
งานการแขง่ขนัการตอ่สูท้ี�เตบิโตเร็วที�สดุในโลกจะเปิดตวัที�พัทยาในปี พ.ศ 2565 โดยมแีผนจะเปิดตวัไปยังเมอืงสําคญัอื�นๆ ทั�วประเทศไทย

เรยีกไดว้า่เป็นความบนัเทงิและการตอ่สูท้ี�น่าตื�นเตน้ ในการแขง่ขนัชงิแชมป์แบร ์นัคเคลิ ไฟทต์ิ�ง (บเีคเอฟช)ี – ประเทศไทย 2565  จะจัดการแขง่ขนัทั �งหมดหกอเีวน้ท์
ที�ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุพัทยาที�ผสมผสานไลฟ์สไตลแ์ละการแขง่ขนักฬีาการตอ่สูร้ะดบัสงูเขา้ดว้ยกนั

กอ่ตั �งขึ�นในฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมรกิา งานเปิดตวัของ บเีคเอฟช ีเกดิขึ�นในปี พ.ศ 2561 ซึ�งเป็นงานชกมวยมอืเปลา่อยา่งเป็นทางการครั �งแรกที�ไดรั้บอนุมตัิ
จากรัฐและจัดขึ�นในสหรัฐอเมรกิาตั �งแตปี่ พ.ศ 2432!

ตั �งแตนั่�นมา บเีคเอฟช ีไดผ้ลติการด์ตอ่สูร้ายเดอืนที�มผีูช้มหลายลา้นคนด ูและไดรั้บความสนใจจากสื�อรายใหญเ่กอืบทกุแหง่ตลอดจนผูส้นับสนุน

ตอนนี� การแขง่ขนัชงิแชมป์แบร ์นัคเคลิ ไฟทต์ิ�ง กําลงัมาที�ประเทศไทย… โดยมแีผนที�จะนําแพ็คเกจที�ดื�มดํ�าในชว่งสดุสปัดาหท์ี�คลา้ยกบัการแขง่ขนั
แบบฟอรม์ลูา่ 1

เป็นครั �งแรกในเอเชยีที�แฟนกฬีาตอ่สูแ้ละผูช้ ื�นชอบการตอ่สูจ้ะไดส้มัผัสอยา่งใกลช้ดิและเป็นสว่นตวั เขม้ขน้ที�สดุของทกุรูปแบบการตอ่สูท้ี�เคยมมีา 
ผสมผสานกบัดนตรสีด แฟชั�นโชว ์นทิรรศการศลิปะและวฒันธรรม และอาหารกรูเ์มต.์..

ผสานการตลาดของคณุกบั...
การแขง่ขนัชงิแชมป์แบร ์นคัเคลิ ไฟทต์ ิ�ง - 
ประเทศไทย 2565  
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โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซา้ท อีส เอเชีย) จํากัด – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด
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อเีวน้ทก์ารตอ่สูท้ ี�เตบิโตเร็วที�สดุในโลก เปิดตวัแลว้ในประเทศไทย

การแขง่ขนัชงิแชมป์แบร ์นคัเคลิ ไฟทต์ ิ�ง - 
ประเทศไทย 2565
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ขอ้มลูโดยสงัเขป
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นกัสูแ้ละเจา้หนา้ที�
บเีคเอฟช ี– ประเทศไทย 2565 มรีปูแบบการชกมวยแบบสนับมอืแบบดั �งเดมิ 

ผสมผสานการชกมวยไทยและเทคนคิการชกมวยแบบดั �งเดมิอื�น ๆ 
ที�ไมอ่นุญาตในการแขง่ขนัชกมวยตะวนัตก 

เฉพาะผูเ้ชี�ยวชาญการตอ่สูช้กมวยที�ชํ�าชองและเป็นที�ยอมรับในการชกมวย, 
MMA, คกิบ็อกซิ�ง หรอืมวยไทย ไดรั้บอนุญาตใหแ้ขง่ขนั 

