ข้อมูลการจัดงาน
ชื่องาน

:SmartHeart presents Thailand International
Dog Show 2017 (TIDS 2017)
วันที่จัดงาน
:29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดงาน :อาคาร 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลาจัดแสดงงาน :10.00 – 20.00 น.
พื้นที่จัดงาน
:10,000 ตารางเมตร
เว็บไซต์
:www.thailand-dogshow.com

รูปแบบการจัดงาน:มหกรรมคนรักสุนขั อันดับ 1 ของเมืองไทย
ผู้จัดแสดงงาน :มากกว่า 200 บูธ ทั้งในและต่างประเทศ
ผู้เข้าร่วมชมงาน :มากกว่า 300,000 คน ทัง้ ใน และต่างประเทศ
(รวมสัตว์เลีย้ ง)
ผู้จัดงาน
:บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ น่ั แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ร่วมจัดงาน
:สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สตั ว์เลีย้ งไทย

เป้าหมายการจัดแสดงงาน
· เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงดูสุนัขอย่างถูกวิธี
· เพือ่ เป็นเวทีสำคัญในการจัดการประกวดสุนขั ของระดับนานาชาติในประเทศไทย
· เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุนัขแบบครบวงจร
· เพื่อสร้างความบันเทิง และเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุนัข
และเจ้าของ
· เพือ่ เป็นเวทีให้ผปู้ ระกอบการได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ และแสดงนวัตกรรมสูเ่ ป้าหมาย
ได้โดยตรง

ทำไมถึงต้องเป็นประเทศไทย
· ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้องหมาที่เป็นสัตว์เลี้ยงมากที่สุด ติด 1 ใน 10 ของทั่วโลก จากผลสำรวจในปี 2014
จำนวนประชากรน้องหมามีมากกว่า 22 ล้านตัวในประเทศไทย
· อุตสาหกรรมตลาดสินค้า และบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ และทรงพลังที่สุดในประเทศอาเซียน
ตลาดของสินค้า และบริการของสัตว์เลีย้ งในประเทศไทยเติบโตขึน้ ประมาณ 10-15% ต่อปี ตลาดของสินค้า และบริการทีเ่ กีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง
มีมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาทในปี 2016
· ตลาดด้านการบริการเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ งในประเทศไทย อาทิ โรงพยาบาลสัตว์ ตัดแต่งขนสุนขั โรงเรียนฝึกสุนขั โรงแรมสำหรับสัตว์เลีย้ ง
และบริการด้านการจัดงานศพให้สัตว์เลี้ยง มีมูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท
· สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุนัขในประเทศไทย อาทิ เสื้อผ้า ของเล่น และ เครื่องประดับต่างๆ มีมูลค่ากว่า 5 พันล้านบาท
· สินค้าประเภทอาหารสุนัขในประเทศไทย มีมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท
· ในปัจจุบัน เทรนด์การเลี้ยงสุนัขเริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆปี โดยให้สุนัขเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว

ประเภทของผู้เข้าร่วมแสดงงาน
· ผลิตภัณฑ์อาหารและของขบเคีย้ วสำหรับสุนขั
· เสือ้ ผ้าแฟชัน่ สุนขั
· สินค้าและของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับสุนขั
· ร้านอาหาร-เบเกอรีส่ ำหรับสุนขั
· บริการต่างๆ เช่น อาบน้ำ-ตัดแต่งขน
· อุปกรณ์สำหรับการตัดแต่งขนสุนขั
· สือ่ สิง่ พิมพ์และนิตยสารเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง
· สินค้าสำหรับสุนขั เช่น ของเล่น กรงสุนขั ปลอกคอสุนขั
· แชมพู โลชัน่ และสเปรย์ดแู ลบำรุงขน น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรค
· องค์กรเพือ่ การกุศลทีด่ แู ล และช่วยเหลือสัตว์จรจัด
· โรงแรม / รีสอร์ท / ร้านอาหาร ทีต่ อ้ นรับสัตว์เลีย้ ง
· ฟาร์มจำหน่าย-เพาะพันธุส์ นุ ขั (มีใบรับรองPedigree)
· สินค้า และบริการอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง

ประเภทของผู้เข้าชมงาน
· เจ้าของสุนขั และคนรักสุนขั
· สือ่ มวลชน
· ผูเ้ พาะพันธุส์ นุ ขั
· ผูค้ า้ ส่ง และผูค้ า้ ปลีก
· ธุรกิจตัดแต่งขนสุนขั
· ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สตั ว์เลีย้ ง
· ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์สตั ว์เลีย้ ง
· ผูน้ ำเข้าและส่งออกอุปกรณ์สำหรับสุนขั
· สัตวแพทย์ โรงพยาบาล และคลีนคิ รักษาสัตว์เลีย้ ง

จุดประสงค์ของผู้เข้าชมมงาน
- 66% เพื่อซื้อสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุนัข
- 20% เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และเกมส์ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและเจ้าของ
- 11% เพื่อเข้าชมการประกวดสุนัขสวยงามนานาชาติ
- 2% เพื่อเข้าร่วมการประกวดสุนัขสวยงามนานาชาติ
- 1% เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ
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20%
11%
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กิจกรรมไฮไลท์
· การประกวดสุนัขสวยงามนานาชาติทุกสายพันธุ์ชิงแชมป์ประเทศไทย
· การแข่งขันสุนัขพิทบูลลากน้ำหนักชิงแชมป์ประเทศไทย
· กิจกรรมเกมส์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุนัข และเจ้าของ
· ตรวจสุขภาพน้องหมาได้ฟรี!!! ที่บูธ Mobile Clinic
· รับของขวัญฟรีมากมาย ได้ที่บูธ Dog I.T.
· สมัครบัตรประจำตัวพลเมืองสุนัข (TIDS Card) ได้ที่บูธ Dog I.T.
· สินค้า และบริการ เกี่ยวกับสุนัขในราคาสุดพิเศษ

การประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณา
วิทยุ

โทรทัศน์

ใบปลิว

หนังสือพิมพ์

เว็บไซต์ของงาน

นิตยสาร
สัตว์เลี้ยง

ป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่

ป้ายโฆษณา
ข้างทาง

แบนเนอร์
Facebook แฟนเพจ โฆษณาผ่านทาง
บนเว็บไซต์
Facebook
ทั้งใน และต่างประเทศ

โปสเตอร์

Instagram

ผลสำเร็จจากงาน TIDS 2016
ผลสำรวจจากผู้เข้าร่วมแสดงงาน

ผลสำรวจจากผู้เข้าชมงาน
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ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมแสดงงาน

มีความประสงค์ที่จะ
เข้าร่วมแสดงงานในปีถัดไป

แนะนำงานต่อให้กับคนรู้จัก

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าชมงาน

มีความประสงค์ที่จะ
เข้าร่วมชมงานในปีถัดไป

แนะนำงานต่อให้กับคนรู้จัก

รูปแบบโครงสร้าง (ขั้นต่ำ 9 ตารางเมตร

พื้นที่เปล่า (ขั้นต่ำ18 ตารางเมตร)

โครงสร้างมาตรฐาน 9 ตารางเมตร
(เปิด 1 ด้าน)

ThailandInternationalDogShow
@DogShow
contact@thailand-dogshow.com
www.thailand-dogshow.com

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่3
ถนนป็อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

โครงสร้างหัวมุม 9 ตารางเมตร
(เปิด 2-4 ด้าน)

Organizer

คุณสุดอารีย์ เส็งแดง (เอ)
ผู้จัดการโครงการ
Email: sudarees@impact.co.th
Tel : 02 833 5122

Co-Organizers

Main Sponsor

