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กิจกรรมยกทัพดาราดังเพื่อรณรงค์ 

และระดมทุนต้านเอชไอวี/โรคเอดส์

ทำาให้เอดส์เป็นเรื่องในอดีต

แอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563

วันที่ 10 - 12 มกราคม

ดาราดังโลก ผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง ตลอดจนสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติมากกว่า 200 ชีวิต จะมารวมตัวกันที่จังหวัดภูเก็ตใน

เดือนมกราคม 2563 เพื่อเข้าร่วมงานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย โดยงานนี้จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน 

เพื่อรณรงค์และระดมทุนต้าน  เอชไอวีหรือโรคเอดส์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กิจกรรมนี้ มีแอมฟาร์ (amfAR) ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอดส์เป็นเจ้าภาพ แอมฟาร์ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรไม่แสวงผลกำาไรชั้นนำา

ระดับโลก 

ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการต่อกรกับโรคเอดส์มายาวนาน แอมฟาร์ก่อตั้งขึ้นใน ปี 2528 และปัจจุบันยังเป็นผู้นำาในการวิจัยการรักษาเอช

ไอวี โดยในระยะเวลาเพียง 5 ปีที่ผ่านมา แอมฟาร์ อัดฉีดเงินทุนมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ ไปกับการวิจัยเพื่อการรักษาโรค จึงทำาให้

องค์กรนี้กลายเป็นผู้ลงทุน

รายใหญ่ที่สุดของโลกในการวิจัยเพื่อการรักษาเอชไอวีเมื่อเทียบกับองค์กรการกุศลอื่นทั่วโลก

งานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต บนเกาะรังน้อย ซึ่งให้บรรยากาศที่เป็นส่วนตัวและเงียบสงบ ควบคู่ไปกับการ

จัดแสดงเรือยอชต์ของงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ ประจำาปี 2563 ซึ่งจะเป็นจังหวะที่สื่อทั่วโลกจะต้องให้ความสนใจ และเดินทางมาเพื่อ

ชมกิจกรรมดังกล่าว ตัวอย่างรายนามพิธีกร นักแสดง และแขกรับเชิญที่เข้าร่วมงานแอมฟาร์ในปีก่อน ได้แก่ วิคตอเรียเบ็คแฮม เชอร์ 

ทอมฟอร์ด บิลเกตส์ เอลตันจอห์น เลดี้กาก้า   จูเลียโรเบิตส์ และสตีวีวันเดอร์

ในงานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 มีการจัดกิจกรรมหลายรายการดังนี้

• งานเลี้ยงต้อนรับ

• กาล่าดินเนอร์และการจัดประมูลสด

• การแสดงในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว - การแสดงดนตรีสากลบนเกาะรังน้อย

• งานเลี้ยงหลังกิจกรรม – การแสดงต่อเนื่องหลังกิจกรรม

งานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 เป็นส่วนหนึ่งของแผนกิจกรรมใหม่ที่เน้นให้กลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคได้รู้จักและเห็นความสำาคัญของ

โครงการวิจัยที่แอมฟาร์ดำาเนินการ โดยเน้นโครงการแอมฟาร์ ทรีท เอเชีย (โครงการวิจัยเพื่อการบำาบัด การจัดการศึกษา และการฝึก

อบรมเรื่องโรคเอดส์ในเอเชีย) ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบเพื่อสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเอชไอวีหรือโรคเอดส์ มายาวนานเกือบ 

2 ทศวรรษ

 

แอมฟาร์ ขอมอบประสบการณ์พิเศษนี้ เพื่อขอบ

คุณผู้สนับสนุนรายเดิม และถือโอกาสนำาเสนอข้อมูล

โครงการวิจัยเพื่อการรักษาและภารกิจการช่วยชีวิต

ของมูลนิธิต่อทุกคนที่ยังไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อน

พร้อมกันนี้เรามีโอกาสสำาหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตร

ในการมีส่วนร่วมกับงานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 นี้ 

ซึ่งรวมถึง การเป็นผู้สนับสนุนหลัก ผู้สนับสนุนการนำาเสนอ 

พันธมิตรอย่างเป็นทางการ  ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

อย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร 

ดำาเนินการโดย แอมฟาร์             สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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กิจกรรม 3 วัน / งานเลี้ยง 3 งาน
งานเลี้ยงต้อนรับ - กาล่าดินเนอร์และการจัดประมูลสด - งานเลี้ยงหลังกิจกรรม

การแสดงดนตรีสากล
การแสดงในบรรยากาศส่วนตัว - รอยืนยันรายชื่อศิลปิน

80
ใน ปี 2561 นักวิจัยที่ได้รับทุนจากแอมฟาร์ 

ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ถึง 80 

รายการ ในวารสารวิชาการชั้นนำาประเภท

การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน 

(peer-reviewed journals)

เอชไอวีหรือเอดส์

แอมฟาร์ เป็นองค์กรสนับสนุนการวิจัยเอดส์ 

การป้องกัน การให้ความรู้ด้านการรักษา 

การรณรงค์สนับสนุน และเป็นผู้นำา

ในการค้นหาวิธีรักษาโรค

ผู้นำา

แอมฟาร์ คือหนึ่งในองค์กร

ไม่แสวงหากำาไรชั้นนำาของโลก

มากกว่า 550ล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ
ที่แอมฟาร์ได้ลงทุนไปกับโครงการต่าง ๆ 

นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งองค์กรในปี 2528

$50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คืองบประมาณที่แอมฟาร์จัดสรรเพื่อโครงการ

วิจัยด้านการรักษาตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา

มากกว่า 3,300 ทุน

มอบโดยแอมฟาร์

ให้กับทีมวิจัยทั่วโลก

ซึ่งรวมถึงดาราชั้นนำาของโลก

 ผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง และองค์กรระดับนานาชาติ

แขกรับเชิญมากกว่า 200 คน
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บุคคลที่มีชื่อเสียง

ที่ให้การสนับสนุนแอมฟาร์

รายนามผู้ทรงเกียรติ พิธีกร นักแสดง และแขกรับเชิญที่เคยร่วมสนับสนุนแอมฟาร์ มีดังนี้

