THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING,
APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY (ICEAST2019)
2-5 July 2019, LUANG PRABANG, LAOS

Sponsorship Levels:
1. Platinum Sponsor: >150,000THB
2. Gold Sponsor: 100,000THB
3. Silver Sponsor: 50,000THB
Benefits
โลโก้บนป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ในบริเวณจัดงาน
และบนหน้าเว็ปไซต์
Logo on Vinyl at the venue also on the
website
โลโก้บนกระเป๋ า พร้อมบรรจุเอกสารรายละเอียด
บริษทั ไม่เกิน 4 แผ่น สาหรับแจกผูเ้ ข้าร่วม
Logo on the conference bag, product flyers
from company (up to 4 pages)
โลโก้บนหน้าปกหนังสือรวบรวมบทความ และหน้า
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic proceedings) ของการ
ประชุม (ตามขนาด)
Logo on the abstract book cover page also
electronic proceeding with different sizes
โลโก้บนฉากหลังในงานพิธเี ปิ ดการประชุม
Logo on the backdrop at the opening
ceremony
พืน้ ทีบ่ ธู แสดงผลงานหรือประชาสัมพันธ์ (ตรม.
โดยประมาณ)
Booth area on the venue with different sizes
จานวนสิทธิ ์ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
Quota of meeting attendees (full package)

4. Bronze Sponsor: 30,000THB
5. Contributor: 10,000THB
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สิทธิ ์ในการนาเสนอบนเวที ไม่เกิน 20 นาที และรับ
ของทีร่ ะลึกในพิธเี ปิ ดหรืองานเลีย้ ง
Presenting on stage on the opening or
banquet (less than 20 minutes)
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*ในส่วนค่าเดินทางทีพ่ กั และอืน่ ๆ ทางผูส้ นับสนุนจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบเอง
*NB: the company is responsible for additional expenses such as travelling, accommodation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบตอบรับการสนับสนุนกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ ICEAST2019
Sponsorship levels agreement form
ยิ นดีสนับสนุนในแพคเกจ (Willing to support the conference on the following package)
 Platinum  Gold
 Silver  Bronze  Contributors
รายละเอียดของผูส้ นับสนุนพร้อมทีอ่ ยูส่ าหรับออกใบเสร็จ (Company name with address for the receipt)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล ผูป้ ระสานงาน (Contact person)
......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (Tel)..........................................................โทรสาร (Fax).................................................................
E-mail……………………………………………………..…………………………………………………………..
กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ iceast2019@kmitl.ac.th และทางผูจ้ ดั งานจะติดต่อกลับโดยเร็วเพือ่ ยืนยัน
Please send back this form to iceast2019@kmitl.ac.th, we will contact you back shortly.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ติ ดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ (For more information, please contact)
ผศ.ดร.ธีรยศ เวียงทอง Asst.Prof.Dr. Theerayod Wiangtong
Mobile: 0815550375 LineID:Theerayod E-mail: iceast2019@kmitl.ac.th

