


GENERAL INFORMATION 

• ช่ืองาน               SmartHeart  presents Pet Variety  

                                     ตอน สิ่งมหศัจรรย์ของโลกสตัว์เลีย้ง   @ เชียงใหม่   

• วนัท่ี               9-12 มีนาคม 2560 

• เวลา               11.00 น. – 19.00 น. 

• สถานท่ี             เชียงใหม่ฮอลล์ ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

• ขนาดพืน้ท่ี            2,800 ตารางเมตร 

• ผู้ ร่วมแสดงงาน      มากกว่า 50 ราย  

• ผู้ เข้าชมงาน         มากกว่า 20,000 คน 

• ผู้จดังาน                บริษัท อิมแพค็ เอ็กซบิิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

                                    สมาคมอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์สตัว์เลีย้งไทย 



ORGANIZER CO-ORGANIZER 

SPONSORS MEDIA SUPPORTER 

SUPPORTER 



 
 อาหารและของขบเคีย้วสัตว์เลีย้ง 

 อุปกรณ์ส าหรับการตัดแต่งของสัตว์เลีย้ง 

 สินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง เช่น กรงและบ้าน ของเล่น ถาดใส่อาหาร ปลอกคอ สายจูง ฯลฯ 

 เสือ้ผ้า แฟชั่นของสัตว์เลีย้ง 

 บริการต่างๆ เช่น อาบน า้-ตัดแต่งขน 

 ฟาร์มจ าหน่ายและเพาะพันธ์ุสัตว์เลีย้ง (มีใบ Pedigree) 

 สื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสารเกี่ยวกับสัตว์เลีย้ง 

 สินค้าและของที่ระลึกเกี่ยวกับสัตว์เลีย้ง 

 องค์กรเพื่อการกุศลที่ช่วยเหลือสัตว์เลีย้ง 

 เวชภณัฑ์ ยา วัคซีน อาหารเสริม 

 โรงพยาบาล/คลีนิครักษาสัตว์เลีย้ง บริการฝึก และออกก าลัง 

 แชมพู โลชั่น และสเปรย์ดูแลบ ารุงขน, น า้ยาท าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรค 

 



 

 

  



 



 



 

เป็นโอกาสอนัดีที่จะได้พบปะและสร้าง
เครือขา่ยในกลุม่ธุรกิจสตัว์เลีย้ง รวมไปถึง
ได้รับรู้กระแสตอบรับอนัมีคา่จากลกูค้า
เพื่อให้ทา่นสามารถน ากระแสตอบรับ
เหลา่นีม้าใช้ในการปรับปรุงและพฒันา
ธุรกิจของทา่นให้ตอบโจทย์กลุม่เป้าหมาย
มากยิ่งขึน้ 

งานของเราเปรียบเสมือนเวทีกลางที่ให้
ทา่นได้น าเสนอสนิค้าและบริการอยา่ง
เต็มที่ รวมไปถึงการเปิดตวัสนิค้าและ
บริการใหม่ๆ  หรือกิจกรรมสง่เสริมการ
ขายตา่งๆ เพื่อเสริมสร้างช่ือเสยีง 
ภาพลกัษณ์ และกระชบัความสมัพนัธ์ที่
ดีตอ่ลกูค้าให้แก่บริษัทของทา่น 
 

กลุม่คนรักสตัว์เลีย้งจากทัว่ทกุสารทิศมา
รวมตวักนัท่ีงานนี ้เพื่อซือ้สนิค้าสนิค้าสตัว์
เลีย้ง พร้อมทัง้พาสตัว์เลีย้งมาร่วมท า
กิจกรรมตา่งๆ ภายในงาน จึงไมต้่องสงสยั
เลยวา่ พวกเขาตัง้ใจมาช้อปสนิค้าสตัว์
เลีย้งมากแคไ่หน! 

เหตุผลที่ธุรกจิสัตว์เลีย้งต้องมาออกออกบูธที่งาน SmartHeart presents Pet Variety 



 

เรามีทีมงานมืออาชีพท าการตลาดอย่างตอ่เน่ือง 
เพ่ือส่งเสริมการขายและประชาสมัพนัธ์งานให้
เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านส่ือหลากหลาย
ช่องทางไม่วา่จะเป็นป้ายโฆษณา ส่ือสิ่งพิมพ์
ตา่งๆ รวมไปถงึส่ือออนไลน์ ไม่วา่จะเป็นเวบ็ไซต์ 
เฟสบุ๊ค หรือไลน์ โดยทา่นสามารถโปรโมทสินค้า 
ให้ข้อมลูผลิตภณัฑ์ หรือแนะน าโปรโมชัน่ตา่งๆ 
ผ่านทางส่ือออนไลน์ของเราได้โดยไม่เสีย
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 

นอกจากนัน้ยงัมีกิจกรรมดีๆ อดัแนน่
ภายในงานตลอดทัง้วนั เพื่อสร้าง
ความสขุให้กบักลุม่คนรักสตัว์เลีย้งให้มี
สว่นร่วมและใช้เวลาภายในงานตลอด
ทัง้วนั 
 

ทา่นสามารถสร้างประสบการณ์และความ
ประทบัใจให้กบัลกูค้าและเหลา่บรรดา
สตัว์เลีย้งแสนรักของพวกเขา เป็นงานท่ีท า
ให้ความฝันของเหลา่บรรดาสตัว์เลีย้งเป็น
จริง พวกเขาสามารถทดลองสนิค้า 
ดมกลิน่หรือชิมรสชาติสนิค้าตา่งๆ ได้
อยา่งเต็มที่ 

เหตุผลที่ธุรกจิสัตว์เลีย้งต้องมาออกออกบูธที่งาน SmartHeart presents Pet Variety 



 
 บุคคลทั่วไปและกลุ่มนักธุรกิจ 

 เจ้าของสุนัขและคนรักสัตว์เลีย้ง 

 ส่ือมวลชนและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ 

 ธุรกิจตัด-แต่งขนสัตว์เลีย้ง 

 กลุ่มหรือสมาคมคนรักสัตว์เลีย้ง 

 ผู้ค้าส่งและค้าปลีกอุปกรณ์สัตว์เลีย้ง 

 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สัตว์เลีย้ง 

 สัตวแพทย์ โรงพยาบาล และคลีนิคสัตว์ 

 ร้านขายและร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลีย้ง 



 

 



24,838 visitors  
for 4 days. 

