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OFFICIAL LETTER 

 

Bangkok, Thailand – 26 April 2021 

Subject: Postponement of INTERMACH and MTA Asia 2021 
 

Dear Participants, 
 

Informa Markets, the organiser of the INTERMACH and MTA Asia, has decided to postpone the 
upcoming event following extensive consultation with exhibitors, industry partners, delegates, 
speakers and taking into consideration the impact of the COVID-19 pandemic on the industries. The 
event was scheduled to take place on 12-15 May but will now be rescheduled to 22 - 25 September 
2021 at the Bangkok International Trade and Exhibition Center, Bangkok. 

The safety of our participants and colleagues is our first priority, and we believe that these revised 
dates will allow more time for normality and confidence to return to the marketplace, for travel 
restrictions to be eased and that better all-round conditions will allow for an excellent show.  In the 
meantime, we will be launching a digital platform to facilitate unlimited engagement among the 
industry, promoting on-going communication and opportunities to keep up-to-date in the lead-up to 
the show. The organising team will reach out to all participants regarding detailed arrangements in 
due course.   
 

We wish to thank those who participate and support INTERMACH and MTA Asia and we greatly 
appreciate your patience and understanding and apologize for any inconvenience. We remain fully 
focused on delivering an event of enhanced quality, with more exhibitors and qualified trade buyers 
to make your participation a huge success. 

Should you have any questions or concerns, please contact the INTERMACH and MTA Asia Team at:  
Intermach-th@informa.com 

Please follow official channels for updated information: 

• Website: www.intermachshow.com, www.mta-asia.com  
• Facebook: www.facebook.com/intermach  

 
  

Yours faithfully, 

Informa Markets in Thailand 

The Organizer of INTERMACH and MTA Asia 

mailto:Intermach-th@informa.com
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กรุงเทพ, ประเทศไทย - 26 เมษายน 2564 

เร่ือง : ประกาศเลื่อนวันจัดงาน อินเตอรแ์มค และ เอ็มทเีอ เอเชีย 2021 

เรียน ผู้เข้าร่วมออกงาน และผู้สนับสนุนการจัดงาน อินเตอรแ์มค และ เอ็มทเีอ เอเชีย 2021 
 

อินฟอรม์า มารเ์ก็ตส ์ประเทศไทย ผูจ้ดังาน อินเตอรแ์มค และ เอ็มทีเอ เอเชีย  กาํหนดการจดังาน

ใหม่เป็น วันพุธที่ 22 ถึง วันเสารท์ี่ 25 กันยายน 2564 ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 

บางนา เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 และไดม้ีการหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดย

พิจารณาถึงความจาํเป็นในการเฝ้าระวงัและป้องกันการแพร่ระบาด ขอ้จาํกดัในการเดินทางและยงัคาํนึง

ความปลอดภยั ของผูร้ว่มงานและทีมงานเป็นสาํคญั 

ผูจ้ัดงานฯ เชื่อมั่นว่าการเลื่อนการจดังานในครัง้นี ้จะช่วยใหเ้รามีเวลาประเมินสถานการณต่์างๆ 

ใหดี้ขึน้ และสรา้งความเชื่อมั่นดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรม อีกทัง้เสริมสรา้งความพรอ้มใน

ทกุๆ ดา้นใหดี้ย่ิงขึน้สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มออกงานและผูเ้ขา้เย่ียมชมงาน คณะผูจ้ดังานฯ จะทาํการติดต่อกับทุก

ท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดและข่าวสารเก่ียวกับการจัดงานฯ อย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันเราจะมี

แพลตฟอรม์ดิจิทัล ท่ีออกแบบมาเพื่อให้ผู ้ซือ้เชื่อมโยงกับผู้แสดงสินค้าโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์

ปัจจบุนัและมีโอกาสในการติดตามข่าวสารล่าสดุในภาคอตุสาหกรรม 

ผูจ้ัดงานฯ ขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมออกงาน และผูส้นับสนุนการจัดงาน อินเตอรแ์มค และ เอ็มทีเอ 

เอเชีย 2021 ทุกท่าน ท่ีเขา้ใจในสถานการณท์ี่เกิดขึน้ ผูจ้ดังานฯ มุ่งมั่นท่ีจะยกระดบัและพฒันาการจดังาน

ใหม้ีประสิทธิภาพและคณุภาพสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง เราหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะไดพ้บทุกท่านอีกครัง้ในเดือน

กนัยายน 

หากท่านมีคาํถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานและดูแลการจัดงาน 

อินเตอรแ์มค  และ เอ็มทีเอ เอเชีย ไดท่ี้ Intermach-th@informa.com และ ท่านยงัสามารถติดตามข่าวสาร

และขอ้มลูลา่สดุของการจดังานไดท้ี่ 

• เว็บไซต:์ www.intermachshow.com, www.mta-asia.com 

• เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/intermach  
 

ขอแสดงความนบัถือ 

อินฟอรม์า มารเ์ก็ตส ์ประเทศไทย  

ผูจ้ดังาน อินเตอรแ์มค และ เอ็มทีเอ เอเชีย  
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