ข่ าวประชาสัมพันธ์
ไต้ หวันและบังกลาเทศตบเท้ าเข้ าร่ วมจัดพาวิลเลี่ยนนานาชาติในงาน
CEBIT ASEAN Thailand เวทีทางธุรกิจเพื่อธุรกิจเทคโนโลยีและดิจทิ ัล
กรุ ง เทพฯ วัน ที่ 18 พฤษภาคม 2563 – CEBIT ASEAN Thailand 2020 งานแสดงสิ น ค้ าและเจรจาธุ ร กิ จ ด้ าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและดิ จิ ทั ล ส าหรั บธุ ร กิ จ SME จนถึ ง บริ ษั ท ขนาดใหญ่ ครั ้ ง ที่ 3 พร้ อมต้ อนรั บ
ผู้ประกอบการจากประเทศไต้ หวันและบังกลาเทศ ที่ตบเท้ าเข้ าร่ วมจัดพาวิลเลี่ยนนานาชาติ พร้ อมนาทัพบริ ษัท
และแบรนด์ ชัน้ นาเข้ าร่ วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่ าสุด โดยมีกาหนดจัดงานวันที่ 25-27 พฤศจิกายน
2563 ณ อาคาร 7 ศูนย์ แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
CEBIT ASEAN Thailand 2020 ได้ รับการสนันสนุนจาก Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers’ Association
หรือ TEEMA ประเทศไต้ หวัน และ Bangladesh Hi-Tech Park Authority หรือ BHTPA หน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้ าที่ในการ
ดูแ ลการพัฒ นาอุตสาหกรรมไอที แ ละเทคโนโลยี ในการน าบริ ษั ท และแบรนด์ ชัน้ นาเข้ า ร่ ว มจัดแสดงเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้ านสารสนเทศและดิจิทัลสาหรับธุรกิจขนาดใหญ่และ SME ชั ้นยอด มาจัดแสดงในพาวิลเลีย่ นนานาชาติ
มิ ส เตอร์ ริ ช าร์ ด ลี ประธาน Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers’ Association (TEEMA) กล่ า วว่ า
“TEEMA พร้ อมที่จะมาจัดพาวิลเลี่ยนไต้ หวันในงาน CEBIT ASEAN Thailand อีกครั ้งในปี นี ้ สาหรับการจัดงานในปี นี ้เรา
รวบรวมผู้ป ระกอบการชั ้นนาที่ พ ร้ อมนาเสนอเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเป็ นที่ตลาดอาเซียน ซึ่ง
CEBIT ASEAN Thailand ถือได้ ว่าเป็ นประตูสตู่ ลาดอาเซียนในการทาธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรเทคโนโลยีและดิจิทัลที่ ช่วย
ผู้ประกอบการในการสร้ างธุรกิจใหม่ เปิ ดตลาดใหม่ที่ และสร้ างเครือข่ายกับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย งานนี ้จึงเป็ น
แพลตฟอร์ มทางธุรกิจที่สาคัญ และมีประสิทธิภาพสาหรับบริษัทไต้ หวันที่ต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในภูมิภาคนี ”้
ประเทศบัง กลาเทศถื อ เป็ นอี กหนึ่ง ประเทศจะเข้ า ร่ ว มแสดงสิน ค้ า ในพาวิ ลเลี่ยนนานาชาติ ข องงาน CEBIT ASEAN
Thailand เป็ นครั ง้ ที่ สอง มิ ส เตอร์ ซาฟิ ค อิ ส แลม ผู้ อ านวยการโครงการ Bangladesh Hi-Tech Park Authority
(BHTPA) กล่าวว่า “ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่สองที่เราจะได้ เข้ าร่ วมแสดงในงาน CEBIT ASEAN Thailand เรารู้ สกึ ยินดีเป็ นอย่าง
มาก และในปี นี เ้ ราจะน าบริ ษั ท ด้ า นซอฟต์ แ วร์ 4 บริ ษั ท และBPO/KPO อี ก 3 บริ ษั ท ทัง้ หมด 7 บริ ษั ท เข้ า ร่ ว มแสดง
นวัตกรรมล่าสุดในงาน เพื่อเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของตลาดด้ านไอทีและดิจิทัลที่เติบโตเร็วเช่นนี ้ ภารกิจของ Bangladesh
Hi-Tech Park Authority เราเป็ นองค์ กรที่อยู่ในกากับของรัฐเพื่อส่งเสริ มภาคอุตสาหกรรมไฮเทคผ่านการให้ บริ การพื น้ ที่
ทางธุรกิจรวมไปถึงสิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ ในบังกลาเทศ เรามีความภาคภูมิใจที่ผ้ แู ทนของเราจะได้ นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมล่า สุด มาจัดแสดงใน CEBIT ASEAN Thailand 2020 โดยเรามุ่ง เน้ น ไปที่ เ ทคโนโลยี แ ละดิ จิ ทั ลในภู มิ ภ าค
อาเซียน”
--- มีต่อหน้ า 2 ---