วิคตอเรีย เบ็คแฮม ทอม ฟอร์ด จอห์น เลเจนด์ แพตตี สมิธ 

แฮร์รี่ เบลาฟอนเต้ บิล เกตส์ แอนนี่ เลนน็อกซ์ ริงโก้ สตาร์

อันเดรอา โบเชลลี ฌอง ปอล โกลติเยร์ คอร์ทนีย์ เลิฟ สติง

เชอร์ บอย จอร์จ นิกกี้ มินาจ แชกกี้

คริส มาร์ติน และจอนนี่ บัคแลนด์ เอลลี โกลดิง ไคลี มิโนก โรบิน ธิก

มารายห์ แครี เคต ฮัดสัน ไรอัน เมอร์ฟี ไดแอน วอน เฟอร์สเตนเบิร์ก

ไมลีย์ ไซรัส เจเน็ต แจ็คสัน เคที เพร์รี ดิต้า วอน ทีส

ไคลฟ์ เดวิส เซอร์ เอลตัน จอห์น และเดวิด เฟอร์นิช เอมมา โรเบิตส์ สตีวี วันเดอร์

โรซาริโอ ดอว์สัน เกรซ โจนส์ จูเลีย โรเบิตส์ มิเชล โหย่ว

เจสัน เดอรูโล ไฮดี คลุม คารีน รอยท์เฟลด์

ดีเอ็นซีอี ไมเคิล คอรส์ มาร์ค รอนสัน

ดูแรน ดูแรน แพตตี ลาเบลล์ ไดอาน่า รอสส์

เฟอร์กี้ เลดี้ กาก้า เคลลี โรว์แลนด์

รายการกิจกรรมประจำา ปี 2563

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นใน ปี 2563 มีตั้งแต่งานเลี้ยงค็อกเทลขนาดย่อมพร้อมการเปิดร้าน ไปจนถึงงานประมูลผลงานศิลปะ และงานกาล่า

นานาชาติ โดยกิจกรรมระดมทุนที่แอมฟาร์จัดขึ้น นอกจากจะเป็นการเสริมเสถียรภาพทางการเงินให้กับมูลนิธิแล้วยังเป็นการรณรงค์การรับ

รู้ปัญหาโรคเอดส์อีกด้วย

รายการกิจกรรมต่อไปนี้คือกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตามแผน ปี 2563

วันที่ กิจกรรม เมือง/ประเทศ

มกราคม แอมฟาร์ ไทยแลนด์ ภูเก็ต ประเทศไทย

กุมภาพันธ์ แอมฟาร์ กาล่า นิวยอร์ค นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

กุมภาพันธ์ แอมฟาร์ เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก

มีนาคม แอมฟาร์ กาล่า ฮ่องกง ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

พฤษภาคม แอมฟาร์ กาล่า คานส์ แคพ ดีอังทีบส์ ฝรั่งเศส

มิถุนายน เจเนอเรชันเคียว โซลสติส นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

July แอมฟาร์ ปารีส ดินเนอร์ ปารีส ฝรั่งเศส

กันยายน แอมฟาร์ กาล่า มิลาโน มิลาน อิตาลี

ตุลาคม แอมฟาร์ กาล่า ลอสแองเจลิส ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

พฤศจิกายน แอมฟาร์ การแข่งขันโป๊กเกอร์รวมดารา ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

ธันวาคม ปาร์ตี้วันหยุด เจเนอเรชันเคียว นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ดำาเนินการโดย แอมฟาร์             สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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แพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุน

เราได้พัฒนาแพ็คเกจการสนับสนุนที่สอดคล้องกับระดับงบประมาณและการประชาสัมพันธ์แบรนด์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนการนำาเสนอ

• ผู้สนับสนุนหลัก จำานวน 1 ราย พร้อมสิทธิในการมีชื่อร่วมกับชื่องาน

• ผู้สนับสนุนการนำาเสนอ จำานวน 1 ราย พร้อมสิทธิในการมีชื่อร่วมกับชื่องาน

ระดับที่ 2:  พันธมิตรอย่างเป็นทางการ

• พันธมิตรอย่างเป็นทางการ จากธุรกิจซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน จำานวน 6 ราย

ระดับที่ 3: ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร

• ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ จำานวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนสินค้าและบริการที่จำาเป็นสำาหรับงาน

• สื่อพันธมิตร จำานวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนพื้นที่โฆษณาและงานบรรณาธิการที่จำาเป็นสำาหรับงาน

เหตุใดจึงควรร่วมสนับสนุน

แอมฟาร์จัดงานเลี้ยงกาล่า เพื่อระดมทุนตามเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกอยู่เป็นประจำา ทั้งเมืองคานส์ นิวยอร์ก ดัลลัส ลอสแองเจลิส มิลาน 

ปารีส 

เซาเปาโล ฮ่องกง ซานฟรานซิสโก ตลอดจนเมืองใหญ่อื่น ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมที่จัดขึ้นมักได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีแขกรับเชิญคนสำาคัญจากวงการภาพยนตร์ แฟชั่น ศิลปะ ธุรกิจ 

และองค์กรสากลต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมงาน และข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมที่แอมฟาร์จัดมักได้รับการประชาสัมพันธ์อยู่เป็นประจำา

ครอบคลุมพื้นที่สื่ออย่างแพร่หลาย

แพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุนมาพร้อมกับประโยชน์ทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ดังนี้

• สิทธิด้านการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในการสนับสนุน และสิทธิในการมีชื่อร่วมกับชื่องาน

• สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

• สิทธิด้านการใช้พื้นที่สื่อ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ในงาน

• สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

• สิทธิด้านการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

• สิทธิด้านการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

• สิทธิด้านผลิตภัณฑ์

เราได้ออกแบบแพ็คเกจการสนับสนุนมาเพื่อช่วยเสริมสร้างโอกาสให้องค์กรได้สร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์แบรนด์ไปพร้อม ๆ กัน 

