร้างการจับคู่ทางธุรกิจที่จะนำ�ไปสู่ความความสำ�เร็จและเข้าถึง
ประเด็นเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ

โอกาสในการเชือ่ มต่อเครือข่ายทีห่ ลากหลายช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม
ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ ในงานเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึง
ประเด็นมุง่ หวังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอุตสาหกรรม 4.0

นําเยีย� มชม

นำ�เยีย่ มชมเชิงเทคนิค

ทัวร์น�ำ เยี่ยมชมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับภาพ
รวมที่ชัดเจนและรัดกุมของหัวข้อการแสดง ที่นักลงทุนให้ความ
สนใจมากที่สุด

เชิญชวนให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสำ�รวจสถานทีท่ ว่ี างแผนไว้ทว่ั สิงคโปร์
ซึง่ เป็นตัวอย่างทีด่ ที ส่ี ดุ ของการจัดแสดงการเปลีย่ นแปลงทาง
อุตสาหกรรมทีด่ ที ส่ี ดุ และแนวคิดการปรับใช้ส�ำ หรับอุตสาหกรรม 4.0

สนับสนุนโดย
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม

การแปลงอุตสาหกรรมเอเชีย-แปซิฟิค
ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของอุตสาหกรรม เพื่อให้คำ�แนะนำ�
และแนวทางสำ � หรั บ การส่ ง มอบและ
บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กำ�หนดไว้
สำ�หรับการจัดการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการทีป� รึกษาระดับนานาชาติ

Organised By

International Partner

หมวดผู้จัดแสดงสินค้าผู้ให้บริการโซลูชัน

ผู้ให้บริการเทคโนโลยี บริษัท อุตสาหกรรม ผู้ผลิตส่วนประกอบ บริษัทซอฟต์แวร์ ซัพพลายเออร์ โซลูชันการผลิต บริษัทที่
ให้บริการ บริษัทฝึกอบรมและรับรอง สถาบันการเรียนรู้ระดับสูง สถาบันวิจัยที่ปรึกษาที่เพิ่งเริ่มต้น เป็นต้น

อุตสาหกรรมการผลิต
แบบบูรณาการ

• ระบบดำ�เนินการผลิต (MES)
• การบำ�รุงรักษาแบบคาด

โซลูชั่นการพิมพ์ 3 มิติ

• การจัดการวงจรชีวิต

• การพิมพ์ 3 มิติ
• โซลูชั่นการผลิต
• วัสดุและส่วนประกอบ
• การจัดการคุณภาพแล

• การวิจัยและพัฒนา
• เทคโนโลยีความปลอดภัย
• การฝึกอบรมและการศึกษา
• เสมือนจริงและเติมความ

• การสร้างต้นแบบอย่าง

• การว่าจ้างเสมือนจริง

ะมาตรวิทยา

รวดเร็ว
• การวิจัยและพัฒนา
• ซลูชั่นสำ�หรับการผลิตส
ารเติมแต่ง
• การฝึกอบรมและการศึกษา

การณ์ล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ (PCM)

เป็นจริง

อุตสาหกรรมอัตโน
มัติโรงงานและกระ
บวนการอัตโนมัติ

• ไมโครเทคโนโลยี
• การควบคุมการเคลือ
่ นไหว
• กระบวนการอัตโนมัติ
• การปกป้องผลิตภัณฑ์และ

• การวิจัยและพัฒนา
• อุปกรณ์จด
ั เก็บและค้นคืน
• ผู้ให้บริการโซลูชั่นอวกาศ
• ระบบการจัดการห่วงโซ่

• การวิจย
ั และพัฒนาเทคโ

• การฝึกอบรมและการศึกษา
• ระบบแบบครบวงจรสำ�หรับ

เครือ่ งหมายการค้า

นโลยีระบบอัตโนมัตทิ างลม

• หุน
่ ยนต์และระบบอินท

ริเกรต
• ส่วนประกอบและระบบรักษ
าความปลอดภัย
• เซ็นเซอร์
• การฝึกอบรมและการศึกษา
• ระบบวัดการสัน
่ สะเทือน

โซลูชั่นการขนส่งอัตโ
โซลูชั่นระบบและโซลูชั่นไอที นมัติอัจฉริยะและการ
โรงงานดิจิตัล
จัดการห่วงโซ่อุปทาน
กระบวนการอินทริเกรตและ อุตสาหกรรม
โซลูชั่นสารสนเทศ

• ระบบการจัดการสินทรัพย์
• การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
• คอมพิวเตอร์คลาวด์
• ความปลอดภัยทางไซเบอร์
• โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
• การออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์
• ดิจิตอลแฝด
• การวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP)
• การเรียนรู้ของเครื่อง

• แอคชูเอเตอร์
• ประกอบและจัดการระบบ
• ระบบปกครองตนเอง
• สายเคเบิลและผู้ให้บริการ

พลังงาน
• ระบบส่งกำ�ลังไฟฟ้า
• ระบบฟีลบัส
• การประมวลผลภาพ
อุตสาหกรรม
• การวัดและการควบคุม
เครื่องมือวัด
• อินเทอร์เน็ตของสิง่ ต่าง ๆ (IIoT)
• เทคโนโลยีเลเซอร์
• ไดรฟ์เชิงเส้น

• ยานพาหนะนำ�ทางอัตโนมัติ
• ระบบลำ�เลียง
• ระบบการทำ�ให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

