นี โอฉลองครบรอบ 10 ปี
บริษท
ั  เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชน
ั ่ ออกาไนเซอร จํากัด หรือนีโอ (NEO) ดึงโรงแรม รีสอรท บริษท
ั นําเที่ยว สายการบิน
สินคาแบรนดเนม โหมโปรโมชน
ั ่ เอาใจผูบริโภค กระตุนกําลังซ้ อ
ื ชวงกลางปี ลดราคาสูงสุดถึง 80% ในงาน Amazing
Thailand Grand Sale Fair 2011 เริ่ม 28-31 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์
กลับมาอีกครัง้ กับมหกรรมลดราคาสินคาครัง้ ยิ่งใหญที่สุดในรอบปี ที่รวบรวมสินคา บริการ และกิจกรรมจากมหก
รรม Grand Sale ทุกภาค มารวมไวเพื่อเปิ ดงานอะเมซิ่ง ไทยแลนด แกรนด เซลล แฟร 2011(Amazing Thailand
Grand Sale Fair 2011) โดยในการจัดงานครัง้ นี้ บริษท
ั  เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชน
ั ่ ออกาไนเซอร จํากัด โดยคุณบุษยา
ประกอบทอง รองผูจัดการทว
ั ่ ไป รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยคุณวัลลภา แกวไพฑูรย ผูอํานวยการ
ฝ ายลงทุนธุรกิจทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กําหนดจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี “Amazing Thailand
Grand Sale Fair 2011” ภายใตภาพลักษณของงานลดราคาสินคาครัง้ ยิ่งใหญชวงกลางปี
โดยคณ
ุ บ
 ษ
ุ ยา ประกอบทอง กลาววา  “การจัดง านในครัง้ น
 ี้ บริษท
ั ฯ ไดใ ชก
 ลยุทธใ นการประชาสัมพันธก
 จ
ิ กรรมครัง้ น
 ี้
อยางหลากหลาย ทัง้ ส่ อ
ื โฆษณา และประชาสัมพันธ โดยเราตงั ้ เป านักทองเที่ยวชาวไทย และตางประเทศ ไมต่าํ กวา
200,000 คน ซึ่งโปรโมชน
ั ่ พิเศษในงานมีทงั ้ การจําหนายสินคาและบริการราคาลดพิเศษสุด 10 – 80 % และ
ชอปสนุกไปกับกิจกรรมชวงเวลานาทีทองจากโรงแรม ที่พักระดับพรีเมี่ยม ในราคาเพียง 599, 999 บาท พิเศษ
เฉพาะงานนี้งานเดียว”
พรอมทงั ้  คุณวัลลภา แกวไพฑูรย กลาวเสริมวา “การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดดําเนินโครงการ Amazing
Thailand Grand Sale อยางตอเนื่องเป็ นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงจูงใจใหนักทองเที่ยวทงั ้ ชาว
ไทยและชาวตางชาติไดจับจายเลือกซ้ อ
ื สินคาและบริการในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยวมากข้ น
ึ  และสรางภาพลักษณ
ของประเทศไทยใหเป็ นแหลงซ้ อ
ื สินคาที่มีคุณภาพแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย รวมทงั ้ ชวยกระตุนใหเกิดการ
หมุนเวียนเงินตราภายในประเทศ และการกระจายรายไดสูภูมิภาค มุงสนองนโยบายของรัฐในดานทองเที่ยวที่เน น
การเพิ่มข้ น
ึ ของคาใชจายนักทองเที่ยวตอคนตอวัน โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ซึ่งเชื่อวาจะสามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาในประเทศไดไมต่าํ กวาลานคน และมีเงินหมุนเวียนเขาในประเทศไดไมต่าํ กวา 1,800 ลาน
บาท ซึ่งงานในปีที่ผานมาไดรับการตอบรับเป็ นอยางดีจากประชาชนทว
ั ่ ไปที่ใหความสนใจเขามาจับจายซ้ อ
ื สินคา
ภายในงาน ถือไดวาเป็ นการกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมไดในอีกทางหนึ่ง”
งานนี้ บริษท
ั  เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชน
ั ่ ออกาไนเซอร จํากัด หรือนีโอ (NEO) และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยผนึก
กําลังกับผูประกอบการสินคาและบริการระดับคุณภาพมาจําหนายในราคาสุดคุม ทัง้ เสื้อผาแฟชัน
่  สินคาแบรนดเนม
ชัน
้ นํา SMEsคุณภาพ เครื่องประดับ หัตถกรรม อาหาร กระเป า รองเทา เครื่องสําอางแบรนดดัง แพ็คเกจทองเที่ยว
และโปรโมชน
ั ่ สุดคุมของโรงแรม ที่พัก รีสอรท สายการบิน ตลอดจนผูประกอบการตางๆ ซึ่งในปีนี้ พื้นที่จัดงานมี
ประมาณ 20,000 ตารางเมตร เต็มพ้ น
ื ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์ โดยมีผูเขารวมจัดแสดงงานมากถึง 750 บูธ

ซึ่งพ้ น