ดังนี้

• การสร้างฐานลูกค้าใหม่

• การประชาสัมพันธ์ผ่านแคมเปญการตลาดระดับโลก

• สิทธิพิเศษในการเข้าถึงกลุ่มบุคคลสำาคัญ

• การประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนในฐานะผู้นำาธุรกิจในอุตสาหกรรมของตน

• การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

• การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แคมเปญการตลาดของแบรนด์

• การเปิดช่องทางตรงเพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมาย

การร่วมสนับสนุนงานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 ไม่เพียงแต่สร้างความรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้สนับสนุน

ให้กับผู้มีอำานาจตัดสินใจที่สำาคัญ แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้สนับสนุนคือผู้นำาตัวจริงในอุตสาหกรรมของตนอีกด้วย

ดำาเนินการโดย แอมฟาร์             สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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กิจกรรมยกทัพดาราดังเพื่อรณรงค์ 

และระดมทุนต้านเอชไอวี/โรคเอดส์

สิทธิประโยชน์หลัก

  การประชาสัมพันธ์แบรนด์

โอกาสในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านงานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563

  การประชาสัมพันธ์

ผู้สนับสนุนสามารถจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อผ่านกิจกรรมข่าวและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยงานนี้จะถูกนำาเสนอผ่านสื่อไทย

ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนสื่อระดับภูมิภาคเอเชีย และระดับโลกผ่านสื่อสังคม สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุและนิตยสาร

ต่าง ๆ

ข่าวเกี่ยวกับงานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 ถือเป็นข่าวเด่นที่มีคนสนใจติดตาม ผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายจะได้รับสิทธิใน

การผูกแบรนด์เข้ากับงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจสามารถสร้างเนื้อหาการ

ประชาสัมพันธ์ โดยการทำากิจกรรมกับบุคคลที่มีชื่อเสียง การจัดรายการนำาเสนอภาพสำาคัญ ๆ ของงาน การประชาสัมพันธ์หน้างาน และ

งานแถลงข่าว 

โดยแคมเปญประชาสัมพันธ์มุ่งขยายผลการประชาสัมพันธ์ออกไปในวงกว้างทั้งระหว่างและหลังการจัดงาน โดยจะครอบคลุมกิจกรรมดังนี้

• การเขา้ถ งึกล ุม่เปา้หมายผา่นส ื่อ การต พี มิพบ์ทความบนน ติยสารดา้นธรุก จิ ว ถิ ชี วี ติระดบัหร ู และการทอ่งเท ีย่ว 

• การประชาสมัพนัธห์วัขอ้ท ีจ่ะอภ ปิรายในงาน

• แคมเปญโฆษณาออนไลน ์ บทความ บลอ็ก และส ื่อสงัคม

• ส ำานกัขา่วตา่งประเทศและทอ้งถ ิน่

  สื่อพันธมิตร

รบัประกนัการนำาเสนอขา่วผา่นส ื่อพนัธม ติรของเรา - รอย นืยนัรายช ื่อส ื่ออ กีคร ั ง้

  การโฆษณา

จะมีการออกแคมเปญโฆษณาผ่านสื่อในวงกว้างเป็นระยะเวลาหลายเดือนก่อนการจัดงานโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ข่าวในแวดวง

อุตสาหกรรม บนความด้านไลฟ์สไตล์และธุรกิจโดยใช้เนื้อหาที่ปรับปรุงพิเศษเพื่อประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์

งานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 จะได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

ออนไลน์

โดยมีการทำางานร่วมกับสื่อหลายแขนงเพื่อการขยายผลการประชาสัมพันธ์งานให้เกิดประสิทธิผลในวงกว้างทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ

สากล 

นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ คณะผู้จัดงานจะทำาการประชาสัมพันธ์ผ่านส่งอีเมล จดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการสื่อสารข่าวเกี่ยวกับงานผ่านช่องทางสื่อสังคมทุกช่องทาง เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายอย่างครบถ้วน

  สิทธิบนสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

       

ดำาเนินการโดย แอมฟาร์             สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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https://twitter.com/amfAR - ผู้ติดตาม 162,000 คน

www.amfar.org 

https://www.linkedin.com/company/

amfar-the-foundation-for-aids-research/ - ผู้ติดตาม 2,560 คน

https://www.facebook.com/

amfarthefoundationforaidsresearch/ - ผู้ติดตาม 74,272 ไลค์

https://www.instagram.com/amfar/- ผู้ติดตาม 162,000 คน

สิทธิในการมีส่วนร่วมกับชื่องาน
การประชาสัมพันธ์แบรนด์

ภายในงาน

การประชาสัมพันธ์ผ่านการร่วมงาน

หรือการร่วมจัดกิจกรรมในงาน

ทำาให้เอดส์เป็นเรื่องในอดีต
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กิจกรรมยกทัพดาราดังเพื่อรณรงค์ 

และระดมทุนต้านเอชไอวี/โรคเอดส์

สิทธิประโยชน์หลัก

  สิทธิในการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

งานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 ถือเป็นโอกาสสำาคัญสำาหรับการเข้าถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคคลที่มีฐานะดี ซึ่งถือว่าเป็นบุคคล

ทรงอิทธิพลทั้งนั้น

  สิทธิในการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

งานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 ขอเสนอโอกาสที่หลากหลายสำาหรับผู้สนับสนุนในการรองรับและสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า

และผู้บริหาร ณ เกาะภูเก็ต เพื่อรักษาสัมพันธภาพและส่งเสริมธุรกิจของท่านผ่านกิจกรรมดังนี้

• งานเลี้ยงต้อนรับ

• งานกาล่าดินเนอร์

• การแสดงในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว และงานเลี้ยงหลังกิจกรรม

  สิทธิในการจัดแจกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

เราขอเสนอโอกาสสำาหรับผู้สนับสนุน พันธมิตร ตลอดจนผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ในการผลิตสินค้าแบรนด์ร่วม 

ซึ่งอาจจะใช้แจกจ่ายผ่านสื่อหรือผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทั้งผ่านสื่อและการจัดกิจกรรม เช่น การบรรจุสินค้า

