การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1
(1st ASEAN Coffee Industry Development Conference)

14-17 กุมภาพันธ 2562

ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย
เกี่ยวกับงาน 1st ACID

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 หร�อ 1st ASEAN Coffee Industry Development Conference เปนการประชุมว�ชาการพรอมกับ
การจัดแสดงนิทรรศการกาแฟระดับนานาชาติภายใตความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อสนับสนุนการขับเคล�่อนอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน
ใหบรรลุเปาหมายของการ “เปนผูนำการผล�ตและการคากาแฟคุณภาพ กาวไกลสูตลาดโลก”
การจัดงานครั้งนี้เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของในวงการกาแฟทุกภาคสวนรวมพ�ดคุยและรับฟ�งความรูว�ชาการที่ทันสมัย และกาวทันสถานการณการตลาดกาแฟใน
ป�จจ�บันที่จะสามารถนำไปตอยอดในงานว�จัยและเพ�่มมูลคาผลผล�ตกาแฟไดอยางมีประส�ทธิภาพ รวมถึงแลกเปล�่ยนประสบการณที่หลากหลาย และมุมมองตอทิศทางการ
เติบโตของกาแฟอาเซียนในอนาคตกับบรรดาแมทัพแหงวงการกาแฟที่เปนที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก นอกจากนี้ ภายในงานยังเต็มอิ�มไปดวย สวนแสดงนิทรรศการ
ดานว�จัยใหความรูจากหนวยงานภาครัฐและและสมาคมตางๆ และการแสดงส�นคาในอุตสาหกรรมกาแฟและที่เกี่ยวของอยางครบวงจรตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำจากผูประกอบการในไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการออกรานกาแฟชื่อดังจากจังหวัดเชียงใหม และว�สาหกิจชุมชนของเกษตรกรทั่วภาคเหนือ
งานนี้ถือเปนเวทีสำคัญแหงการแลกเปล�่ยนแนวคิดใหมๆ การสรางแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และเปนหนึ่งโอกาสสำคัญที่ผูประกอบการจะไดพบปะคูคาธุรกิจ
ในภูมิภาคอาเซียนเพ�่อสรางความรวมมือทางธุรกิจใหแข็งแกรงยิ�งข�้น ตลอดจนรวมแสดงภาพลักษณความกาวหนาในอุตสาหกรรมกาแฟอยางยั่งยืนของอาเซียนสูระดับโลก

กิจกรรมที่นาสนใจภายในงาน!

/

การประชุมเชิงว�ชาการและธุรกิจ

ภายใตแนวคิด
“ ความยั่งยืนทางธุรกิจของอุตสาหกรรม
กาแฟในอาเซียน ”
เจาภาพ

มหกรรมกาแฟนานาชาติ

“ ASEAN Coffee Fest ”
เจาภาพรวม

1st ACID Brewers Cup & Latte Art
Championship
ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร�

ทร�ปเชียงใหมเมืองกาแฟ

เยี่ยมชมสวนกาแฟ ศูนยการเร�ยนรูกาแฟ
และรานกาแฟชื่อดัง
จัดโดย

ทำไม

ทำไม

ตองเชียงใหม ?

ตองประเทศไทย ?

TOP3

ผูนำเขากาแฟมากที่สุด

2nd ในอาเซียน

เชียงใหม – เมืองกาแฟแหงเอเชีย
โดย หนังส�อ Lonely Planet
ฉบับ Global Coffee Tour 2018

8th

ผูนำเขากาแฟมากที่สุด
ในเอเชีย

มูลคาการนำเขาประมาณ 145.9 ลานเหร�ยญสหรัฐ
และคาดวาจะเพ�่มมากข�้นในป 2562
เนื่องจากความตองการบร�โภคกาแฟที่สูงข�้น

1000+

เชียงใหม – เมืองแหงรานกาแฟ

มูลคาตลาดกาแฟประมาณ 3,000 ลานบาท

40M

จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติที่มาไทย

TOP10

ในปี 2562 (คาดการณโดย ททท.)

เมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก

โดย นิตยสาร Travel & Leisure
(สถิติป 59-61: อันดับ 2, 3 และ 9 ตามลำดับ)

จองพ�้นที่นิทรรศการ

ผูเขารวมออกแสดงนิทรรศการ
• วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตสารกาแฟ
• บริษัทเทคโนโลยีและเครื่องมือการเกษตร
• บริษทั นำเข้า และจำหน่ายเครื่องชงกาแฟ
และอุปกรณ์ต่างๆ
• กาแฟสำเร็จรูป และกาแฟพร้อมดื่ม
• ร้านกาแฟทั่วไป และแฟรนไชส์ร้านกาแฟ
• ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• สถาบันสอนชงกาแฟ หรือหลักสูตรอื่นๆ
• ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและนม
• เครื่องดื่มอื่นๆ และเบเกอรี่

สนใจรวมออกบูธนิทรรศการงาน 1st ACID
มีความประสงคจะออกบูธนิทรรศการงาน 1st ACID*
(กรุณาสงรายละเอียดการเขารวมออกบูธเพ�่มเติม)

มีความประสงคจะออกบูธนิทรรศการในโซนพาว�ลเล�ยน*
(กรุณาสงรายละเอียดการเขารวมออกบูธเพ�่มเติม)

กรุณาสงรายละเอียดการสมัครเปนผูเขารวมการประชุม/ผูเขารวมชมงาน
** การกรอกแบบฟอรมฉบับนี้ไมถือเปนการทำสัญญาตกลงใดๆทั้งส��น

รายละเอียด

กรุณาแนบนามบัตรของทาน และกรอกรายละเอียดในชองวางดานลางใหครบถวน:

ผูเขารวมชมงาน

ชื่อ/นามสกุล:

•
•
•
•
•

นักวิจัยและเกษตรกร
ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านกาแฟและร้านอาหาร
สมาคมกาแฟ และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เหล่าบาริสต้าและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกาแฟ
ผู้คั่วกาแฟ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออก
และผู้ดำเนินการบรรจุภัณฑ์สินค้า
• ผู้ผลิตสินค้าและบริการ
• นิตยสารเกี่ยวกับกาแฟและอื่นๆ

ตำแหนง:
บร�ษัท:
ที่อยูบร�ษัท:
ประเทศ:

รหัสไปรษณีย์:

โทรศัพท/โทรสาร:

อีเมล์:

/

รูปแบบบูธจัดแสดง

ประเภทธุรกิจ:
เว็บไซต:
ขนาดบูธที่ประสงคออก:
3 ม. x 3 ม.
6 ม. x 6 ม.

ประกอบดวยผนัง พรม ไฟ ปายชื่อ ปลั๊กไฟ
โตะเคานเตอร เกาอี้ และถังขยะ
ม. x 6 ม.
6 ม. x 9 ม.
3

ราคาจองพ�้นที่ลวงหนา

บูธสำเร็จรูป

ม. x 9 ม.
อื่นๆ __ม. x __ม.
3

ขนาด 9 ตร.ม./บูธ
ส�ทธิพ�เศษที่จะไดรับ:
• ส�ทธิ์เขารวมประชุมบูธละ 2 ทาน
(ไมมีอาหารบร�การ)
• ฟร� Business Matching

ราคาจองพ�้นที่ปกติ

บูธสำเร็จรูป ราคา 18,000 บาท/บูธ
โปรโมชั่น 2 บูธ ราคา 31,500 บาท

บูธสำเร็จรูป ราคา 20,000 บาท/บูธ
โปรโมชั่น 2 บูธ ราคา 35,000 บาท

เร��มจองพ�้นที่ ไดตั้งแตวันนี้ - 25 ธ.ค. 2561

จองพ�้นที่ระหวางวันที่ 26 ธ.ค. 2561–31 ม.ค. 62
**บูธที่อยูบร�เวณหัวมุมจะคิดราคาเพ�่ม 10 เปอรเซ็นตจากราคาจำหนาย

ขอมูลผูติดตอ
ฝายการจัดการประชุม (PCO)
บร�ษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด
ศูนยการประชุมแหงชาติส�ร�กิติ์ เลขที่ 60 อาคารศูนยประชุมแหงชาติส�ร�กิติ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
คุณจันทรประภา กาศโอสถ (ตูน)
+662.229.3336 / 3338
+6695.719.6467
contact@aseancoffeeconference.com

ฝายขายบูธนิทรรศการ
บร�ษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด
ดิเวลลอปเมนท จำกัด
คุณเอกชัย ผลสมบุญ (รักษ)
+662.229.3350
+6693.195.1549
akachai.pco@qsncc.com

เลขานุการจัดการประชุม
สมาคมพ�ชสวนแหงประเทศไทย แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
คุณปยนุช นาคะ (นุช)
+662.940.6578
+6681.907.6821
+peyanoot.acid@gmail.com

สแกน QR CODE

aseancoffeeconference.com