40,252 visitors  
for 4 days.  

50,599 visitors  

for 4 days.  
 

2017 2016 2015 

 



 
ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งมหัศจรรย์ในโลกสัตว์เลีย้ง 
• ร่วมลุ้นกบัสนุขัจอมพลงั ลากน า้หนกัได้ถึง 5 ตนั! 
• พบกบัเมน่เผือก เมน่สายพนัธุ์ใหญ่ท่ีสดุในโลก 
• สมัผสัใกล้ชิดกบัจิง้จอกหิมะจากดนิแดนอาร์คตกิ 
• ทอ่งโลกมหศัจรรย์สตัว์น า้นานาพนัธุ์ 
• ทดสอบความกล้ากบังใูหญ่หลามเหลือม  
เช็คอิน กิจกรรมเดด็ที่ไม่ควรพลาด  
• Workshop คอนโดแมว ฟรี! 
• การประกวดสนุขัอเมริกนัพิทบลูและบลูล่ี 
• การประกวดสนุขัสวยงามแบบทัว่ไป (Open show) ชิงถ้วยผู้วา่ราชการจงัหวดั 
• การประกวดแฟนซีแพร่ีดอ็ก 
• ตรวสขุภาพสตัว์เลีย้งฟรี  
• กองทพัฟาร์มสตัว์เลีย้ง ท่ีพร้อมมาเป็นเพ่ือนใหมค่ณุ 
• สินค้าและบริการสตัว์เลีย้งลดกระหน ่าสงูสดุ  50-70 % 



• การประกวดสุนัขสวยงามแบบทั่วไปทกุสายพันธ์ุ (Open Show) 
• การแข่งขันสุนัขจอมพลังพทิบูลลากน า้หนัก 
• การประกวดสุนัขพทิบูลและบูลล่ี 

 



 

• Workshop คอนโดแมว ฟรี! 
• สัมผัสน้องเหมียวอย่างใกล้ชิดที่ 
      คาเฟ่แมว 



 

 การแข่งขันเรียกนก (Call Back Training Contest) 



 • การประกวดแพร่ีดอ็กสวยงาม สุขภาพดี 
• ให้ค าแนะน าการเลีย้งดูแพร่ีดอ็ก 
• จัดจ าหน่ายแพร่ีดอ็ก หนูเคว่ี และอุปกรณ์การเลีย้งดู 



 



 
• พบกับเม่นเผือก เม่นสายพันธ์ุใหญ่ที่สุดในโลก 
• สัมผัสใกล้ชิดกับจิง้จอกหมิะจากดนิแดนอาร์คตกิ 
• ทดสอบความกล้ากับงูใหญ่หลามเหลือม  



CREDIT CARD PROMOTION PET LIKE I.T. 

• เข้าร่วมโปรโมช่ันกับบัตรเครดติ KTC • สมัครบัตรประจ าตัวพลเมืองสุนัข (TIDS Card) 
• ท าแบบสอบถามลุ้นรับของรางวัล 





 

BILLBOARD LOCAL BUS STREET CUT OUT 

ยกขบวนประชาสัมพันธ์งานไป
ตามพืน้ที่ต่างๆ ในจงัหวัด
เชียงใหม่ เช่น ตลาดหน้า
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียน
ต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่ 

TROOP POSTER LEAFLET 



ARCHWAY CUT OUT 

 
ส่ือประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 



PROGRAM BOARD DIRECTORY BOARD 

STANDY J FLAG 

 
ส่ือประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

CALENDAR BOARD 



  

Website : www.pet-variety.com 

Email Marketing 

Facebook Fanpage : Pet Variety 

Line@ : @Pet Variety 



Facebook Fanpage : Pet Variety 

กลุ่มคนเข้าถงึโพสกว่า 

1,167,890 คน 
ในช่วงระยะเวลาการจดังาน 

REACH 

POST  
ENGAGEMENT 

กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมในโพสมากถงึ 

129,448 คน 
ในช่วงระยะเวลาการจดังาน 

 



 
การแข่งขันกระต่ายกับเต่าที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

Pet Variety 



 

ผู้คนบนโลกออนไลน์ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมมากขึน้ทกุปี! 

Facebook Fanpage : Pet Variety 



Pet Variety 

 



Pet Variety 

 



Pet Variety 

 



“1 บาทเพื่อเจ้าตบูที่หวิโหย”  
เงนิที่ได้จากกล่องรับบริจาคภายในงาน 
SmartHeart presents Pet Variety 
@ Chiangmai ในวันที่ 9-12 มีนาคม 2560  
เราได้ถวายให้พระครูทพิยพมิล เจ้าอาวาสวัด
สันใต้ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือ
แมวจรจัดที่วัด ประมาณ 600-700 ตัว 

  



SEE YOU AGAIN  
8-11 MARCH 2018 