ในชุดของชำาร่วยต้อนรับสำาหรับงานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563

ดำาเนินการโดย แอมฟาร์             สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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กิจกรรมยกทัพดาราดังเพื่อรณรงค์ 

และระดมทุนต้านเอชไอวี/โรคเอดส์

รายการกิจกรรม

วันที่ กิจกรรม สถานที่

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม งานเลี้ยงต้อนรับ โรงแรมโคโม พอยต์

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม

กาล่าดินเนอร์และการจัดประมูลสด

การแสดงในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว – การแสดงดนตรีสากล

งานเลี้ยงหลังกิจกรรม – การแสดงต่อเนื่องหลังกิจกรรม

เกาะรังน้อย

เกาะรังน้อย

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม งานเลี้ยงบนเรือยอชต์ รอยืนยัน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโคโม พอยต์ ยามู

โคโม พอยต์ ยามู เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมของแหลมยามู ทำาให้สามารถมองเห็นทะเลอันดามันและเขาหินปูนของอ่าวพังงา

ที่สวยงามตระการตา โรงแรมได้รับการออกแบบและตกแต่งภายใน โดยคุณพาโอลา นาโบเน่ นักออกแบบชาวอิตาลี จึงได้อารมณ์การ

ตกแต่งที่หรูหราแบบไทยร่วมสมัย นอกจากนี้ในโรงแรมยังมีศูนย์ดูแลสุขภาพโคโมแชมบาลา และภัตตาคารมาตรฐานระดับโลกอีก 2 แห่ง 

พร้อมบริการอาหารไทยและอาหารอิตาเลียน

เข้าชมเว็บไซต์สถานที่

เกาะรังน้อย

เกาะรังน้อยเป็นเกาะรีสอร์ทส่วนตัวแห่งเดียว ค่อนไปทางหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต เดินทางโดยเรือใช้เวลาเพียง 10 นาที จากรอยัล 

ภูเก็ต มารีน่า แขกผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์การพักผ่อนในบรรยากาศอันเงียบสงบบนพื้นที่ขนาด 10 เอเคอร์ ที่ล้อมรอบด้วยป่า

เขียวชอุ่มและน้ำาทะเลอันดามันสีฟ้าคราม

เข้าชมเว็บไซต์สถานที่

งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์

จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2563 เพื่อรองรับบุคคลที่มีฐานะดีมาก ผู้ที่ชื่นชอบการแล่นเรือยอชต์ และผู้ที่นิยมสรรหาสิ่งดี ๆ 

ให้กับชีวิต ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วภาคพื้นเอเชีย 

ธุรกิจใดควรร่วมสนับสนุน

งานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 ถือเป็นโอกาสทองสำาหรับธุรกิจที่มีแผนการตลาดในการสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนสังคม 

ตลอดจนกิจกรรมรวมดาราต่าง ๆ ดังนั้นธุรกิจดังต่อไปนี้จึงเหมาะกับการ

สายการบิน แฟชั่น อสังหาริมทรัพย์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงแรมและบริการสำาหรับโรงแรม รักษาความปลอดภัย

ความงาม ประกันภัย การท่องเที่ยวเพื่อชมกีฬา

การสื่อสาร อัญมณี เทคโนโลยี

เครื่องสำาอาง กระเป๋าเดินทาง ขนส่ง

บริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์หรู นาฬิกา

ภัตตาคารระดับสูง บริการวิชาชีพ - บัญชี ทนายความ บริการผ่านเว็บไซต์

ดำาเนินการโดย แอมฟาร์             สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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กิจกรรมยกทัพดาราดังเพื่อรณรงค์ 

และระดมทุนต้านเอชไอวี/โรคเอดส์

เกี่ยวกับ แอมฟาร์ (amfAR) 

แอมฟาร์ เป็นมูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอดส์ ที่มุ่งมั่นในการทำาวิจัยเชิงนวัตกรรม เพื่อหาทางยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ทั่วโลก 

นับตั้งแต่ที่ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นในปี 2528 แอมฟาร์ ได้เร่งรัดการวิจัยเอชไอวีหรือเอดส์ และผลิตองค์ความรู้สู่สังคมมากมายเพื่อช่วยยืดอายุ

และรักษาชีวิตผู้ป่วยทั่วโลก

ผ่านโครงการวิจัยต่าง ๆ แอมฟาร์ทุ่มเทและทำางานอย่างหนักเพื่อคิดหาวิธีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนพัฒนาการดูแล

รักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์แล้ว โดยทั้งหมดทั้งมวลหวังว่าจะพบหนทางในการกำาจัดไวรัสชนิดนี้ให้สูญสิ้นไป เมื่อเทียบกับองค์กร

การกุศลอื่น

ทั่วโลก ปัจจุบันนี้นับว่าแอมฟาร์เป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินรายใหญ่ที่สุดด้านการวิจัยการรักษาเอชไอวี

โครงการแอมฟาร์ ทรีท เอเชีย คือ เครือข่ายคลินิก โรงพยาบาล และสถาบันการวิจัยที่ทำางานร่วมกับภาคประชาสังคมในภาคพื้นเอเชีย

และแปซิฟิก เพื่อกำากับดูแลการรักษาเอชไอวี หรือโรคเอดส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ปลอดภัยและเกิดประสิทธิผล โครงการทรีทเอเชีย

มีศักยภาพและอยู่ในฐานะพิเศษที่สามารถรวบรวมนักวิจัย แพทย์ นักเคลื่อนไหวทางสังคม ผู้สนับสนุน และผู้กำาหนดนโยบายมาไว้ในที่

เดียวกันได้ กลายเป็นต้นแบบของความร่วมมือระดับภูมิภาคในงานด้านเอชไอวีหรือเอดส์

จากผลวิเคราะห์วิจัยที่ค่อนข้างละเอียด จึงทำาให้แอมฟาร์กลายเป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องในฐานะผู้สนับสนุนนโยบายสาธารณะด้าน

โรคเอดส์ที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและเมตตาธรรม มูลนิธิจัดทำาโครงการด้านนโยบายสาธารณะเพราะต้องการเพิ่มเม็ดเงินในการ

