BUS & TRUCK ’17 งานแสดงรถเพือการพาณิชย์ และกิจการพิเศษ เดินหน้ าจัดเต็มเอ็กซ์ โป
ซิชันรถใหญ่ ปลายปี นี

กรุ งเทพฯ, ประเทศไทย – BUS & TRUCK ’17 งานแสดงรถเพือการพาณิ ชย์และกิจการพิเศษ เดินหน้าจัดเต็มงาน
ปลายปี ในวันที 2 – 4 พฤศจิกายน 2560 ณ EH106 ไบเทค กรุ งเทพฯ บนพืนทีกว่า 15,000 ตารางเมตร โดยได้รับเสี ยง
ตอบรับเป็ นอย่างดีจากหลากหลายแบรนด์ชนนํ
ั าทีปั กธงรวมพลสิ นค้าและนวัตกรรมเด็ดในงาน รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ทีจัดหนักจัดเต็มมาเอาใจชาวรถใหญ่โดยเฉพาะ
BUS & TRUCK ’17 ถือเป็ นงานแสดงรถใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซี ยนทีจัดต่อเนืองมาเป็ นครังที 14 งานเดียวทีจัดอย่าง
ต่อเนืองและอยูค่ ู่กบั แวดวงขนส่ งมายาวนาน ได้ตอ้ นรับเหล่าขุนพลรถใหญ่แบรนด์ดงั ทีมาร่ วมจัดแสดงเทคโนโลยี
ลําสมัยและนวัตกรรมจากบรรดาผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ายทัวทุกมุมโลก เป็ นเวทีสาํ หรับผูป้ ระกอบการในธุรกิจรถเพือ
การพาณิ ชย์อย่างครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการทังของผูจ้ าํ หน่ายและผูซ้ ื อได้อย่างลงตัว รวมถึงเป็ นสื อกลางใน
การเชือมโยงบุคคลในวงการขนส่ งให้ได้พบปะแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์ เพือสร้างเครื อข่ายและเพิม
สมรรถภาพทางธุรกิจ ทังยังได้รับการรับรองจากสมาคมอุตสาหกรรมการจัดแสดงสิ นค้าโลก (Union des Foires
Internationales หรื อ Ufi) การันตีมาตรฐานการจัดงานทีได้คุณภาพระดับสากลอีกด้วย
ซึ งงานในปี นี ได้รับการตอบรับจากหลากหลายค่ายรถใหญ่อย่าง เมอร์เซเดส-เบนซ์ (MERCEDES-BENZ), เอ็มเอ
เอ็น (MAN), โฟตอน (FOTON), ฮีโน่ (HINO), จงทง (ZHONG TONG) พร้อมนํารถต้นแบบรถรุ่ นใหม่มาเปิ ดตัว
และจัดแสดง อาทิ แชสซี ส์มินิบสั เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่ น OF917, เมอร์เซเดส-เบนซ์ Actros, หัวลาก MAN รุ่ น
TGS400 และรถบัสสําเร็ จรู ป MAN ขนาด 12 เมตร, รถหัวลากซูเปอร์ทรัคจากโฟตอน เป็ นต้น เพืออวดโฉม
เทคโนโลยีการขนส่ งระดับสู งให้ได้ชมกัน