ื ที่การจัดแสดงงานแบงออกเป็ น 3 โซน ไดแก
1.Grand Sale Zone แสดงสินคาอุปโภคและบริโภค อาทิ เสื้อผา เครื่องแตงกายเครื่องประดับ ของใช ของตกแตง
บาน สินคาและบริการดานสุขภาพ รวมไปถึงสินคาแบรนดเนมตาง ๆ ซึ่งใหสวนลดพิเศษสูงสุดถึง 80% อาทิ สินคา
ในเครือสหพัฒน, สินคาในเครือ CMG อยาง G2000, Fcuk, Energie, Calvin Klein Jeans, Nautica, Wrangler,
Payot, H20, Jantzen, Hush Puppies, Casio และอีกกวา 30 แบรนดดัง กระหนํ่ าโปรโมชน
ั ่ พิเศษภายในงานและ
สินคาราคาพิเศษเริ่มตนเพียง 100 บาท นอกจากนี้ยังมี L.M.E, FQ&L, Dortmuend, Tracy&Belle, Triumph,
Scholl, Rockport, Clarks, Zein-Haas, Body Glove รวมทงั ้ แบรนดนองใหมสุดฮิตอยาง Animal House ที่
พาเหรดกันมาลดราคากันอยางจุใจ รวมทงั ้ สินคาจากผูประกอบการกลุม SMEs ที่มีมาใหเลือกสรรอยางมากมาย
2.Grand Service Zone ซึ่งเป็ นสวนของการจําหนายสินคาและบริการทองเที่ยว ซึ่งมีทงั ้ โรงแรม รีสอรท แหลงทอง
เที่ยว สายการบิน ตลอดจนผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวทงั ้ ภายในประเทศและตางประเทศ อาทิ สายการบินนกแอร,
แอรเอเชีย, วันทูโก และโรงแรมช่ อ
ื ดังจํานวนมาก อาทิ Centara, Sri Panwa, X2 Resort, Sixsense, ปานวิมาน,
Royal Orchid Sheraton, Four Season Place, Pullman, La Toscana, โรงแรมในเครือไอบิส, เครือเอ-วัน กรุป
ฯลฯ จากทว
ั ่ ทุกภาคพากันมาลดราคาสุดพิเศษสูงสุดถึง 80 % เชนเดียวกับสินคา เป็ นตน
3.Amazing Thailand’s Brand กับการนํ าเสนอโชวเคสของสินคาและบริการ ซึ่งมีเป าหมายเพื่อสงเสริม และ
สนับสนุนสินคาไทยใหเป็ นที่แพรหลายมากยิ่งข้ น
ึ  รวมทงั ้ รณรงคและกระตุนใหนักทองเที่ยว ทัง้ ชาวไทยและ ตาง
ประเทศ ไดเห็นคุณคาของสินคาแบรนดไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล และสามารถซ้ อ
ื หาจับจายเป็ นของฝาก หรือ
ของที่ระลึก โดยสินคาเหลานี้ลวนเป็ นสินคาที่นําเสนอไอเดียใหมๆ ในการผลิตดวยฝีมือที่เต็มไปดวยความปราณีต
พิถีพิถัน และสวยงาม ตามแบบฉบับไทย เพิ่มความสามารถในการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ สําหรับ
ไฮไลทสําคัญในงาน Amazing Thailand Grand Sale Fair 2011 เป็ นการจัดแสดงสินคาภายใตโครงการ Amazing
Thailand’s Brand สินคาแบรนดไทยคุณภาพ และไดมาตรฐานการสงออก 10 แบรนด เพื่อรวมเฉลิมฉลอง 10th
Anniversary of Amazing Thailand Grand Sale Fair 2011 อาทิ พาคาเมี่ยน (Pakamian) ผาขาวมาแปลงรางที่
ตอยอดจากผาขาวมาธรรมดามาเป็ นสินคาที่แปลกและสวยงาม, บูธดอกไมสดหายากและไอศกรีมจากดอกไมนานา
ชนิดโดยดาษดารีสอรท, ตื่นตาต่ น
ื ใจไปกับเครื่องประดับโดย Kit-ti’s Jewelry, ชมการสาธิตเมนูพิเศษจากภัตตาคาร
อาหารชน
ั ้ นํา Blue Elephant, เสื้อผาแฟชัน
่ Tube Gallery, Faisorkam Living Home ของแตงบานจากธรรมชาต,ิ
Deesawat Outdoor Furniture เฟอรนิเจอรสนามไมสักดีไซนโมเดิรน, กาแฟวาวี Local Coffee…Global
Lifestyle, ผลิตภัณฑดูแลผิว Erb และผลิตภัณฑเซรามิก เถาฮงไถ “clay the color” ซึ่งเป็ นโรงงานโองมังกรแหง
แรกของจังหวัดราชบุรี เป็ นตน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซ้ อ
ื สินคาแฟชัน
่ เสื้อผาจาก Young Designer รุนใหมของ
เมืองไทย เฉพาะในงานนี้งานเดียวเทานัน
้
ผูที่สนใจสามารถเขารวมงาน Amazing Thailand Grand Sale Fair 2011 ในระหวางวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2
554 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์ ณ หอง Plenary Hall 1-3, Zone C 1-2 เวลา 10.00 – 20.00 น. เป็ นตนไป
ซึ่งสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ บริษท
ั  เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชน
ั ่ ออกาไนเซอร จํากัด โทรศัพท 0-2203-4232-4

หรือที่เว็บไซด www.amazinggrandsale.com