ลงทุนในวิจัยเอชไอวี หรือโรคเอดส์ เพื่อให้สามารถรับมือกับระดับการระบาดทั่วโลกได้ทันท่วงที เพิ่มโอกาสให้ประชาชนห่างไกลได้เข้าถึง

การป้องกัน การรักษาและการดูแลที่เหมาะสม ตลอดจนคุ้มครองสิทธิพลเมืองของประชาชนทุกคนที่อาจได้รับผลกระทบจากเอชไอวี 

หรือโรคเอดส์

ภายใต้โครงการด้านนโยบายข้อมูลสาธารณะ แอมฟาร์พยายามรณรงค์ให้ทั่วโลกเข้าใจว่าการรักษาและป้องกันเอชไอวี หรือโรคเอดส์ 

ควรจะทำาได้ดีขึ้นกว่านี้ ตลอดจนดำาเนินการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยโรคเอดส์ที่สำาคัญ รวมถึงการรักษา การป้องกัน 

และประเด็นด้านนโยบายต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณะที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการต่อสู้กับเอชไอวีหรือเอดส์ แอมฟาร์ได้มี

โอกาสในการให้ข้อมูลผ่านสื่ออยู่เป็นประจำาในแง่พัฒนาการของการวิจัย ตลอดจนในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค

www.amfar.org

ดำาเนินการโดย แอมฟาร์             สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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กิจกรรมยกทัพดาราดังเพื่อรณรงค์ 

และระดมทุนต้านเอชไอวี/โรคเอดส์

ผู้สนับสนุนในอดีต

ผลวิจัยชี้ว่าการร่วมสนับสนุนและเชื่อมโยงกับองค์กรชั้นนำาประเภทที่ไม่แสวงผลกำาไร เช่น แอมฟาร์นั้นมีผลดีต่อธุรกิจ จากการศึกษา

ของโคน คอร์ปอเรท ซิติเซนชิพ (Cone Corporate Citizenship) พบว่าชาวอเมริกัน 8 ใน 10 คน รู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจองค์กรใดก็ตาม

ที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

องค์กรที่สนับสนุนแอมฟาร์ ได้แก่

โชพาร์ (Chopard)

โชพาร์ เป็นแบรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับของบริษัทอิสระและธุรกิจครอบครัวรายสุดท้ายของโลก โชพาร์ได้ให้การสนับสนุนแอมฟาร์

มาเกือบ 2 ทศวรรษแล้ว โดยให้การสนับสนุนทั้งกิจกรรมและการประมูลสด ที่ผ่านมาโชพาร์ได้ร่วมบริจาคเงินกว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ให้กับโครงการ วิจัยเอชไอวีหรือเอดส์ ที่แอมฟาร์ดำาเนินงาน

www.chopard.com   

คีลส์ (Kiehl’s)

คีลส์ คือบริษัทด้านการดูแลผิวในนิวยอร์ก และเป็นผู้สนับสนุนโครงการวิจัยโรคเอดส์ของแอมฟาร์มาอย่างต่อเนื่องร่วม 2 ทศวรรษแล้ว 

นอกจากนี้คีลส์ยังช่วยบริจาคสนับสนุนสิ่งของให้จัดงานประมูลแบบยื่นซอง การจัดหาถุงของขวัญ และของชำาร่วยเพื่อแสดงความขอบคุณ

ผู้สนับสนุนวีไอพีของแอมฟาร์ ตั้งแต่ ปี 2552 เป็นต้นมา คีลส์มีการผลิตสินค้าชุดพิเศษจำานวนจำากัดมากมายหลายชนิดเพื่อช่วยสนับสนุน

โครงการวิจัยนวัตกรรมต้านเอชไอวีหรือเอดส์ของแอมฟาร์ และในปีต่อมาบริษัทฯ ได้ประกาศเปิดตัวโครงการคีลส์ ไลฟ์ไรด์ ฟอร์ แอมฟาร์ 

ซึ่งเป็นโครงการประจำาปีที่มีการขับขี่มอเตอร์ไซค์รณรงค์นานหนึ่งสัปดาห์ผ่านเมืองใหญ่ ๆ ในสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยกิจกรรมร้านค้า

พรีเมียมของคีลส์หลากรายการ เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคและสื่อรู้จักองค์กรไปตลอดทาง ด้วยโครงการริเริ่มของคีลส์ที่มีลักษณะเป็นกิจกรรม

ผสมผสานนี้เองสามารถช่วยระดมทุนให้แอมฟาร์ได้ถึง 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2550 แอมฟาร์จึงขอยกย่องคีลส์พร้อมมอบรางวัล

ของผู้กล้าจากแอมฟาร์

www.kiehls.com 

เพอร์นอต ริคาร์ด (Pernod Ricard)

ในฐานะพันธมิตรผู้ร่วมอุดมการณ์อย่างเป็นทางการของแอมฟาร์ เพอร์นอต ริคาร์ดได้กรุณาบริจาคสมทบกิจกรรมระดมทุนและการประมูล

สดของแอมฟาร์มาตั้งแต่ ปี 2560 แอมฟาร์หวังว่าจะได้ร่วมงานกับเพอร์นอต ริคาร์ดในการต่อต้านโรคเอดส์ตลอดปี 2563 นี้

https://www.pernod-ricard.com/en

ดำาเนินการโดย แอมฟาร์             สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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เทวนทีเฟิร์ส เซนจูรี ฟอกซ์

Aachener Printen-und 

Schokoladenfabrik

อาบราจ แคปิตอล

บริษัท ไอโก จำากัด

อัลโด

อเมริกันดรีม

อเมริกันเอ็กซ์เพรส

เอเอ็มทีดี กรุ๊ป

อันเดร บาลาส พร็อพเพอร์ตี้

อันเดรสซา ซาโลโมน

แองเกอร์เมเยอร์ 

บรัม แอนด์ ลานจ์ (ABL)

