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来場無料！

2016年6月22日（水）～24日（金）
HALL 107 BITEC BANGNA, BANGKOK

Mfairバンコク2016ものづくり商談会
第3回
Mfairバンコク2016ものづくり商談会
第3回

事前来場登録はこちらから！

www.mfairshow.com
  

Contact

出展規模：200ブース（見込） 来場者数：10,000名（見込）

Mfair ものづくり商談会は、タイでビジネス展開を図る日本の製造企業と、
日本企業と協業したいタイの製造企業が集まるマッチングイベントです。
ウェブサイトから事前来場登録を行うことで来場者も出展社への商談申込みが可能です。
来場登録いただきますとガイドブックを無料で送付致します。
※タイ最大級の製造業向け展示会Manufacturing Expo 2016と併催

【サイトプラン】こちら！「来場登録から商談までのステップ」
Step1 「商談案件」情報の確認
サイトから出展企業の情報をチェックし、気になる企業を

ピックアップ

Step2 来場企業登録
サイトから事前来場登録

Step3 商談の申込み
気になる企業に商談をお申込み

Step4 マッチング
サイトでお相手からの受諾を確認、スケジュールを

プリントアウト

Step5 商談
スケジュール表どおりに商談を行うだけでOK！

Factory Network Asia (Thailand) Co., Ltd.
 +66-2-267-4096-8          thai_mfair@factorynetasia.com

Reed Tradex Company Limited
 +66-2-686-7299             mfair@reedtradex.co.th

担当：坂田 (Sakata) / Isra（イサラ）



วันพุธที่ 22 ถึง วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2559

หอง 107 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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หอง 107 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ขอเชิญเขารวมงาน ฟรี!
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www.mfairshow.com

ลงทะเบียนลวงหนาไดที่นี่!

ผูเขารวมออกบูธในงานกวา 200 บริษัท ผูเขารวมงานกวา 10,000 คน

3rd
Mfair BANGKOK 2016Mfair BANGKOK 2016
3rd

งานจับคูเจรจาทางธุรกิจในสวนภาคอุตสาหกรรมการผลิตแหงเอเชีย

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

Mfair   เปนการจับคูเจรจาทางธุรกิจสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการจะ

หาตัวแทนจำหนาย ลูกคาหรือคูคาในประเทศไทย โดยในงานนี้จะมีบริษัทญี่ปุ น ไทย 

และบริษัทชั้นนำในอาเซี่ยนเขารวมในงานอยางคับคั่ง

ผูสนใจสามารถลงทะเบียนลวงหนาในเว็บไซต และจองวันเวลาเขาพบบริษัทท่ีออกบูธไดโดยตรง

ผูที่ลงทะเบียนจะไดรับ Guidebook ของงานสงตรงถึงทาน ฟรี

*เปนสวนหนึ่งในงาน Manufacturing Expo 2016

【แผนผังที่จัดงาน】ตรงนี้ !ขั้นตอนลงทะเบียนเขางานและนัดหมายเขาพบบริษัท

Step1 ตรวจสอบขอมูล “Business Item”

ดูขอมูลบริษัทที่รวมออกบูธบนเว็บไซต เลือกบริษัทที่ทานสนใจ

Step2 ลงทะเบียนเขาชมงาน

ลงทะเบียนลวงหนาทางเว็บไซต

Step3 นัดหมายเขาพบบริษัทที่สนใจ

สงคำขอเขาพบบริษัทที่ทานสนใจ เพ�อพูดคุยธุรกิจในงาน

โดยตรง

Step4 Matching

ตรวจสอบวาทางบริษัทตกลงรับการนัดหมายหรือไม 

และพิมพกำหนดการออกมา

Step5 เขาพบและพูดคุย

มาพบบริษัทที่บูธตามวันเวลาที่นัดไว และพูดคุยไดตามตองการ!

Factory Network Asia (Thailand) Co., Ltd.
 +66-2-267-4096-8          thai_mfair@factorynetasia.com

Reed Tradex Company Limited
 +66-2-686-7299             mfair@reedtradex.co.th

ทีมงาน : ซากะตะ (Sakata) / อิศรา (Isra)
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Free for visitor

Exhibiting Booth : 200 (Prospect) Visitors ： 10,000 (Prospect)

Pre-event registration via this link!

24th (Wed) ‒ 27th (Sat) JUNE
HALL 107 BITEC BANGNA, BANGKOK

22th (Wed) ‒ 24th (Fri) JUNE 2016
HALL 107 BITEC BANGNA, BANGKOK

Mfair BANGKOK 2016
3rd
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Business Matching Platform for Manufactures’ Network in Asia

Factory Network Asia (Thailand) Co., Ltd.
 +66-2-267-4096-8          thai_mfair@factorynetasia.com

Reed Tradex Company Limited
 +66-2-686-7299             mfair@reedtradex.co.th

Contact

www.mfairshow.com

Mfair        Bangkok 2016 is the matching event between Japanese manufacturers 

who would like to expand business in Thailand and Thai manufacturers who would like 

to join hands with Japanese companies.

Those who are interested can register online in advance and apply for business meeting directly

Those who completed visitor registration will receive free Mfair guidebook

*The event is co-located with Manufacturing Expo 2016, 

one of the largest exhibitions for manufacturers in Thailand.

Here！Registration and Business Matching Steps

Step1 Check “Business Item” information

Look up the exhibitor information on the website and 

choose the company that interests

Step2 Visitor registration

Pre-event registration via website

Step3 Request business meeting with the exhibitor

Send meeting request (including date and time) to 

the company you are interested in

Step4 Matching

After the exhibitor accept your meeting request, 

print out the schedule

Step5 Business meeting

Come to the event as scheduled, and 

start business meeting!

【          】

Staff : Sakata / Isra


