จองบูธงานแสดงสิ นค้ า Smart SMEs Fair 2016
> ราคาบูธมาตรฐาน 2.5X2.5 (จำนวน 242 บูธ )
> ราคาบูธหัวมุม
( จำนวน 165 บูธ)

คลิก เลือกโซน เพื่อจองบูธได้ที่ www.smartsmefair.com
ผู้สนใจติดต่ อ
คุณอำคม ศุภำงค์เผ่ำ
โทร 081-8843150
คุณประภำ กลิ่นสุ วรรณ โทร 082-619-5965 หรื อ 089-956-1598
อัตราสปอนเซอร์ และสิ ทธิประโยชน์
> อัตราผู้สนับสนุนหลัก รำคำ 100,000 บำท
(ป้ ำยขนำดใหญ่และสื่ อประชำสัมพันธ์งำนทุกป้ ำยตลอดงำน และ
ห้องสัมมนำ รวมถึงร่ วมงำนแถลงข่ำวพิธีเปิ ด)
> อัตราผู้สนับสนุนรอง รำคำ 50,000 บำท
( ป้ ำย Backdrop ขนำด Roll –Up , สื่ อประชำสัมพันธ์ LED )
> อัตราผู้สนับสนุนรอง รำคำ 20,000 บำท
( ป้ ำย Backdrop ขนำด Roll –Up )
ผูส้ นใจติดต่อ สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณกมล ศรี แสงจันทร์ โทร 086-4086224

www.econ-cmu.com

Smart SME Fair 2016
100,000 คน
กลุ่มประชาชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมงาน

การจัดโซนภายในงานวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2559
ณ ศูนย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล
>โซน A
>โซน B
>โซน C
>โซน D
>โซน E
>โซน F
>โซน G
>โซน H
>โซน J
>โซน K
>โซน L
>โซน I

อำหำรและเครื่ องดื่ม
ผ้ำ และสิ่ งทอผ้ำโรงงำน
สุ ขภำพและควำมงำม
สมุนไพรและเกษตรแปรรู ป
ไม้ดอกไม้ประดับ และ ต้นไม้
โซน Smart SME 4.0
สิ นค้ำเบ็ดเตล็ด
ผ้ำ และสิ่ งทอ ผ้ำไหม ผ้ำฝ้ ำย
ผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิค
สมุนไพรแปรรู ป
เครื่ องประดับและจิวเวอรี่
ผักเกษตรอินทรี ยแ์ ละผักออร์แกนิค

งานแสดงสินค้า Smart SME Fair 2016
วันที่ 4-13 พฤศจิกำยน 2559
ณ ศูนย์ส่งเสริ มอุตสำหกรรมภำคที่ 1
ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

Smart SME Fair 2016
407 บู้ธ
ร้านจาหน่ายสินค้าสินค้าจากผู้ประกอบการ SME ของ
เชียงใหม่และภาคเหนือ รวมถึงเครือข่าย ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ของภาคเหนือ เกษตรแปรรูป สินค้าด้านอุตสาหกรรม
อาหาร สินค้าออแกนนิกส์โครงการจัดงานแสดงสินค้า
สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ
อาเภอเมือง เชียงใหม่ 50202 โทร.053-942202

