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วันที่ 25 กันยายน 2562

ซินเน็คฯ ร่ วมจัดงาน "THAILAND SPORT EXPO 2019”
ยกระดับสินค้ ากลุ่มเกมมิ่งและอีสปอร์ ตในประเทศไทย
ซินเน็ ค ฯ ร่ วมกั บ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย สยามกี ฬ า และองค์ ก รพั นธมิ ตร ผลั ก ดั น
วงการเกมมิ่ งและอี ส ปอร์ ต ในงาน "THAILAND SPORT EXPO 2019 : Empower Your Sport DNA"
ระหว่ างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศู นย์ การแสดงสินค้ าและการประชุ มอิมแพ็ค
เมืองทองธานี ยกระดับ และกระตุ้นตลาดสินค้ ากลุ่มเกมมิ่งให้ คึกคัก เปิ ดสนามแข่ งขันเกมออนไลน์ ให้ ได้
สัมผัสบรรยากาศกีฬาอีสปอร์ ตมืออาชีพเต็มรู ปแบบพร้ อมชิงเงินรางวัลภายในงาน ตอกยา้ การเป็ นผู้นาใน
การจัดจาหน่ ายสินค้ าเทคโนโลยีชัน้ นาระดับโลก ที่ได้ รับการยอมรั บจากลูกค้ ามาอย่ างต่ อเนื่อง
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้
นาเข้ าและจัด จ าหน่ายสิ นค้ าไอที ชัน้ น าระดับ โลกหลากหลายประเภท เปิ ดเผยว่า “ซิ น เน็ ค ฯ ร่ วมสนับ สนุน งาน
มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย "THAILAND SPORT EXPO 2019 : Empower Your Sport DNA" จัดโดย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่ วมกับสยามกีฬ า และองค์กรพันธมิตร จัดสนามแข่งขันกี ฬาอีสปอร์ ต พร้ อมชิงเงิน
รางวัลภายในงาน เพื่อเสริ ม ศักยภาพของวงการเกมมิ่งและอีสปอร์ ตในประเทศไทยให้ ก้าวไกลในระดับโลก และ
เล็งเห็นโอกาสในการนาสินค้ ากลุ่มเกมมิ่งจากแบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลกมากมาย ที่ซินเน็คฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายมา
แนะนาภายในงาน อาทิ AMD, WD, Huawei, Logitech G สะท้ อนความสาเร็ จของซินเน็คฯ ในการรุ ก
ตลาดนี ้ได้ อย่างรวดเร็ว เป็ นหนึง่ ในผู้นาสินค้ าเกมมิ่งที่ได้ รับการยอมรับจากผู้บริโภค
และนับ เป็ นการเดิ น หน้ า ต่อ จากช่ ว งต้ น ปี ที่ ผ่า นมา ซิ น เน็ ค ฯ จัด งาน "SYNNEX GAMING & ESPORT
TOURNAMENT 2019" ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย ในระดับอุดมศึกษา และประสบความความส าเร็ จในการ
ผลักดันทีมนักศึกษาไทยไปเป็ นตัวแทนเข้ าแข่งขัน และคว้ ารางวัลแชมป์ มหาวิทยาลัยโลกที่ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ
เดือนสิงหาคมที่ผา่ นมา”
“กระแสเกมมิ่ ง และอี ส ปอร์ ต มี แ นวโน้ ม การเติ บ โตอย่ างรวดเร็ วและต่อ เนื่ อ ง ทัง้ ในประเทศไทยและใน
ตลาดโลก ความร่วมมือในครัง้ นี ้ ซินเน็คฯ มุ่งหวังสนับสนุนอุตสาหกรรมและนักกีฬาอีสปอร์ ตในประเทศไทย หรื อผู้ที่
ชื่นชอบในกิจกรรมนี ้ ได้ เข้ าถึงสินค้ าที่สามารถตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภคได้ อย่างแท้ จริ ง และนับเป็ นการตอกย ้าแผนการรุ ก
ตลาดเกมมิ่งอย่างเข้ มข้ น หลังจากช่วงต้ นปี ที่ผา่ นมาผลักดันนักศึกษาไปคว้ ารางวัลแชมป์ โลกที่เกาหลีมาแล้ ว เป็ นอีก
ความภาคภูมิใจของเรา”

“ทังนี
้ ้ สินค้ ากลุม่ เกมมิ่งของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็ นสินค้ ากลุม่ ที่มีอตั รากาไรที่ดี อยู่ใน
เทรนด์การเติบโตในอนาคต โดยข้ อมูลจากสานักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ระบุว่า ในปี 2562 ตลาดเกม
ภายในประเทศจะมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้นราว 15% เทียบจากปี 2561 ที่มีมูลค่ารวมราว 20,000 ล้ านบาท และจะ
เพิ่มเป็ นมากกว่า 64,000 ล้ านบาท ภายในปี 2568” นางสาวสุธิดา กล่าว
อย่างไรก็ตาม สามารถพบกับสินค้ าเกมมิ่งสุดลา้ ได้ ภ ายในงาน THAILAND SPORT EXPO 2019 พร้ อม
ด้ วยโปรโมชัน่ เกมมิ่งพีซี เกมมิ่งเกียร์ ราคาพิเศษ และยังมีการจัดสนามแข่งขันกีฬาอีสปอร์ ต Rainbow Six Siege
เกมออนไลน์ ที่มีจานวนผู้เล่นและผู้ชมการแข่งขันเติบ โตเร็วที่สดุ จนติดอันดับ TOP 5 ของโลก นอกจากเป็ นเวทีที่เปิ ด
โอกาสให้ นักกี ฬ าได้ สัม ผัสบรรยากาศการแข่งขัน กี ฬาอีสปอร์ ตระดับมืออาชีพ อย่างเต็ม รู ปแบบแล้ ว นักกี ฬ ายังมี
โอกาสคว้ าเงินรางวัลจากการแข่งขันมูลค่ารวม 70,000 บาทภายในงานด้ วย โดยงานดังกล่าวจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 1013 ตุล าคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูน ย์ ก ารแสดงสิ นค้ าและการประชุม อิม แพ็ ค เมื องทองธานี ติดตาม
รายละเอียดการสมัครได้ ทาง facebook/synnexthailand, www.synnex.co.th หรื อโทร Synnex care 1251
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