Anheuser-Busch

เอพีเอ็ม โมนาโค

แอริโซนา เบฟเวอเรจ

อาร์ทรามัส

แอสตันมาร์ติน ดัลลัส

เอทีแอนด์ที

ออดี้

บีแอนด์บีอิตาเลีย สหรัฐอเมริกา

บาคาร์ดี

เบน แคปิตอล

บาลเมน

โบเต้ เพรสติจ อินเตอร์เนชั่นแนล

บลูมเบิร์ก

บลูมมิงเดลส์

บลู ซีล

บลูพรินท์ สตูดิโอส์

กลุ่มการเงินบีเอ็มโอ

บีเอ็มดับเบิลยู อิตาเลีย

โบดิ แบกส์ 

โบริงเกอร์ อินเจลเฮม ฟาร์มาซูติคอลส์

บริษัท โบลด์ ฟิล์มส์ 

บอร์น มหาชน จำากัด

บอร์นดอทคอม

โบโรลี ไวนส์

บริกส์ ฟรีแมน เรียล เอสเตท โบร

เกอเรจ

บริษัทบริสตอล ไมเออร์ สควิบ 

บรอดเวย์ แคร์ส/เอควิตี้ ไฟทส์ เอดส์

บูเชลาตี

เบอร์กันดีจัดการสินทรัพย์

มูลนิธิซีเอเอ

คาดิลแลค

เควิน ไคลน์

แครอล เอนเตอรส์ ลิสต์ คอมพานี 

(CELCo)

