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งานสัมมนาและกิจกรรมเยีย่ มชมห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
บริษัท ไอเอ็มวี (ประเทศไทย) จากัด
เนื่องด้วย บริ ษทั โอดากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายสิ นค้าและบริ การให้กบั
บริ ษทั ไอเอ็มวี (ประเทศไทย) จากัด (IMV) ได้จดั สัมมนาและกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิ บตั ิการทดสอบ ของ บริ ษทั ไอเอ็มวี
(ประเทศไทย) จากัด ณ นิคมอมตะซิต้ ี ชลบุรี เฟส 9
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ไอเอ็มวี (ประเทศไทย) จากัด ได้เปิ ดให้บริ การทดสอบการสั่นสะเทือนและ
การสัน่ สะเทือนที่รวมหลายสภาวะแวดล้อมเข้าไว้ดว้ ยกันเป็ นหลัก และในปั จจุบนั IMV ได้เพิ่มห้องปฏิบตั ิการทดสอบเพื่อขยาย
ขอบเขตงานบริ การทดสอบ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น ได้แก่ การทดสอบการกัดกร่ อนของเกลือ
(Salt spray test) การทดสอบการป้ องกันฝุ่ น (Dust test) การทดสอบอุณหภูมิและความชื้น (Temp.and Humid) การทดสอบที่
อุณหภูมิสูงด้วย Large size oven และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหัน (Thermal shock) เป็ นต้น
ดังนั้น ทางเราจึ งมีความยินดี ที่จะเรี ยนเชิ ญท่านเข้าร่ วมสัมมนาและเยี่ยมชมห้องปฏิ บตั ิการทดสอบดังกล่าว
เพื่อแนะนาเครื่ องทดสอบและขอบเขตงานบริ การทดสอบ อีกทั้ง เพื่อเป็ นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในงานบริ การ
ทดสอบของเราด้วยดีเสมอมา
วันที่ : วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14.30-17.00 น.
สถานที่ : บริ ษทั ไอเอ็มวี (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ ี ชลบุรี เฟส 9
700/907 หมู่ 5 ตาบลหนองกะขะ, อาเภอพานทอง, จังหวัดชลบุรี 20160
รายละเอียดของงาน
14:30 เริ่ มงาน และลงทะเบียน
15:00 – 15:30 บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาบริ ษทั และห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
15:30 – 16:00 เยีย่ มชมห้องปฏิบตั ิการทดสอบ (Lab Tour)
16:00 – 17:00 ร่ วมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารว่าง
ฟรี ค่าธรรมเนียมการเข้าร่ วม สาหรับ 50 ท่าน
วิธีการสมัคร
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมา และส่งทางอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
อีเมล nattakan@th.hodaka.co.jp
หากมีคาถามหรื อข้อสงสัยใดๆ กรุ ณาติดต่อสอบถามได้ที่
Hodaka Electronics (Thailand) Co., Ltd.（ติดต่อ: คุณณัฐกานต์）
Mobile : 097-190-1556
Email : nattakan@th.hodaka.co.jp
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แบบฟอร์ มเข้ าร่ วมสัมมนา IMV (Thailand) Co., Ltd.
กรุ ณาส่ งแบบฟอร์ มตอบกลับภายในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563
เพื่อเข้าร่ วมสัมมนาและชมห้องปฏิบตั ิการทดสอบ ในวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ IMV (Thailand) Co., Ltd. อมตะซิ ต้ ี ชลบุรี
ชื่อบริ ษทั
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อผูเ้ ข้าร่ วม
เบอร์ ติดต่อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อผูเ้ ข้าร่ วม
เบอร์ ติดต่อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อผูเ้ ข้าร่ วม
เบอร์ ติดต่อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ติดต่อสอบถามและส่ งใบสมัครได้ที่
Hodaka Electronics (Thailand) Co., Ltd.（ติดต่อ : คุณณัฐกานต์）
Mobile : 097-190-1556
Email : nattakan@th.hodaka.co.jp