นอกจากนียังมีในส่ วนของชินส่ วน อะไหล่ อุปกรณ์ติดตัง และบริ การต่างๆ ของรถเพือการพาณิ ชย์และกิจการพิเศษ
จากหลากหลายบริ ษทั ชันนํามานําเสนอ อาทิ ไดสตาร์เทค (DISTAR TECH) ทีเตรี ยมเปิ ดตัวเครื องเสี ยง 24V รายแรก
ในเมืองไทยเอาใจกลุ่มรถทัวร์ในการสร้างความบันเทิง, ดี.ที.ซี . (D.T.C.) ทีจะมาโชว์นวัตกรรมการจัดการขนส่ ง
รู ปแบบใหม่ดว้ ยระบบ GPS Tracking, แอร์ติดรถมินิบสั จากกู๊ดเท็มพ์ (GOODTEMP), เอพีเอ็ม (APM) แบรนด์จาก
มาเลเซี ยทีเตรี ยมอุปกรณ์ติดรถบัสมาโชว์ยกคัน, Cuber Ryder ตูอ้ บแห้งทีใช้กบั รถปิ กอัพจาก เอส.พี.เค. พลาสติก
(S.P.K. Plastic) เป็ นต้น
สําหรับกิจกรรมก็เรี ยกได้วา่ จัดเต็มสาระและบันเทิงมาให้ได้ติดตาม ไม่วา่ จะเป็ น การสัมมนาทีเปิ ดให้รับฟังฟรี จาก
เหล่ากูรูชนนํ
ั าของประเทศ เพือเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ ประเมินสภาวะการตลาดและขนส่ งในปัจจุบนั ถึง
อนาคต พร้อมอัพเดตความรู ้หลากหลายทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ในแวดวงขนส่ ง รถเพือการ
พาณิ ชย์และกิจการพิเศษ รวมถึงการจัดเทสต์ไดร์ฟ (Test Drive) ให้ได้ลองสัมผัสกับรถใหญ่จากค่ายต่างๆ เป็ นต้น
ในส่ วนกิจกรรมบันเทิงทีหลายคนรอคอย การกลับมาของไทยแลนด์ทวั ร์เธค 2017 (Thailand Tour Theque 2017)
กิจกรรมประชันและแสดงโชว์ แสง-สี -เสี ยงรถโดยสาร ครังที ทีเดียวในโลก การันตีความมันส์จากดี.เจ.อ๊อฟ แอบ
จิต และสมาชิกแก๊งค์หมดแก้ว เฉพาะในวันที 2 พฤศจิกายน เสริ มทัพด้วย ทรัค ไลท์ โชว์ 2017 (Truck Light Show
2017) การรวมตัวรถบรรทุกแต่งสวยทีจะมาอวดแสงสี ครังยิงใหญ่ นําทีมโดยแม่ทพั หนึ งโมดิฟาย การันตีแฮชแท็ก
ไม่สุดไม่ใช่เสี ยหนึง เฉพาะในวันที 3 พฤศจิกายน 2560
เตรี ยมพบกับ BUS & TRUCK '17 งานเดียวทีครบทุกความต้องการของแวดวงขนส่ งและรถเพือการพาณิ ชย์ อัพเดต
เพืออัพเกรดพร้อมกัน วันที 2 – 4 พฤศจิกายน 2560 ณ EH106 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุ งเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที บริ ษทั ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด โทร. 0-2717-2477 ต่อ 115 ติดตามทุก
ความเคลือนไหวได้ที www.BusAndTruckExpo.com

ข้ อมูลการจัดงาน BUS &TRUCK ’17 (บัสแอนด์ ทรัค ’17)
ชืองาน:
วันจัดแสดง:
เวลา:
สถานที:
พืนทีจัดงาน:
ผูจ้ ดั งาน:
โทรศัพท์:
อีเมล:
เว็บไซต์:
เฟซบุก๊ :
สื อสนับสนุนหลัก:
หน่วยงานสนับสนุน:

BUS & TRUCK ’17 งานแสดงรถเพือการพาณิ ชย์และกิจการพิเศษ ครังที 14
2 – 4 พฤศจิกายน 2560
11.00 – 19.00 น.
EH 106 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุ งเทพฯ
15,000 ตารางเมตร
บริ ษทั ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
0-2717-2477 ต่อ 115
info@TTFintl.com
www.BusAndTruckExpo.com
www.facebook.com/BusandTruckexpo
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กรมการขนส่ งทางบก
สหพันธ์การขนส่ งทางบกแห่งประเทศไทย
สมาคมขนส่ งทางบกแห่งประเทศไทย
สมาคมผูป้ ระกอบการรถขนส่ งทัวไทย
สมาคมขนส่ งสิ นค้า และโลจิสติกส์ไทย
สมาคมผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
สมาคมอุตสาหกรรมตัวถังรถบรรทุกและรถพ่วงไทย
สมาคมผูป้ ระกอบการชินส่ วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทนไทย
สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
สมาคมระบบขนส่ งและการจราจรอัจฉริ ยะไทย
สมาคมชิปปิ งแห่งประเทศไทย
สถาบันยานยนต์
สถาบันอบรมไอทีไอ
มูลนิธิศูนย์ขอ้ มูลจราจรอัจฉริ ยะไทย
มูลนิ ธิเมาไม่ขบั
มูลนิ ธิไทยโรดส์

