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เมื่อสมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทย นำาทีมผู้ประกอบ
การไทยแถวหน้า นำาของเล่น และเครื่องเล่น ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการ
เด็ก และประสาทสัมผัสทั้ง 5  SIGHT | SMELL | HEARING | 
TOUCH | TASTE มาทำาให้ห้องเรียนของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 
• พบกับบริษัทและองค์กรที่รับจัดกิจกรรมโรงเรียน SCHOOL  
 CAMPUS ACTIVITIES เลือกกิจกรรมยังไงให้เหมาะกับเด็กทั่วไป 
 และเด็กพิเศษ
• พบกับกูรูด้านการออกแบบโรงเรียน มาทำาให้ห้องเรียนของคุณ  
 เป็นบ้านหลังที่ 2 ที่ปลอดภัยและสนุก
• พบผู้ประกอบการนานาชาติด้านของเล่นเด็กจาก ประเทศเกาหลี 
 ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน ไต้หวัน ช็อปแบรนด์อินเตอร์ พร้อมโอกาส
 ทางธุรกิจ หากสนใจเป็นตัวแทนจำาหน่ายในประเทศไทย

กิจกรรม ZONE WORLDDIDAC ASIA PLAYGROUND

ชวนคุณครูมาเป็นเด็กอีกครั้ง อย่าลืมมาเล่นกันเพลินๆ ในโซน  
Worlddidac Asia Playground ที่เราจะยกสนามเด็กเล่นมาไว้ใน
งาน พร้อมกิจกรรมสนุกๆ และของรางวัล 

แล้วอย่าลืม แชะ@ถ่ายรูปตัวเองกับสนามเด็กเล่น พร้อมแชร์ภาพใน 
Facebook ของท่าน แฮชแท็ก #WDD2021happyteachers ภาพ
ไหนถูกใจ ลุ้นรับรางวัล-ของชำาร่วย limited edition จากทีมงาน 
พร้อมจัดส่งให้ถึงบ้านไปเลย

      ฟรี! สัมมนาคุณภาพตลอด 3 วัน 
  
• กิจกรรม STEM ศึกษา – เมื่อพี่สอนน้อง |  กระทบไหล่ศิษย์พี่  
 ครู STEM ดีเด่น จากโรงเรียนต่างๆ 
• ของเล่นไทยไม่แพ้นานาชาติ วิธีเลือกของเล่นไทยเพื่อพัฒนา 
 ประสาทสัมผัสของเด็ก Sensory integration จากPlanToys  
 & TTIA บริษัทของเล่นไทยชื่อเสียงระดับโลกและสมาคมการค้า 
 ของเล่นและ ผลิตภัณฑ์เด็กไทย
• การศึกษาฟินแลนด์  การศึกษาที่ดีที่สุดในโลก | สถานทูต 
 ฟินแลนด์และโรงเรียนต้นกล้า จ เชียงใหม่
• ถอดแบบการเรียนรู้ การออกแบบโรงเรียนให้เป็นบ้านกลาง
 ป่า-เทคนิค การเสริม EQ-IQ แก่เด็ก
• กิจกรรมบำาบัด Occupational Therapy กิจกรรมทางเลือก
 ที่ทุกโรงเรียนควรมี และอื่นๆอีกมากมาย

สุดคุ้ม ลุ้นจับรางวัลรับของกำานัล เพียงซื้อของเล่นเด็กและ
สื่อการศึกษาภายในงาน  ขั้นต่ำา 10,000 บาท พร้อมโชว์สลิบ
ของท่าน ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
1. รับของพรีเมี่ยม Limited edition จาก Worlddidac Asia 
 (20 รางวัล)
2. รับของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็ก (10 รางวัล)
3. รับส่วนลดด้านการออกแบบโรงเรียน 30%  ( 5 รางวัล )
4. รับส่วนลดสนามเด็กเล่น 30 % (5 รางวัล)
5. รับทุนการศึกษา 2,000 บาท  (10 ทุน)

FAST TRACK   เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ตัดสินใจซื้อ
ของเล่นและสื่อการศึกษาภายในงาน ช็อปไปเลยตลอด 3 วัน  
ไม่ต้องกลับบ้าน จัดเต็ม เรามอบห้องพักโรงแรมสุดหรูฟรีสูงสุด 
2 คืน/ 1 ห้อง ( ติดต่อเราเพื่อสำารองห้องพักภายใน 31 สิงหาคม 2564) 

*	 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำาหนด
**	สมาชิกสมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทย	
	 รับส่วนลดพิเศษ	**

สนใจเข้าร่วมงาน  @WDDA  (ผู้จัดสามารถออกจดหมายเรียนเชิญเพื่อเข้าร่วมชมงานได้)
สนใจออกบูท   cinlada@worlddidacasia.com   087-4164152

เปลี่ยนโรงเรียนให้เป็น
สวนสนุกทางความรู้

Worlddidac Asiaห้ามพลาด!
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Worlddidac AsiaDon’t miss out! 
Special price at this event only.

Turn your kindergarten into an educational amusement 
park with the latest educational toys & games for child 
development focused on 5 senses: SIGHT | SMELL | 
HEARING | TOUCH | TASTE.
• Meet companies who organize SCHOOL CAMPUS 
 ACTIVITIES - How to choose activities suitable for 
 children and children with special needs. 
• Meet school design guru - Let’s make your 
 classroom safe and fun.
• Meet educational toy companies from Korea, Japan,   
 China, Germany, Taiwan with business opportunities 
 If interested in becoming a distributor in Thailand.

ACTIVITY ZONE - WORLDDIDAC ASIA PLAYGROUND

Let’s imagine we were a child again. Come and have fun 
in the Worlddidac Asia Playground zone where we bring 
a playground to the floor with fun activities and prizes
And don’t forget to selfie at the playground and share 
these pictures on your FB, hashtag #WDD2021happy-
teachers, for a chance to win prizes from the team.  

    Free seminars throughout 3 days *

• STEM education activities - with outstanding STEM   
 teachers from various schools
• Thai toys in international market - How Thai toys 
 support child development in 5 senses from PlanToys &   
 TTIA, a world-renowned Thai toy company, and Thai Toy   
 Industry Association.
• Finnish education - The best education in the world  
 from Finnish Embassy and Tonkla School, Chiang Mai.
• Decode school design secret - Techniques for 
 enhancing children EQ-IQ. 
• Occupational Therapy: An alternative activity that 
 every school should have.
And many more

Plus a chance to win prizes and gifts when you 
purchase educational toys and games at the event 
with a minimum of 10,000 baht and show your slips 
at the information counter.
1.  Limited edition items from Worlddidac Asia (20 prizes) 
2. Educational toys for child development (10 prizes) 
3.  30% discount for school design package (5 prizes)
4.  30% discount for school playground (5 prizes) 
5.  Scholarship of Baht 2,000 (10 scholarships)

FAST TRACK  
A Complimentary 2 NIGHT ACCOMMODATION at our 
official hotel for selected buyers* who visit Worlddidac 
Asia. Please contact us to check your entitlement within 
August 2021!

* Terms and conditions applied. Program subject 
 to change without prior notice.
** member of Thai Toy Industry Association is entitled 
 to special discount**

Interested to exhibit? 
Please contact Cinlada

LINE