คาร์เทีย

แคสแซนดร้า ไฟน์ เคเตอริง

ซีบีซี เรดิโอ แคนาดา

ชาแนล

ชาโต มาร์มอนต์

บริษัทโชพาร์ แอนด์ ซี 

ชับประกันภัยส่วนบุคคล

ซิติธนาคารเอกชน

โค้ช

โคสตอล ลักชัวรี แมเนจเม้นท์

คอนเด นาสท์ พับบลิเคชัน

โคตี้

ครีเอทีฟ อาร์ตส์ เอเจนซี

กองทุนเดมเลอร์ไครสเลอร์คอร์ปอเรชั่น

ดัลลัส อาร์ต แฟร์

เดวิด เยอร์มาน

สายการบินเดลต้า

เดนิส ริช มิวสิค 

ดิออร์

ดิสนีย์

ดิสเพลยส์ ไฟน์ อาร์ตส์ เซอร์วิสเซส

ดอม เปริญอง

ดอนนา คาราน อินเตอร์เนชันแนล

ดีสแควร์ทู

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดูไบ

เอดิสโต/เฟรเบอร์เกอร์

เอมิลิโอ พูชี

เอนไลเทนด์

เอควิน็อกซ์ ฟิตเนส คลับ

อีคัส ออโตโมทีฟ

เอสเต้ ลอเดอร์

เอเวียง

แฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล

ฟาซาโน

เฟนดิ

เอฟดี 

น้ำาฟิจิ

ฟิเลคา เทรดดิง จำากัด

เฟิร์สกิฟวิง

เฟลกซ์เจ็ท โดย บอมบาร์เดีย

ฟอส คาดิแลค

ฟอสซิล

ฟอสซิลพาร์ทเนอรส์

เฟรเบอร์เกอร์

แก๊ป/ไพเพอร์ไลม์

จีดีที

ห้างหุ้นส่วนจำากัด เจเนอรัล เดต้าเทค 

กลุ่มเกอร์เบอร์

เก็ตตี้อิมเมจ

จอร์โจอาร์มานี่

กิอุสเซป ซานอตตี

โกลด์แมน แซคส์

เกรย์กูสวอดก้า

กรับแมน อินดูรสกี แอนด์ ชไนด์เลอร์ 

มหาชน จำากัด

กูเออร์เลน

ฮาลฟอร์ดส มีเดีย จำากัด

ฮานซี

แฮรรี วินสตัน

เอชบีโอ

กลุ่มการลงทุนเฮิร์ตซ

ฮิวเลตต์-แพคการ์ด

เอชพี อินดิโก 

ฮับลอต ออฟ อเมริกา

ฮิวโก บอส 

ไอบีเอ็ม

กลุ่มแบรนด์ไอคอนิกส์

อิกัวเตมิ เซา เปาโล

ไอแมกซ์ คอร์ปอเรชัน

นิตยสารอินสไตล์

เกาะแชงกรีล่า ฮ่องกง

เจ วอลเตอร์ ทอมสัน สหรัฐอเมริกา

บริษัท เจน ยูเอสเอ 

จอลลีวัน

โจนาธาน แอดเลอร์

เจอาร์อี จีเอส ทรัสต์

ไคเซอร์ เปร์มาเนนเต 

คาราเวล

เคนเนธ โคล โปรดักชั่นส์ 

เกีย มอเตอรส์ อเมริกา

คีลส์ ซินซ์ 1851

บริษัท คิงส์เวย์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส

โคดิแอค พิคเจอร์ส

บริษัท โคห์เลอร์

กราวิตซ์ แอนด์ กูเอรา พีเอ

แอลเออีพี

ลีวายส์สเตราส์

เล็กซิงตัน พาร์ทเนอรส์

ลอมบาร์ดี แฟมิลี คอนเซปส์

ลอรีอัล ปารีส

ลอรีแอน ชวาทซ์ ไดมอนส์

หลุยส์ วิตตอง

เลิฟลี เซอร์ไพร์ส

ลูริง ออกุสติน

แอลวีเอ็มเอช หลุยส์ วิตตอง โมเอต 

เฮนเนสซี

เอ็ม เอ ซี วีวา แกลม 

เมซีส์

แมกนา อินเตอร์เนชันแนล

แมมตา เซคิวริตี/รีเดมชัน ช้อปเปอร์ส

กลุ่มโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล

มาร์ค เจคอบส์ บิวตี้

มาร์ค เจคอบส์ อินเตอร์เนชันแนล

แมรี แคลร์

มาร์เซลิส แมเนจเมนท์

แมรี แมคโลด/แมรี สลอต 

และพันธมิตร

บริษัท แมคเชน เอนเตอร์ไพรส์ 

เมอร์เซเดส-เบนซ์

เมอร์ค แอนด์ โค

เมสซิคา

เอ็มจีเอ็ม ประเทศจีน

ไมเคิล คอร์

ไมโครซอฟท์

เอ็มไอแอลเค

โมเอท เฮนเนสซี

โมเอท แอนด์ แชนดอน

มอนเคลอร์

เอ็มพี แมเนจเมนท์

มิวเซียม ทาวเวอร์

แนนซี่ ซี โรเจอร์ส

เครื่องสำาอางเอ็นเออาร์เอส

เนแมน มาร์คัส

เน็ต เอ พอร์เตอร์ 

บริษัท นิวเพนท์ จำากัด

นิกเกิล ซิตี พิคเจอร์ส

นิราฟ โมดิ

นอร์ดสตรอม

นอร์ทพาร์ค เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ออน เดอะ ไลน์ 

โปรดักชันส์

ออสการ์ เจเนอราล โปรดักชั่น 

บริษัท แปซิฟิคแก๊สแอนด์อีเล็คทริค 

พาราซอล เพรส 

พาร์ฟุมส์ คริสเตียน ดิออร์

แพทบีโอ

เพอร์นอต ริคาร์ด 

เพอร์ซอล

ฟิลิปส์ แวน ฮิวเซน คอร์ปอเรชัน

เพียเจต์

พีเอ็มเค-บีเอ็นซี

โปโล ราล์ฟ ลอเรน

โพลี ออคชัน

ปราด้า

บริษัท แรชันนอล เซอร์วิสเซส จำากัด

รีเบคก้า หวัง

เรคา กรุ๊ป เอสพีเอ

กระทิงแดง

บริษัทเรเนสซองซ์

เรโนลต์

บริษัท ริโคลด์ 

อาร์ไอเอ็ม

ที่ปรึกษามูลนิธิการกุศลร็อคกี้เฟลเลอร์

มูลนิธิรอนแอนด์มาร์เยลเลนสเปียรส์

โรสวูด ฮ่องกง

แซ็งแฌร์แม็งเอนเตอร์เทนเมนท์

เชอร์ริง พลาว ฟาร์มาซูติคอลส์

ซูตส์

มูลนิธิครอบครัวชวาร์ตส์

เซร์คิโอ รอสซี

เซอร์วิส อิเลคทริค คอมพานี

เซเว่นฟอร์ออลแมนไคน์

ซิลเวีย เฟอร์มาโนวิค

สกายทีวี

บริษัท เอสเอ็มไอ โฮลดิงส์ กรุ๊ป จำากัด

ศูนย์การกรน สหรัฐอเมริกา

โซเธอบี้ส์

บริษัทซอตเทล เซอร์วิสเซส จำากัด

สปริง สตูดิโอส์

สเตลลา แมคคาร์ทนีย์

มูลนิธิสตีเวน เอ แอนด์ อเลกซานดรา 

เอ็ม โคเฮน

สติทชิง เอดส์ ฟอนดส์

สตอร์ช อามินิ แอนด์ มุนเวส มหาชน 

จำากัด

บริษัทสเตรท แคปิตอล

สตูดิโอ โซลูชั่นส์ กรุ๊ป

ซัลลิแวน โฮม เอนเตอร์เทนเมนท์

ซูเปอร์แมกซ์ คอร์ปอเรชัน

ทัลบอตส์

ทีอีซีโอเอ็ม อินเวสเมนท์ส์

โรงพยาบาลพลาโน เท็กซัส เฮลท์ รีซอร์

เซส เพรสไบทีเรียน

สถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์

ภาพยนตร์

เดอะ เบย์

เดอะ ดัลลัส คาวบอยส์/จีน แอนด์ 

เจอรี โจนส์ แฟมิลี แชริตีส์

ห้างหุ้นส่วนจำากัดเดอะ ไอม์ นอท 

โกอิง คอมพานี 

เดอะจูล - อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น 

โฮเทล

เดอะ นีลเซ่น คอมพานี

เดอะ เพนินซูลา ปารีส

เดอะ พลาซ่า

เดอะ พอยทส์ กาย

เดอะ โรซี โฮเทล

เดอะ อัพเปอร์ เฮาส์

เธียรี

ทิม เฮดดิงตัน ในนามของ เดอะ จูล 

โฮเทล

ทิโวลี โมฟาเรจ

ทอดด์ อีเวนส์

โทเลซัน เวลท์ แมเนจเมนท์

โทรี ฟาร์มาซูติคอลส์

บริษัท ทัฟ จำากัด

ยูนิฟายด์ ไฟน์ อาร์ตส์ เซอร์วิสเซส

ยูนิเวอร์ซิตี เอ็มจีเอ็มที

ยูเอส ทรัสต์

วาเลนติโน่

แวน คลีฟ แอนด์ อาร์เปลส์

แวน เลียร์ คอนซัลแทนซี

แวนการ์ด แชริทะเบิล เอนดาวเมนท์ 

โปรเกรม

แวนิตี แฟร์ อิตาเลีย

วาไรเอตี

เวนเดียน เอนเตอร์เทนเมนท์

วีเรน เอดส์ ไลฟ์

เวอร์ซาเช่

Veuve Clicquot

ไวอาคอม อินเตอร์เนชันแนล

วิออนเนต

โวก บราซิล

วัลด์แมน บรอส.

