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ปีที่: 30 ฉบับที่: 10898
วันที่: อังคาร 29 กันยายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

หัวข้อข่าว: พาณิชย์จับมือคิงเพาเวอร์ฯคัดโอท็อป

รหัสข่าว: C-200929037104 หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 37.38 Ad Value: 41,118 PRValue : 123,354 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

Taewaritt
Line

Taewaritt
Line



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10898
วันที่: อังคาร 29 กันยายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 5(ขวา)

หัวข้อข่าว: แนะธุรกิจฆ่าเชื้อมาแรง

รหัสข่าว: C-200929037102 หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 11.58 Ad Value: 12,738 PRValue : 38,214 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

Taewaritt
Line



ปีที่: 33 ฉบับที่: 11695
วันที่: อังคาร 29 กันยายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 8(ซ้าย)

คอลัมน์: Smart EEC: 'Medical Textile' ธุรกิจที่น่าจับตามอง

รหัสข่าว: C-200929011058 หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 38.50 Ad Value: 53,900 PRValue : 161,700 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

Taewaritt
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 29 กันยายน 2563 เวลา 06:16
หัวข้อข่าว: สมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทย (TINPA) ขึ้นรับมอบรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น
ด้านคุณภาพการให้บริการ...

รหัสข่าว: I-I200929000648 หน้า: 1/2

 thaifintech.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

http://www.thaifintech.com/2020/09/28/tinpa-together-power-2020/
http://www.thaifintech.com/2020/09/28/tinpa-together-power-2020/
http://www.thaifintech.com
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 29 กันยายน 2563 เวลา 05:35
หัวข้อข่าว: เครดิตบูโร บริษัทที่เกิดหลังต้มยำกุ้ง

รหัสข่าว: I-I200929000478 หน้า: 1/9

 marketeeronline.co Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://marketeeronline.co/archives/190210
https://marketeeronline.co
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File saved: Tuesday 29 September 2020 Time 06:11
Headline: Virus crisis driving boom in cleaning/disinfection business

News ID: I-I200929000625 Page: 1/2

 forum.thaivisa.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://forum.thaivisa.com/topic/1184727-virus-crisis-driving-boom-in-cleaningdisinfection-business/
https://forum.thaivisa.com
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 29 กันยายน 2563 เวลา 06:16
หัวข้อข่าว: รุ่นพี่ชื่อ'จ๋า'แนะนำ! เปิดตัวบ.ถนอมผลไม้ ลูกค้าอคส.รายที่ 3 ซื้อถุงมือยาง 1.1 หมื่นล.

รหัสข่าว: I-I200929000644 หน้า: 1/6

 isranews.org Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.isranews.org/article/isranews/92281-covid00.html
https://www.isranews.org
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