www.econ-cmu.com

ความเป็ นมา-หลักการและเหตุผล
ด้วยสมำคมเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีควำม
มุ่งมัน่ ที่จะให้สมำคมเป็ นศูนย์กลำงในกำรเชื่อมประสำนกับศิษย์เก่ำ
ในทุกๆรุ่ น ศิษย์ปัจจุบนั ในทุกชั้นปี คณำจำรย์ทุกท่ำน เพื่อให้ทุก
ภำคส่ วนได้มีส่วนร่ วมและประสำนควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึง
สร้ำงสรรค์กิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์ต่อคณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และส่ วนรวม
ขณะที่ปัจจุบนั สถำนกำรณ์เศรษฐกิจยังอยูใ่ นสภำวะที่
กำลังปรับตัว ท่ำมกลำงกระแสเศรษฐกิจโลกที่ผนั ผวนและส่ งผล
ต่อกำรประกอบธุรกิจ จึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้องมีเวที และกำร
กระตุน้ ตลำดกำรบริ โภค ตลอดจนสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ให้
เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนเป็ น Smart SME ซึ่ งสำมำรถต่อยอดนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ นำมำเปิ ดตลำด และจะเป็ นโอกำสให้ประชำชน
ที่มำในงำน สำมำรถเลือกซื้ อสิ นค้ำ ซึ่ งสำมำรถเพิม่ รำยได้และขยำย
ช่องทำงกำรตลำดให้แก่กลุ่ม SME ได้
ทำงสมำคมเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จึงจะได้
จัดงำนโครงกำรแสดงสิ นค้ำ Smart SMEs Fair 2016
ระหว่ำงวันที่ 4-13 พฤศจิกำยน 2559 รวม 10 วัน ณ ศูนย์
ส่ งเสริ มอุตสำหกรรมภำคที่ 1 เพื่อเป็ นกิจกรรมของสมำคม
เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่จะหำรำยได้ในกำร
สนับสนุนกิจกรรมของสมำคมฯ ในอนำคต ตลอดจนสนับสนุน
ผูป้ ระกอบกำร SME ในพื้นที่ และสร้ำงเครื อข่ำยควำมร่ วมมือ
ทำงด้ำนผูป้ ระกอบกำรSME กับสถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ และ
เอกชนในพื้นที่ และเป็ นกิจกรรมในกำรตอบสนองนโยบำยภำครัฐ
ที่ตอ้ งกำรสนับสนุนผูป้ ระกอบกำร SME ผ่ำนมำตรกำรของ
ภำครัฐและสถำบันกำรเงิน รวมถึงเป็ นกำรกระตุน้ ผูป้ ระกอบกำรให้
เข้ำสู่ ยคุ Industry 4.0 ต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็ นกิจกรรมของสมำคมเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยที่จะหำ
รำยได้ในกำรสนับสนุนกิจกรรมของสมำคมฯ ในอนำคตและ
ทุนกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์
2.เพื่อสนับสนุนผูป้ ระกอบกำร SME ในพื้นที่ และสร้ำง
เครื อข่ำยควำมร่ วมมือทำงด้ำนผูป้ ระกอบกำรSME กับ
สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ และเอกชนในพื้นที่
3.เพื่อจัดกิจกรรมในกำรกระตุน้ กำรจับจ่ำยใช้สอยของประชำชน
ในพื้นที่ในช่วงไฮซี ซนั่
4.เพื่อเป็ นกิจกรรมในกำรตอบสนองนโยบำยภำครัฐที่ตอ้ งกำร
สนับสนุนผูป้ ระกอบกำร SME ผ่ำนมำตรกำรของภำครัฐและ
สถำบันกำรเงิน รวมถึงเป็ นกำรกระตุน้ ผูป้ ระกอบกำรให้เข้ำสู่ ยคุ

- สมำคมผูส้ ่ งออกสิ นค้ำหัตถกรรมภำคเหนือ (NOHMEX)
-ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1 (BOI)
-ธนำคำรส่ งเสริ มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME Bank)
-ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด(มหำชน)

Industry 4.0

1.พิธีเปิ ดงำน และกำรแถลงข่ำวกำรจัดงำน
2.กำรออกร้ำนจำหน่ำยสิ นค้ำสิ นค้ำจำกผูป้ ระกอบกำร SME ของ
เชียงใหม่และภำคเหนือ รวมถึงเครื อข่ำย ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของ
ภำคเหนือ สิ นค้ำเกษตรแปรรู ป สิ นค้ำด้ำนอุตสำหกรรม อำหำร
สิ นค้ำออแกนนิ กส์ ไม่นอ้ ยกว่ำ 407 บูธ้
3.กำรแสดงนิทรรศกำรด้ำนอุตสำหกรรม Smart SME 4.0
4.กำรจัดแสดงบนเวทีกลำง ได้แก่ มินิคอนเสิ ร์ต กำรประกวดชุด
แต่งกำย เป็ นต้น
5.กิจกรรมส่ งเสริ มด้ำนเอสเอ็มอี เช่นกำรสัมมนำหัวข้อ Industry 4.0
6.กำรแจกของรำงวัลในวันสุ ดท้ำย มูลค่ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30,000 บำท
7.กำรฝึ กอบรมวิชำชีพระยะสั้น โดยสถำบันพัฒนำฝี มือแรงงำน
จังหวัดเชียงใหม่
8.บูธ้ หน่วยงำนที่ปรึ กษำ SME ได้แก่ สำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ฯ , ธนำคำรแห่งประเทศไทย , BOI , สำนักงำนกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ, สวทช. อุตสำหกรรมจังหวัด, ธนำคำรพำณิ ชย์ เป็ นต้น

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
• หน่ วยงานหลัก
-สมำคมเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
•หน่ วยงานสนับสนุน
-คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
-ศูนย์ส่งเสริ มอุตสำหกรรมภำคที่ 1
-อุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
-หอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่
-สภำอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
-สมำคมส่ งเสริ มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทย จังหวัด
เชียงใหม่
-สมำพันธ์เอสเอ็มอีจงั หวัดเชียงใหม่
-สำนักงำนส่ งเสริ มอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) จังหวัดเชียงใหม่
-สถำบันพัฒนำฝี มือแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่

ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้ รับประโยชน์ จากโครงการ
1.ผูป้ ระกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในทุก
สำขำ
2.กลุ่มผูป้ ระกอบกำรด้ำนแฟชัน่ และดีไซน์เนอร์
3.กลุ่มประชำชำชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ำมำชมงำนไม่นอ้ ยกว่ำ
100,000 คน ตลอดกำรจัดงำน
กิจกรรมทีส่ าคัญภายในงาน