มิสเตอร์ ลอย จุน ฮาว ผู้ จัดการทั่วไป บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ั น แมเนจเม้ นท์ จากัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่
จะต้ อนรั บ ทั ง้ ประเทศไต้ ห วั น และบั ง คลาเทศอี ก ครั ง้ ในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2020 สิ่ ง นี ส้ ะท้ อนให้ เห็ น ถึง
ความสาคัญ และความสาเร็จที่เพิ่มขึ ้นของการจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand ในฐานะเวทีทางธุรกิจและเวทีนัดพบครัง้
สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อตอกย ้าถึงความพร้ อมในการจัดงานในปี นี ้ เรายังได้ รับการสนับ สนุน
จากหน่วยงานชั ้นนาของประเทศไทย อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคม
ปั ญญาประดิษฐ์ ประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันไทย-เยอรมัน เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ประเทศไทย และอีกหลากหลายหน่วยงาน”
CEBIT ASEAN Thailand พร้ อมต้ อนรับกลุ่มผู้ซื ้อและผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีและดิจิทัลกว่า 5,000 ราย และผู้เข้ าร่ วม
แสดงสินค้ ากว่า 250 บริ ษัทชั ้นนาที่จะมานาเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด สาธิ ต สินค้ า หาโอกาสทางธุรกิจพร้ อม
สร้ างเครื อ ข่า ยและความสัม พันธ์ ทางธุ รกิ จ ตลอดทัง้ สามวันของการจัดงาน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 6 รู ปแบบธุรกิจ ได้ แก่ ปั ญญาประดิษฐ์ , อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิ ทัล, ซอฟต์ แวร์ สาหรับผู้ประกอบการและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ , ดาต้ าและคลาวด์ , สมาร์ ทโซลูชั่นส์และไอโอทีรวมไปถึง 5G พร้ อมด้ วยการจัดสัมมนา
ออนไลน์ หรื อ Webinar สัมมนา การจับคู่เจรจาธุ รกิ จ และพาวิลเลี่ยนสตาร์ ทอัพ ที่รวบรวมผู้เชี่ ยวชาญจากทัง้ ในไทย
อาเซียน และอีกหลากหลายภูมิภาค ครบจบในงานเดียว
กิจกรรมที่โดดเด่นภายในงานได้ แก่
1. CEBIT X TechTalkThai Webinar เปิ ดตัวงานสัมมนาออนไลน์ภ ายใต้ ธีม “การนาทางธุรกิจจากผลประทบของ
COVID -19” รวม 3 หัวข้ อที่น่าสนใจครอบคลุมเรื่องราวด้ านธุรกิจและเทคโนโลยี ได้ แก่ How to re-imagine and
reboot your business after COVID-19 to stay ahead?, How to adapt and implement AI technology to
enhance your business post COVID-19? และThe new norms in the application of Marketing Technology
(MTech) to flourish your business โดยร่วมมือกับเว็บไซต์ไอทีชั ้นนาอย่าง Techtalkthai.com ผู้เชี่ยวชาญชั ้น
นาจากธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัล ในการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานชั ้นแนวหน้ า ได้ แก่ ธนาคารกสิกรไทย AIS
และเซอร์ ทิส มาร่วมแชร์ ประสบการณ์และความรู้ในครั ้งนี ้
2. งานสัมมนา 360° ด้ านเทคโนโลยี และดิ จิทัล ภายใต้ ชื่อ “Tech Talks” ที่เป็ นการรวมผู้นาด้ านนวัตกรรม,
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีและผู้นาทางธุรกิจเพื่อแชร์ ความรู้และโซลูชนั่ ส์ใหม่เพื่อหลากหลายอุตสาหกรรมตั ้งแต่
อีคอมเมิร์ซ การตลาดดิจิทัล สมาร์ ท ออฟฟิ ศ การเปลี่ยนแปลงแรงงานดิจิทัล รวมไปถึงสัมมนาจากหน่วยงาน
และสมาคมชั น้ น าด้ านเทคโนโลยี โ ดยความร่ ว มมื อ จากสมาคมปั ญญาประดิ ษ ฐ์ ประเทศไทย และเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมด้ วยหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย
3. โปรแกรมเจรจาธุรกิจ กิจกรรมสาหรับผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ าที่จะพบปะกับกลุ่มผู้ซื ้อที่มีอานาจในการตัด สินใจ
และกลุ่ม ลูกค้ าเป้าหมายเพื่อ สร้ างยอดขายใหม่ ขยายเครื อข่ า ยทางธุ รกิ จ และสร้ างแบรนด์ ให้ เป็ นที่ ร้ ู จั กใน
ภูมิภาคอาเซียน
--- มีต่อหน้ า 3 ---

4.
5.

Business Leader Forum แพลตฟอร์ มทางความรู้ที่รวมผู้เชี่ยวชาญจากเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อร่ วมแชร์ ความรู้
เชิงลึกเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงแรงงานดิจิทลั
สตาร์ ทอัพ พาวิลเลี่ยน โซนสาหรับผู้ประกอบการสตาร์ ทอัพแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการในอนาคตของอุตสาหกรรม

สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ 093-396-4245 อีเมล info@cebitasean.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ที่
www.cebitasean.com
--- จบ --สือ่ มวลชนสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ประชาสัมพันธ์ โครงการ
คุณกัญญ์ สริ ิ แก่นทอง โทร 02-833-5308 อีเมล์ kannsiris@impact.co.th

ข้ อมูลผู้จดั งาน

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ นั แมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นผู้จดั นิทรรศการชั ้นนาของประเทศไทย IMPACT เป็ นมืออาชีพใน
การจัดงานและบริหารด้ านงานแสดงสินค้ าและงานเจรจาธุรกิจ การประชุมสัมนา และการฝึ กอบรม กับสมาคมและออแก
ไนเซอร์ ชั ้นนาที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม IMPACT เป็ นเวทีการตลาดที่มีประสิทธิภาพและนาเสนอแนวทางที่หลากหลาย
ครอบคลุม ตัง้ แต่ การวิ จัยตลาด จัดกิ จ กรรมส่ง เสริ ม การขายสาหรั บ ผู้ม าจัดแสดงงานและผู้เข้ า ชม การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการดาเนินงานในพื ้นที่สาหรับงานแสดงสินค้ าและการประชุมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม สาหรับ
ข้ อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.impact.co.th