• รถบรรทุกเพือ
่ อุตสาหกรรม

และรถยก

• ระบบการติดฉลากและ

การระบุ

• ยกแพลตฟอร์ม
• โลจิสติกส์ไอที
• ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์และ

สัง่ บรรจุ

• ระบบแร็ค

ชุมชนผู้เยี่ยมชมอ

าเซียน, เอเชียใต้, เอเชียเหนือ, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

อุตสาหกรรมที่สำ�คัญ ฟังก์ชั่นงาน
• การบินและอวกาศ
• ยานยนต์
• โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง

อำ�นวยความสะดวก
• สารเคมี
• ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• พลังงาน
• อาหารและเครื่องดื่ม
• การจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
• น้�ำ มันและก๊าซเชือ
้ เพิลง
• เภสัชกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพ
• เซมิคอนดักเตอร์
• โซลูชั่นในเมือง

• การพัฒนาธุรกิจ
• การปฏิบัติตามและการ

ตรวจสอบ

• การเงินและการลงทุน
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การผลิต
• การจัดการผลิตภัณฑ์
• การควบคุมคุณภาพและการ

ประกัน

• การวิจัยและพัฒนา
• การขายทางเทคนิค

ระดับงาน

• ผู้บริหารระดับสูง
• ที่ปรึกษา
• ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจ
• หัวหน้าแผนก
• วิศวกร
• นักวางแผนโรงงาน
• ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
• ผูจ
้ ดั การระบบ
• ผูค
้ า้

อุปทาน

โลจิสติก

• ระบบการจัดการคลังสินค้า

พลังงานที่ผสมผสาน
การแก้ปัญหาเชิงนวั
ตกรรมเพื่อลดต้นทุน
พลังงานในโรงงานผลิต
• หลอดไฟประหยัดพลังงาน
• โซลูชั่นการจัดการพลังงาน
• ระบบกูค
้ นื ความร้อน
• เครือ
่ งทำ�ความร้อนระบาย

อากาศอุปกรณ์เครือ่ งป
รับอากาศ
• แผงมิเตอร์ระบบกระจายสำ�
หรับการติดตัง้ อาคารไฟฟ้า
• ตัวจัดแนวและแอคชัวเตอร์
สำ�หรับวิศวกรรมอาคาร
• บริการสร้างพลังงาน
• เทคโนโลยีการผลิตประหยัด
พลังงาน
• ทรัพยากรหมุนเวียน
• การวิจย
ั และพัฒนา
• สวิตช์ความปลอดภัย
• การฝึกอบรมและการศึกษา

เราเข้าใจคุณ

การย้ายธุรกิจ

พลังในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ:
เราให้บริการต่อลูกค้าในด้านศักยภาพใน
การเติบโตที่โดดเด่นและมุ่งมั่นที่จะช่วยให้
คุณได้รับผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

SNAPSHOT OF 2018 TRADE ATTENDEES

การจัดนิทรรศการ ผู้สนับสนุน
พูดคุยหรือเยี่ยมชม
จองพื้นที่และก้าวสู้อนาคต

วางตำ�แหน่งแบรนด์องค์กรของคุณในฐานะผู้นำ�
อุตสาหกรรมระดับแนวหน้าแห่งการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรม
จัดแสดงโซลูชันและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของ
คุณให้กับผู้ชมนานาชาติของผู้นำ�ธุรกิจและผู้ทรง
อิทธิพลทางธุรกิจ
กระชับสัมพันธไมตรีกับลูกค้าของคุณ
พัฒนาช่องทางการขายและพันธมิตรใหม่เพื่อร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
สร้างธุรกิจต่อไปในอนาคต

ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศจีน

ประเทศมาเลเซีย

ยุโรป

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศอินเดีย

Mr. Bert Dico
T: (65) 64032183
E: bert.dico@singex.com

SingEx Exhibitions
Mr. Baldeep Singh
T: (91) 124 4580350
E: baldeep.singh@singex.com

Hannover Milano Fairs
Ms Fiona Song
T: (86) 21 50456700
E: fiona.song@hmf-china.com

Deutsche Messe AG
Ms Ulrike Legde
T: (49) 511 8933146
E: ulrike.legde@messe.de

Hannover Milano Fairs India
Ms. Geeta Bisht
T: (91) 22 62672119
E: geeta.bisht@hmf-india.com

ประเทศอินโดนีเซีย

PT. Pro Fair
Ms. Paula Yahya
T: (62) 21 47860763
E: paula.yahya@profi.co.id

ประเทศญี่ปุ่น

Japan Management Association
Mr. Masahito Takeo
T: (81) 3 34346447
E: masahito_takeo@jma.or.jp

SingEx Exhibitions
Mr. Henry Chua
T: (65) 64032100
E: henry.chua@singex.com

Messe Worldwide Sdn Bhd
Ms. Lai-Lyn Fong
T: (60) 3 78032276
E: lailyn@messeww.com

SingEx Exhibitions
Mr. Henry Chua
T: (65) 64032100
E: henry.chua@singex.com

ประเทศไต้หวัน

Hannover Pacific Corp
Ms. Amy Liu
T: (886) 2 27927128
E: amy@hf-taiwan.com

ประเทศไทย

SingEx Exhibitions
Mr. Henry Chua
T: (65) 64032100
E: henry.chua@singex.com

ประเทศสหรัฐอเมริกา

SingEx Exhibitions
Mr. Baldeep Singh
T: (91) 124 4580350
E: baldeep.singh@singex.com

Find ITAPASIAPACIFIC on the following networks

