OFFICIAL LETTER
Bangkok, Thailand – 03 February 2021
Ref: Postponement of Pumps and Valves Asia 2021
Dear Participants,
Informa Markets Thailand, the organiser of the Pumps and Valves Asia, has decided to postpone the
upcoming 2021 event following extensive consultation with exhibitors, industry partners, delegates,
speakers and taking into consideration the impact of the COVID-19 pandemic on the industries. The
event will be rescheduled to Thursday 14 - Saturday 16 October 2021 at the Bangkok International Trade
and Exhibition Center, Bangkok.
The safety of our participants and colleagues is our first priority, and we believe that these revised dates
will allow more time for normality and confidence to return to the marketplace, for travel restrictions to
be eased, and provide all around better conditions for the event. In the meantime, we will be launching
a digital platform to facilitate unlimited engagement among the industry, promoting on-going
communication and opportunities to keep up-to-date leading up to our 2021 edition. The organizing
team will reach out to all participants regarding detailed arrangements in due course.
We wish to thank those who will participate and support the show and we greatly appreciate your
patience and understanding. Our sole focus remains to provide an event of enhanced quality with
more exhibitors, and qualified trade buyers to make your participation a great success.
Should you have any questions or concerns, please contact us at:
pumpsandvalves-th@informa.com or call 02-036-0500 ext.235 or +66-89-896-6190
Please follow our official channels for the updated information:
•
•

Website: www.pumpsandvalves-asia.com
Facebook: www.facebook.com/ASEweek.thailand

Yours sincerely,
Informa Markets in Thailand
The Organising Team

www.pumpsandvalves-asia.com

03 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง
เรี ยน

เลื่อนวันจัดงาน Pumps and Valves Asia 2021
ท่านผูเ้ ข้าร่ วมงาน

อินฟอร์ มา มาร์ เก็ตส์ ประเทศไทย ในนามผูจ้ ดั งาน Pumps and Valves Asia มีความห่ วงใยในความปลอดภัยของท่าน จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ครั้งใหม่ที่เกิดขึ้น โดยได้มีการปรึ กษาหารื ออย่างรอบคอบกับผูเ้ ข้าร่ วมออกงานแสดงสิ นค้า
หน่วยงานที่สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด จึงได้พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนการจัดงานจากกําหนดการ
เดิมในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 เป็ น วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ศู นย์ นิทรรศการและการประชุ มไบเทค
กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ผูจ้ ดั งานฯ ขอเรี ยนว่าการเลื่อนการจัดงานครั้งนี้ได้คาํ นึงถึงความปลอดภัยของผูร้ ่ วมออกงานแสดงสิ นค้า ผูเ้ ข้าชมงาน
และหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานเป็ นสิ่ งสําคัญอันดับแรก และเชื่อมัน่ ว่าการเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ จะส่งผลดีในการประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ ให้ดีข้ ึน อีกทั้งเพิ่มความมัน่ ใจในการเข้าร่ วมงานของผูร้ ่ วมออกงานแสดงสิ นค้าและผูเ้ ข้าชมงาน ในขณะเดียวกัน
ผูจ้ ดั งานฯ ได้พฒั นาแพลตฟอร์มดิจิทลั เพื่ออํานวยความสะดวกและสามารถนําเสนอสิ นค้าและบริ การของผูป้ ระกอบการ พร้อมเปิ ด
โอกาสให้สร้างเครื อข่ายและทําธุรกิจได้จากทุกมุมโลก ได้อย่างเข้าถึงและสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้คณะผูจ้ ดั งานฯ จะติดต่อผูเ้ ข้าร่ วมงาน
ทุกท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบในลําดับต่อไป
ผูจ้ ดั งานฯ ขอขอบพระคุณผูเ้ ข้าร่ วมออกงานและผูส้ นับสนุนการจัดงานทุกท่าน ที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีเหมือนเช่นเคย ทั้งนี้ หากท่านมีขอ้ สงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผปู ้ ระสานงานได้ที่
อีเมลล์ pumpsandvalves-th@informa.com หรื อ โทร 02-036-0500 ต่อ235 และ +66-89-896-6190
ติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุ ดของการจัดงานได้ที่
Website: www.pumpsandvalves-asia.com
Facebook: www.facebook.com/ASEweek.thailand
ขอแสดงความนับถือ
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย
ในนามผูจ้ ดั งาน Pumps and Valves Asia 2021

www.pumpsandvalves-asia.com

