สมาคมผูส้ ื่ อข่าวเศรษฐกิจ
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ใบสมัครจองบูธจําหน่ ายสิ นค้ า
ว
“ตลาดนัตลาดนั
ดนักดนัข่กข่าาว”
วันเสาร์ ที่ 22 – วันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2565
ณ ชั้น G ลาน Center Hall และ Phayathai Hall ศู นย์ การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
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ติดต่ อชํ าระค่ าประกัน
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา นางสาวธันวา ภายอุม้ 395-1-24824-6 (พร้อมเพย์ 0890358245) หรื อมาชําระที่ทาํ การ
สมาคมผูส้ ื่ อข่าวเศรษฐกิจ กรุ ณาแจ้ งการส่ งใบสมัครพร้ อมการโอนเงินได้ ที่ (ก่ า) 08-9035-8245 เพื่อยืนยันสิ ทธิ์
อีกทีนะคะ

เงื่อนไขการจองบูธ “ตลาดนัดนักข่ าว”
วันเสาร์ ที่ 22 – วันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2565
ณ ศูนย์ การค้ าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
At Center Hall & Payathai Hall, G floor
จํานวนบูธ 35 บูธ
- บูธสมาคมผูส้ ื่ อข่าวเศรษฐกิจ 1 บูธ
- บูธร้านค้าสําหรับสมาชิกสมาคมผูส้ ื่ อข่าวเศรษฐกิจปั จจุบนั 20 บูธ
- บูธร้านค้าของสื่ อมวลชนและอดีตสื่ อมวลชนทั้งที่เคยเป็ นสมาชิกและไม่เคยเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่ ง
รวบรวมจากเพจตลาดนัดนักข่าว 15 บูธ
เงื่อนไขการสมัคร :
1. ผูส้ มัครต้องจําหน่ายสิ นค้าให้ครบทั้ง 2 วัน ห้ามปล่อยบูทว่าง (อาจใช้บูทร่ วมกันแล้วแบ่งวันขายกันเอง)
2. ให้สิทธิ์ เฉพาะสมาชิกสมาคมผูส้ ื่ อข่าวเศรษฐกิจ และสมาชิกจากเพจตลาดนัดนักข่าวที่มีการเคลื่อนไหวค้าขาย
ในเพจ “ตลาดนัดนักข่ าว”
3. ผูส้ นใจส่ งใบสมัครจองบูธ และวางเงินประกันการ 500 บาทในการจองบูธทันที พร้อมส่ งใบสมัครส่ งเข้า
Email : econmass@gmail.com ทางสมาคมฯจะนับจํานวนบูธตามลําดับที่มีผสู ้ มัครส่ งใบสมัครมาทางเมล์ก่อน
ถ้ามีผสู ้ มัครเต็มตามจํานวน 35 บูธแล้วทางสมาคมฯขอปิ ดรับการสมัครทันที
4. ผูส้ นใจจองบูธสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-9035-8245
ประเภทสิ นค้ า : อาหาร ขนม เครื่ องดื่ม แพ็คสําเร็ จ (งดปรุ งอาหารที่บูธ) , ไม้ประดับ, เสื้ อผ้ามือ 1 และมือ 2
สิ นค้าจัดวางคละกัน ไม่ได้แยกโซนประเภทสิ นค้า
-**ใช้เตาไฟฟ้า, หม้อไฟฟ้าได้ แต่ **ห้ ามใช้ เตาแกส ** ห้ามมีควันรบกวน
ข้ อกําหนดการใช้ พืน้ ที่
การขายสิ นค้ าและผู้ขาย
- ผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องไม่มีกลิ่นรุ นแรง และควรแพ็คใส่ กล่อง ถุง เพื่อความสะอาดเรี ยบร้อย
- ขอความร่ วมมือใช้บรรจุภณ
ั ฑ์จากธรรมชาติ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกภายในงาน ห้ ามใช้ อุปกรณ์ หุง ต้ ม ทอดที่
ต้ องใช้ แก๊ ส เพื่อการประกอบอาหาร กรณี ที่มีการใช้อุปกรณ์ เช่น เตาไฟฟ้า หม้อต้ม หรื ออื่นๆ ร้านค้า จะต้องเตรี ยม
อุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุระหว่างการใช้งาน
- ติดป้ ายบอกราคาสิ นค้าทุกประเภท ที่มีการจัดจําหน่ายภายในบูธให้เห็นอย่างชัดเจน

- ผูข้ ายที่อยูใ่ นพื้นที่ ต้องส่ วมใส่ แมส เฟสชิล และควรมีเจลล้างมือหรื อสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่บูธสําหรับให้บริ การ
ลูกค้า
- ผูข้ ายต้อง Scan QR code เข้า-ออก บริ เวณงานทุกครั้ง
- ขอความร่ วมมือแจ้งยอดจําหน่ายในแต่ละวันให้ทีมงานทราบทุกวัน เพื่อรวบรวมเป็ นข้อมูลสําหรับใช้สรุ ป
กิจกรรม
การนําสิ นค้ าและอุปกรณ์ เข้ าพืน้ ที่
- สามารถเข้าพื้นที่ได้ต้งั แต่เวลา 08.30 น. และควรจัดร้าน ให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวัน
- บูธพร้อมเปิ ดให้บริ การเวลา 10.00 – 20.00 น. โดยแต่ละวัน จะต้องไม่ปิดร้านก่อนเวลา 20.00 น.
- การเข้าพื้นที่ set up และจําหน่ายสิ นค้าต้องแขวนบัตร (Exhibitor) ตลอดเวลาการจัดงาน
รถความสู งไม่เกิน 2.2 เมตร สามารถจอดในอาคารจอดรถชั้น 4A ขึ้นไป
ถ้ารถสู งเกิน 2.2 เมตร ให้จอดด้านหลังอาคารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ แล้วเข้าทางโหลดของลิฟท์ 17-19
ข้ อกําหนดการใช้ พืน้ ที่
การใช้ กระแสไฟฟ้ า
• ปลัก๊ พ่วงสําหรับต่อพ่วงจากจุดในบูธ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 3000 W ต่อบูธ
• การใช้หลอดไฟเพื่อส่ องสว่างในบูธ ต้องใช้เป็ นหลอดไฟประเภท LED เท่านั้น
การเก็บบูธหลังเลิกงาน
• หลังจากการเลิกขายในแต่ละวัน สิ นค้าทุกบูธควรเก็บสิ่ งของ โดยใช้ผา้ คลุมให้เรี ยบร้อย
ไม่ควรเก็บสิ่ งของ หรื อทรัพย์สินที่มีค่าไว้ภายในบูธ
แม่ บ้านและรปภ.
• MBK มีแม่บา้ นในบริ เวณพื้นที่ แต่ไม่ได้อยูป่ ระจํา ขอให้เน้นยํ้าเรื่ องการดูแลรักษาความสะอาดในบริ เวณ
งาน เช่น เศษอาหาร และจัดเตรี ยมถุงขยะ, ถาดรองนํ้า (กรณี มีถงั นํ้าแข็ง)
• รปภ. เดินตรวจบริ เวณพื้นที่ แต่ไม่ได้อยูป่ ระจํา
ค่ าทีจ่ อดรถวันจัดงาน
แจ้งทะเบียนรถล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ ก่อนการจัดงาน โดยกําหนดให้ 1 บูธ จอดรถได้ 2 คัน
หากไม่แจ้งทะเบียนรถล่วงหน้าตามวันที่ระบุ จะต้องจ่ายค่าที่จอดรถ ในราคาปกติ

