SPACE

EXHIBITION / SEMINAR / WORKSHOP /
PRIVATE FUNCTIONAL PARTY

Space

Cadson Demak's space
The space at Cadson Demak is located in the hip area of Thonglor.
Just steps aways from busy main street of Thonglor. A minute walk
down Soi 4.

พื้นที่ของ คัดสรร ดีมาก ตั้งอยู่ใจกลางย่านทองหล่อ หลบจาก
ความวุ่นวายของถนนหลักเข้ามาในซอย ๔ เพียงประมาณ
๕๐ เมตร

This functional space is the place for art and design related activities.
Small but tidy enough for all type of creativities. Good for seminar,
workshop or exhibition, you name it. Our home grown projects will
also be shown here regularly. Also welcome designer and artist who
are looking for a place to accommodate their creativity project.

รองรับพื้นที่สำ�หรับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อน
ทางการออกแบบ เป็นพื้นที่กิจกรรมขนาดย่อมที่สามารถปรับ
เปลี่ยนได้ตามความต้องการ เพื่อรองรับโครงการของเราเอง
และโครงการของนักออกแบบ หรือศิลปินทุกแขนง สำ�หรับการ
รองรับเวิร์คช็อป สัมมนาย่อยขนาดเล็ก แสดงผลงานทางการ
ออกแบบ เป็นต้น

Cadson Demak team would like to
invite you to this social space. Make a visit,
join the activity, share your intellectual and
experience or even contribute the content.
The open space at Cadson Demak is here
with an ultimate goal on being creativity
infusion to Bangkok’s art & design community.
คัดสรร ดีมาก หวังที่จะเห็นพื้นที่นี้เป็นจุดแลกเปลี่ยน
และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพือ
่ ให้น�ำ มา
ซึ่งประเด็นหรือนัยสำ�คัญเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
ในแขนงต่างๆ เราจึงอยากเชื้อเชิญและแบ่งปันให้ทุกท่าน
มาลองทำ�ความรู้จัก และหวังใจว่าพื้นที่นี้จะสามารถเป็น
ที่กระตุ้นให้หลายๆคนได้เริ่มคิดและร่วมสร้างเนื้อหาไปกับเรา

Space : Space Information
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Space A (Activity Space)
• 4.4 m. x 5.9 m. x 3.3 m. (L x W x H)
• 2 Air Conditioners
• Lighting System
Space B (Hallway)
• 1.7 m. x 5.9 m. x 2.8 m. (L x W x H)
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• 0.4 m. x 5.9 m. x 2.2 m. (L x W x H)

3rd. Floor

Facilities

สิ่งอำ�นวยความสะดวก

The space at Cadson Demak is well equipped for all kind
of activities. We are a bit more than just an exhibition
space. Versatile enough for variety of small size art and
design event all the way to group seminar. The space can
be turned into pit black in a minute for film screening.
This venue fully supports wireless network for presentation
and sound system. Outstanding snack box along with
food and beverage are also available as an add on service.

พื้นที่ของ คัดสรร ดีมาก มาพร้อมกับสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับรองรับ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองงานหลากหลายประเภท อาทิเช่น ระบบไฟ
สำ�หรับนิทรรศการ ระบบเสียง การเชื่อมต่อสัญญานด้วยระบบไร้สาย
จอโทรทัศน์ และโปรเจคเตอร์ สามารถปรับให้เป็นห้องมืดเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ตามต้องการได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม
เพื่อรองรับงานในประเภทต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการประสานงาน
ได้อีกด้วย

Easy access and car free venue. Within a walking distance
approximately 5 minutes from BTS Thonglor station.
Drive here is also not a bad idea on less traffic day or off
peak Bangkok’s rush hours. Convenience parking within
the building and along the side of Thonglor Soi 4. Parking
at Marketplace next door is a hassle free. Some small fee
may applied.
Our 45 sqm is small but tidy. The space was designed for
easy management with headache free layout in mind.
Functional space that can be converted to house a social
event. Idealistic size for small activity such as group seminar and workshop. Hallway space design is perfect for Intellectual event. Moreover, functional window display lets
you take advantage of communication to people outside
the building.

ถึงแม้ว่าเราจะตั้งอยู่ใจกลางย่านทองหล่อ แต่การเดินทางที่สามารถทำ�ได้
อย่างสะดวกสบายเพียง 5 นาที จากสถานี BTS ทองหล่อ หรือในกรณีของ
รถยนต์ส่วนบุคคล เรามีที่จอดรถรองรับทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ
พื้นที่ขนาด 45 ตารางเมตร ถูกคัดสรรเป็นสัดส่วนอย่างลงตัว เพื่อให้ง่าย
ต่อการจัดการและการใช้งานในประเภทต่างๆ ด้วยแนวคิดให้เป็นพื้นที่
กิจกรรมขนาดย่อม และรองรับการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ทางการ
ออกแบบ โดยการเชื่อมต่อห้องโถงก่อนเข้าสู่ห้องหลักเพื่อให้เกิดสังคมเล็กๆ
ภายนอก ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางความคิดของผู้คนได้ นอกจากนี้
ยังมีส่วนของ หน้าต่างดีสเพลย์ภายนอกที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับความต้องการ เหมาะสำ�หรับการนำ�เสนอความคิดสร้างสรรค์สู่พื้นที่
ด้านนอกตัวอาคาร
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Example Panel A and C : Comparison between space and paper sizes.

Space : General Information

Location

ThongLor Soi 4, 3rd. Floor Kaulin Building

Services

• Exhibition
• Seminar
• Workshop
• Private Functional Party

Basic Information

• 2 Optional Spaces and 1 Functional Display
• 20 - 25 People fit ( Seminar and Workshop )

Facilities

• TV and Projector
• Sound System
• Wirless Network System
• Catering / Snack Box / Drink
• Space be able to Pitch Black
• Parking Lot

Special Attribute

• Pitted Black Ready

Nearby Places

• Market Place
• Starbucks
• Burger King
• i berry

Rate Information

• Per Day
• 2 Weeks
• 1 Month

Hours

• Monday - Saturday (11.00 -19.00)
• Close on Sunday (Preparation and setup day)

Space : Map

Only 50 m. from
Thong Lor Soi 4

Cadson Demak Co.,Ltd.
140 Thonglor Soi 4 Kaulin Bld. #302
Sukhumvit 55 Rd., Klongton Nua,
Wattana, Bangkok 10110 Thailand
T + 662 - 392 - 5285
F + 662 - 714 - 8591
info@cadsondemak.com
www.cadsondemak.com

