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มหานคร รวมมือกับ บีเอ็มดับเบิลยู ไทยแลนด เปนเจาภาพจัดงานพรีวิว
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส 5 รุนใหมลาสุด
ใน “An Exploration of Beauty”
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – เพื่อตอบสนองวิสัยทัศนที่เหมือนกันดานนวัตกรรมการดีไซนที่ล้ําสมัย โครงการ มหานคร
โดย บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด และไอบีซี จึงรวมกับ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จํากัด จัดงาน
ค็อกเทลพรีวิว บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส 5 รุนใหมลาสุด ภายใตธีมงาน “An Exploration of Beauty” ณ มหานคร พาวิล
เลี่ยน ซึ่งเปนที่ตั้งของเดอะริทซ - คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เซลส แกลเลอรี่ โดยไฮไลทสําหรับงานนี้คือ
รถยนต บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส 5 รุนใหมลาสุด หลากหลายคัน ที่ยกขบวนกันมาสรางสีสันใหแฟนประจําของบีเอ็มดับเบิลยู
ตองรีบจับจอง นอกจากนั้น เรสซิเดนซหรูพรอมงานอินทีเรียขั้นเทพจาก เดอะ ริทซ - คารลตัน ยังเปนอีกหนึ่งไฮไลทที่
แขกทุกทานตองตบเทาเขาชม
มหานคร เปนโครงการแบบ mixed-use และจะเปนแลนดมารคดานสถาปตยกรรม ทั้งยังเปนอาคารที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ
เมื่อแลวเสร็จ ประกอบดวย พื้นที่ไลฟสไตลรีเทล ซึ่งจะมี ดีน แอนด เดอลูกา แบรนดกูเมต มารเก็ตจากนิวยอรค โรงแรม ดิ
อิดิชั่น จากความรวมมือของเอียน เชรเกอร นักการโรงแรมชื่อดัง และ แมริออท อินเตอรนชั่นแนล และสวนที่พักอาศัย
ระดับไฮเอนด เดอะ ริทซ - คารลตัน เรสซิเดนเซส แบ็งค็อก
เดอะ ริทซ - คารลตัน มีชื่อเสียงโดงดังดานการบริการที่ดีที่สุด ฉะนั้น เรสซิเดนซหลากรูปแบบทั้ง 194 เรสซิเดนซ ในอาคาร
มหานคร ก็จะไดรับการบริการระดับตํานาน พรอมดวยทิวทัศนและสิ่งอํานวยความสะดวกแบบพรีเมี่ยม เพื่อใหการพักอาศัย
ในเรสซิเดนซสมบูรณแบบที่สุด

โดยงานนี้ ไดรบั เสียงตอบรับเปนอยางดีจากแขกคนพิเศษหลายทานที่มารวมงานจนมหานคร พาวิลเลียนแนนขนัด
ไมวาจะเปน สรพจน เตชะไกรศรี ซีอีโอสุดเทหของโครงการมหานคร, มิคาเอล คอรดิส ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุป
ประเทศไทย, รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ, เมยริสสรา จันทรรัตน, กฤตพณ ทัพพะรังสี และ กิตติชัย เตชะงามเลิศ

ทั้งนี้ ผูสนใจเขาเยี่ยมชม มหานคร พาวิลเลียน ซึ่งเปนเซลส แกลเลอรี่ทมี่ ีมูลคาสูงที่สุดในประเทศไทย สามารถนัด
หมายเวลาลวงหนาไดที่ เดอะ ริทซ - คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก 02-234-1414 หรือสามารถคนหาขอมูล
เพิ่มเติม และลงทะเบียนนัดหมายไดที่ www.rcr-bangkok.com
เกี่ยวกับ เพซ ดีเวลลอปเมนท
เพซ ดีเวลลอปเมนท คือ ผูพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยระดับไฮเอนด มุงพัฒนาโครงการที่พักอาศัยและโรงแรมระดับหรูในประเทศ
ไทยดวยมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพระดับโลก ดําเนินงานภายใตการสนับสนุนจากความเชีย่ วชาญและประสบการณทางธุรกิจ
ของตระกูลเตชะไกรศรี และคณะผูบ ริหารซึ่งมีประสบการณในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมายาวนานกวา 25 ป วิสัยทัศนของบริษัทคือ
มุงเปนผูน ํากระแสในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยของเมืองไทยเสริมสรางทัศนียภาพของกรุงเทพดวยการออกแบบระดับโลกแล

ะสรางมาตรฐานใหมใหกับการพัฒนาที่อยูอ าศัยเพื่อการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.pacedev.com
เกี่ยวกับ อินดัสเทรียล บิลดิ้งส คอรปอเรชั่น (ไอบีซี )
อินดัสเทรียล บิลดิ้งส คอรปอเรชัน่ (ไอบีซี ) คือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอิสราเอล มี
ผลงานโครงการอสังหาริมทรัพยที่หลากหลายครอบคลุมทั้ง นิคมอุตสาหกรรม อาคารสํานักงาน โครงการเชิงพาณิชย และที่พักอาศัย
ไอบีซเี ปนบริษัทในเครือของฟชแมน กรุป กลุมบริษัทผูลงทุนอิสระชั้นนําในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ศูนยการคา ธุรกิจสื่อ โทรคมนาคม
อุตสาหกรรม บริการ และการรวมลงทุนในธุรกิจตางๆ คนหาขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับไอบีซีไดที่ www.building.co.il และขอมูล
เกี่ยวกับฟชแมน กรุปไดที่ www.fishmanholdings.com
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