มูลนิธิวาสเซอร์แมน

เวลส์ ฟาร์โก

วิลเฮลมินา อินเตอร์เนชันแนล

เวิล์ดวิว เอนเตอร์เทนเมนท์

ยัง แมรี เรียล อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป

ซิรอกส์
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รายการสิทธิประโยชน์

ระดับการสนับสนุน

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3

ผู้สนับสนุน

หลัก

ผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ

พันธมิตร

อย่างเป็นทางการ

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการและสื่อ

พันธมิตร

สิทธิพิเศษเฉพาะตามประเภทผู้สนับสนุนและสิทธิในการใช้ชื่อ

สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] แอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 นำาเสนอโดย 

[ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]” เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มี มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุน] พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] 

แอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]” 

เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุน] ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ / สื่อ

พันธมิตรของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] งานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 นำาเสนอโดย 

[ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]” เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว มี มี มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

โลโก้และรูปภาพ

สิทธิในการใช้โลโก้สำาเร็จ (lock-up) ของงานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 

ในการทำาการตลาดทั้งภายในและภายนอก
มี มี มี มี

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงาน - ทั่วไป

แสดงโลโก้องค์กรในแต่ละกิจกรรม - ขนาดขึ้นอยู่กับระดับการสนับสนุน มี มี
เด่นชัด

น้อยกว่า

เด่นชัด

น้อยกว่า

แสดงโลโก้องค์กรในจอวิดีโอ ณ จุดต่าง ๆ ระหว่างการจัดกิจกรรมหลัก มี มี
เด่นชัด

น้อยกว่า

เด่นชัด

น้อยกว่า

โลโก้ในพื้นที่ทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
มี

เด่นชัด

มี

เด่นชัด
โลโก้ 1 จุด โลโก้ 1 จุด

โลโก้ในพื้นที่จัดกิจกรรมหลัก
มี

เด่นชัด

มี

เด่นชัด
โลโก้ 1 จุด โลโก้ 1 จุด

โลโก้บนป้ายโฆษณาที่มีการติดในงาน มี มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนฉากหลังพื้นที่ที่สื่อจัดสัมภาษณ์ มี มี มี มี

โลโก้บนชุดสวมใส่อย่างเป็นทางการของงานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 All มี มี

บริการที่พักและการรับส่งภาคพื้นขณะจัดงาน แขก 12 คน แขก 12 คน แขก 6 คน แขก 3 คน

งานกาล่าดินเนอร์และงานประมูล

ติดโลโก้ระดับบนในฉากถ่ายภาพสื่อบนพรมแดง มี มี

ที่นั่งพิเศษในงานกาล่าดินเนอร์ แขก 12 คน แขก 12 คน แขก 6 คน แขก 3 คน

การกล่าวขอบคุณบนเวทีขณะจัดกิจกรรมในงานหลัก มี มี
เด่นชัด

น้อยกว่า

รายการสิทธิประโยชน์

ระดับการสนับสนุน

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3

ผู้สนับสนุน

หลัก

ผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ

พันธมิตร

อย่างเป็นทางการ

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการและสื่อ

พันธมิตร

สิทธิในการใช้สื่อโฆษณาและการ

โลโก้บนเอกสารก่อน และหลังงาน เว็บไซต์ อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ
มี

เด่นชัด

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

งานโฆษณากิจกรรม ถ้ามีการผลิต

เต็มหน้า  

ตำาแหน่ง

สำาคัญ

เต็มหน้า 1/2 หน้า 1/2 หน้า

การกล่าวถึงชื่อแบรนด์และการแสดงโลโก้ในเอกสารข้อมูลสำาหรับสื่อ

และโฆษณางานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563
มี มี มี มี

โลโก้บนโฆษณาในเอกสารประชาสัมพันธ์ของสื่อพันธมิตร 

ขนาดขึ้นอยู่กับระดับการสนับสนุน

มี

เด่นชัด

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

โอกาสในการกล่าวถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในฐานะประธานการจัดงานผ่านวัสดุ

การประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (จดหมายประชาสัมพันธ์ข่าว หนังสือ เว็บไซต์แอมฟาร์)
มี มี

สิทธิในการส่งตัวแทนเพื่อกล่าวในงานแถลงข่าว มี มี

สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านอีเมล์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของงาน

ทุกรูปแบบ เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

มี

เด่นชัด

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

การผนวกแบรนด์เข้าส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดิจิตอล 

เช่น การโพสต์ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และเฟสบุ๊ค
มี มี

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

การประชาสัมพันธ์องค์กรในระดับที่เห็นได้ชัดในเนื้อหาหน้าประชาสัมพันธ์งานบนเว็บ 

www.amfar.org

มี

เด่นชัด

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

การแสดงโลโก้ในหน้าผู้สนับสนุนระดับองค์กรซึ่งเป็นหน้าเวียนนำาเสนอบนเว็บ 

www.amfar.org
มี มี มี มี

สิทธิด้านการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

โอกาสในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แบรนด์หลายครั้งระหว่างกิจกรรม

ที่จะมีการจัดขึ้นหลายวัน
มี มี มี มี

เอกสารประชาสัมพันธ์ในงาน มี มี มี มี

การแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง มี มี มี มี

สิทธิด้านการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

บัตรวีไอพีสำาหรับงานเลี้ยงต้อนรับ กาล่าดินเนอร์และการจัดประมูลสด การแสดงใน

บรรยากาศส่วนตัว และงานเลี้ยงหลังกิจกรรม
12 12 6 3

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์

โลโก้บนเสื้อยืดอย่างเป็นทางการของงานแอมฟาร์ - ไทยแลนด์ 2563 หากมีการผลิต มี มี

การบรรจุผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลงในชุดของชำาร่วยต้อนรับ มี มี มี มี

โลโก้บนบัตรผ่านวีไอพี สื่อ และบุคลากร มี มี



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตร

12

กิจกรรมยกทัพดาราดังเพื่อรณรงค์ 

และระดมทุนต้านเอชไอวี/โรคเอดส์

ดำาเนินการโดย แอมฟาร์             สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

w w w . A m f A R . o R g

ติดต่อ

แอมฟาร์ ไทยแลนด์ 2563

amfAR, The foundation for AIDS Research

120 wall Street, 13th floor

New York

NY 10005

https://www.amfar.org/ 

คุณคริสตินา คริสโตฟี - ผู้จัดการกิจกรรมพิเศษ (สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)  

อีเมล: amfarthailand@amfar.org 

บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด

198 ถนนตะนาว

แขวงบวรนิเวศ 

เขตพระนคร

กรุงเทพฯ 10200 

ประเทศไทย

โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th  

คุณพอล พูล - กรรมการผู้จัดการ (สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ) 

อีเมล: paul@paulpoole.co.th 

โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ – ผู้ช่วยส่วนตัว (สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th

โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

ทำาให้เอดส์เป็นเรื่องในอดีต


