OFFICIAL LETTER
Bangkok, Thailand – 24 March 2020
Subject: Postponement of ASEAN Sustainable Energy Week (Renewable Energy Asia, Entech
Pollutec Asia, Energy Efficiency Expo, Electric Vehicle Asia), Pumps & Valves Asia and Boilex Asia
2020
Dear Participants,
Due to the recent global travel restrictions, country-wide lockdowns in several regions, and the Thai
government’s recent declarations on stricter policies upon entering Thailand, the organizer has made
the difficult but necessary decision to postpone ASEAN Sustainable Energy Week, Pumps and Valves
Asia & Boilex Asia 2020 originally scheduled for 11-13 June, with the new dates confirmed for
Wednesday 16th – Friday 18th September 2020 at Bangkok International Trade & Exhibition Centre
(BITEC), Bangkok, Thailand.
We believe these revised dates will allow more time for normality and confidence to return to the
marketplace, ease travel restrictions, and provide all-around better conditions for exhibitors and
visitors to engage. The organizing team will reach out to all participants regarding detailed
arrangements in due course.
We wish to thank those who participate and support the shows 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 huge success. We look
forward to seeing you again in September 2020.
Should you have any questions or concerns, please contact the organizing Team at:
asew-th@informa.com or +662-036-0500 ext. 235
Please follow official channels for updated information:
•
•
•
•

Website: www.asew-expo.com and www.pumpsandvalves-asia.com
Ministry of Public Health (Thailand): www.moph.go.th
The Government Public Relations Department: https://thailand.prd.go.th/
Department of Disease Control: https://ddc.moph.go.th

Yours faithfully,
Informa Markets in Thailand
The Organizing Team

www.asew-expo.com, www.boilex-asia.com, www.pumpsandvalves-asia.com

24 มีนาคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

เลื่อนการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia, Energy
Efficiency Expo, Electric Vehicle Asia), Pumps and Valves Asia & Boilex Asia 2020
ท่านผูเ้ ข้าร่ วมงาน

อิ น ฟอร์ ม า มาร์ เ ก็ ต ส์ ประเทศไทย ผู ้จัด งาน ASEAN Sustainable Energy Week , Pumps and Valves Asia &
Boilex Asia 2020 ได้ติดตามการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ ซึ่ งการแพร่
ระบาดของเชื้อดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการทั้งในภาคธุรกิจบริ การและอุตสาหกรรมต่างๆทัว่ โลก อีกทั้งสถิติผู ้
ติ ดเชื้ อไรวัสดังกล่ าวในประเทศก็มี แนวโน้มที่ สู งขึ้น ทางผูจ้ ัดงานฯ จึ งมี มติ ในการเลื่ อนการจัด งาน จากวันที่ 11-13
มิถุนายน 2563 เป็ นวันพุธที่ 16 - วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ
ทั้งนี้ผจู ้ ดั งานฯ เชื่อมัน่ ว่าการเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ จะส่ งผลดีในการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ให้ดีข้ ึน และ
สร้างความเชื่ อมัน่ ด้านความปลอดภัยให้แก่ผปู ้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม ลดความสุ่ มเสี่ ยงในการแพร่ ระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการเดินทาง หรื อ สถานที่ที่มีคนจํานวนมาก อีกทั้งยังเสริ มสร้างความพร้อมในทุกๆ ด้านของงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งผู ้
ร่ วมออกงานแสดงสิ นค้าและผูเ้ ข้าชมงาน โดยผูจ้ ดั งานฯ จะแจ้งรายละเอียดและข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวให้ทุก
ท่านทราบ อย่างต่อเนื่อง
ผูจ้ ดั งานฯ ขอขอบพระคุณผูเ้ ข้าร่ วมออกงานและผูส้ นับสนุนการจัดงานทุกท่าน ที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีเหมือนเช่นเคย หากท่านมีขอ้ สงสัยสามารถติดต่อคณะผูจ้ ดั
งานฯ ได้ที่อีเมล์ asew-th@informa.com หรื อ โทร 02-036-0500 ต่ อ 235
ติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุ ดของการจัดงานได้ที่
• เว็บไซต์งาน : www.asew-expo.com และ www.pumpsandvalves-asia.com
• กระทรวงสาธารณสุ ข : www.moph.go.th
• กรมประชาสัมพันธ์ : https://thailand.prd.go.th/
• กรมควบคุมโรค : https://ddc.moph.go.th
ขอแสดงความนับถือ
อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย
ผูจ้ ดั งาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASE),
Pumps & Valves Asia and Boilex Asia 2020
www.asew-expo.com, www.boilex-asia.com, www.pumpsandvalves-asia.com

