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1 Top Thai Brands

กรงุเทพมหานคร

สถานที ่: อิมแพค เมืองทองธานี

23 - 30 ธันวาคม 2558 นิทรรศการเปิดตวัโครงการสุดยอดแบรนดไ์ทย 

(Top Thai Brands) ภายในงาน OTOP City 

2015

-

ยงัไมเ่ปดิรับสมคัร

2 Top Thai Brands

พนมเปญ  กัมพูชา

สถานที ่: Diamond Island Exhibition

 Center

ผู้ประกอบการไทย   100  บรษัิท

ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่าย  150 บรษัิท

3 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 1. cluster วัสดกุ่อสรา้ง

2. อุปกรณ์ตกแตง่บ้าน 

3. ธุรกิจบรกิารทีเก่ียวเน่ืองกับการก่อสรา้ง  

(อาทิ ออกแบบตกแตง่ภายใน สถาปนิก วิศวกร 

บรหิารจัดการอสังหารมิทรพัย์)

เป้าหมายหลัก

1. วัสดุก่อสรา้ง 

2. อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

3. ธุรกิจบรกิารที่เก่ียวเน่ืองกับการก่อสรา้ง 

   (อาทิ ออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิก วิศวกร

    บรหิารจัดการ อสังหารมิทรพัย์)

เป้าหมายรอง

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

2. เสื้อผ้า และ เครื่องประดับ

3. อาหารและเครื่องดื่ม

4. เครื่องส าอาง ยา และสินค้าเพ่ือสุขภาพ

5. อะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ยงัไมเ่ปดิรับสมคัร

3 Top Thai Brands

มะนิลา ฟิลิปปินส์           

สถานที ่: SMX CONVENTION CENTER

   

ผู้ประกอบการไทย   80-100 บรษัิท

ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่าย 10-20 บรษัิท

3 - 6 มีนาคม 2559 1. กลุ่มสินค้าอาหาร                

2. กลุ่มสินค้าเครือ่งส าอาง          

3. กลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

เป้าหมายหลัก

1. อาหาร และเครื่องดื่ม 

2. ผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม

3. แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของใช้ในบ้านและของตกแต่ง

บ้าน

เป้าหมายรอง

1. ฮารด์แวรแ์ละวัสดุก่อสรา้ง

2. ยานยนต์และชิ้นส่วน

ยงัไมเ่ปดิรับสมคัร

4 Top Thai Brands

ย่างกุ้ง  เมียนมา             

สถานที ่: Myanmar Event Park

ผู้ประกอบการไทย  150 บรษัิท

ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่าย  50 บรษัิท

23-27 มีนาคม 2559 1. แฟรนไชส์บรกิาร(อาหาร/เครือ่งดื่ม/ คารแ์คร์/ 

ค้าปลีก/สุขภาพและความงาม/การศึกษา)    

2. ธุรกิจบรกิาร (อาทิ การศึกษา โรงแรม ก่อสรา้ง

3. สินค้าที่เก่ียวเน่ือง

เป้าหมายหลัก

1. แฟรนไชส์บรกิาร (อาหาร/เครื่องดื่ม/คารแ์คร/์ค้า

ปลีก) 

   สุขภาพและความงาม/การศึกษา)

2. ธุรกิจบรกิาร (อาทิ การศึกษา โรงแรม ก่อสรา้ง)

เป้าหมายรอง

1. เสื้อผ้า และ เครื่องประดับ

2. อาหารและเครื่องดื่ม

3. ผลิตภณัฑ์ความงาม (ไม่รบัประเภทยา อาหารเสรมิ)

ยงัไมเ่ปดิรับสมคัร

5 Top Thai Brands

โฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม             

สถานที ่: Saigon Exhibition and 

Cenvention Center (SECC)  

ผู้ประกอบการไทย   150 บรษัิท

ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่าย 30 บรษัิท

5 - 8 พฤษภาคม 2559 1. กลุ่มสินค้าเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน          

2. กลุ่มสินค้าชิ้นส่วนยานยนตแ์ละอุปกรณ์

3. ธุรกิจบรกิาร และแฟรนไชส์บรกิาร

เป้าหมายหลัก

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ภายในบ้าน 

2. อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ (รถยนต์/จักรยานยนต์)

3. ธุรกิจบรกิาร และแฟรนไชส์บรกิาร

เป้าหมายรอง

1. อาหาร เครื่องดื่ม

2. ผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม (เวชภณัฑ์/

อาหารเสรมิ/เครื่องส าอาง/สมุนไพร/สปา)

ยงัไมเ่ปดิรับสมคัร

6 Top Thai Brands 

คุนหมิง สาธารณรฐัประชาชนจีน

สถานที ่: Dian Chi Convention and 

Exhibition Centre นครคุนหมิง

ผู้ประกอบการไทย   150 บรษัิท

ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่าย  20  บรษัิท

12 - 16 มิถุนายน 2559 1. อาหาร และเครือ่งดื่ม

2. ผลไม้สด

3. เสื้อผ้า เครือ่งประดบั 

4. เครือ่งส าอาง สปา

5. เฟอรนิ์เจอร ์ของตกแตง่บ้าน

เป้าหมายหลัก

1. อาหาร เครื่องดื่ม 

2. ผลไม้สด

3. เครื่องส าอาง สปา 

เป้าหมายรอง

1. เฟอรนิ์เจอร ์ของตกแต่งบ้าน

2. เสื้อผ้า เครื่องประดับ

ยงัไมเ่ปดิรับสมคัร

7 Top Thai Brands

เวียงจันทน์  สปป.ลาว               

สถานที ่: ศูนย์แสดงสินค้า Lao Itecc

ผู้ประกอบการไทย  250 บรษัิท

ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่าย  50  บรษัิท

29 มิถุนายน - 

3 กรกฎาคม 2559

1. กลุ่มสินค้าวัสดกุ่อสรา้ง

2. อุปกรณ์ตกแตง่บ้าน 

3. ธุรกิจบรกิารทีเก่ียวเน่ืองกับการก่อสรา้ง  

(อาทิ ออกแบบตกแตง่ภายใน สถาปนิก วิศวกร 

บรหิารจัดการอสังหารมิทรพัย์)

เป้าหมายหลัก

1. วัสดุก่อสรา้ง 

2. อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

3. ธุรกิจบรกิารที่เก่ียวเน่ืองกับการก่อสรา้ง 

   (อาทิ ออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิก วิศวกร

    บรหิารจัดการ อสังหารมิทรพัย์)

เป้าหมายรอง

1. สินค้าอุปโภค บรโิภค /เครื่องดื่ม

2. สินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ

3. สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

4. สินค้าสุขภาพความงาม / สปา

ยงัไมเ่ปดิรับสมคัร

งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2016
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