นักชกสว่นใหญจ่ะเป็นชาวเอเชยี - ไทย, จนี, เวยีดนาม, สงิคโปร ์และสญัชาติ
ตะวนัตกอื�น ๆ ที�แขง่ขนักนั ผูต้ดัสนิ, กรรมการ และเจา้หนา้ที�ทกุคนมปีระสบการณ์

ดา้นกฬีาตอ่สูม้อือาชพีมากมาย

ไฟทร์งิ – TOE THE LINE
การตอ่สูท้ั �งหมดจะจัดขึ�นในวงแหวนสี�เชอืกทรงกลมที�สรา้งขึ�นเองซึ�งไดรั้บการออกแบบ

มาเพื�อรองรับการตอ่สูแ้บบอดัแน่นไปดว้ยแอ็คชั�น ที�รวดเร็วและน่าตื�นเตน้ 

บเีคเอฟช ี“วงกลมสี�เหลี�ยม” ที�จดสทิธบิตัรแลว้มเีสน้ขดีตามกฎของ Broughton ซึ�ง
ควบคมุการตอ่สูด้ว้ยมอืเปลา่ ในศตวรรษที� 19 และกําหนดใหนั้กสูต้อ้ง “Toe The Line”: 

เริ�มทกุรอบ ตวัตอ่ตวั โดยหา่งกนัเพยีง 3 ฟตุ

ผูช้ม 500 - 4,000 คน
รับผูช้มจํานวน 500 คน ในงานเปิดตวัที�พัทยาเนื�องจาก ขอ้จํากดัของไวรัสโคโรนา 

(โควดิ 19) – และจะเตบิโตเป็น 4,000 คน และมากกวา่นั�นในปี พ.ศ 2565 นี�

ซื�อบตัรไดท้าง https://www.thaiticketmajor.com/ 
หรอืตามสถานที�ตา่งๆ ทั�วประเทศไทย

การตอ่สู ้
สนุกสนาน ตื�นเตน้ และปราดเปรยีวดว้ยความดดุนัสดุขดีจากบรรดานักกฬีาชื�อดงั

จากทั�วเอเชยีและสว่นอื�น ๆ ของโลก ตอ่สูก้นัเพื�อกา้วขึ�นเป็นแชมป์ของ
บเีคเอฟช ี– ประเทศไทย และแชมป์โลก

2 วนัแหง่ความบนัเทงิ
แตล่ะกจิกรรมจะแบง่ออกเป็นสองวนัของการตอ่สูท้ี�เต็มไปดว้ยแอ็คชั�น

และความบนัเทงิ รวมถงึ:
งานเลี�ยงค็อกเทล; การแสดงดนตรสีด; แฟช ั�นโชว;์ นทิรรศการศลิปะและ

วฒันธรรม;อาหารรสเลศิ; การด์ตอ่สู;้ อาฟเตอรป์ารต์ ี�

ออกอากาศ - ชอ่ง PPV
แตล่ะอเีวน้ทจ์ะถกูสตรมีสด หมายเลขในสหรัฐอเมรกิา: 

ผูช้มสด: 300,000 

ออกอากาศซํ�า: หนึ�งลา้นผูช้ม 

ออกอากาศซํ�าทางอนิเทอรเ์น็ต: 25 ลา้นผูช้ม ตอ่อเีวน้ท์

ความปลอดภยั
บเีคเอฟช ี– ประเทศไทย 2565  ใหค้วามสําคญัสงูสดุกบัความปลอดภยัของนักสู ้
ผา่นการตรวจสขุภาพอยา่งเต็มรปูแบบและการตรวจเลอืดกอ่นการแขง่ขนัทกุครั �ง 
และทมีแพทยป์ระจําจดุพรอ้มที�จะปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโควดิของรัฐบาล

กจิกรรมสง่เสรมิการขาย 
รวมถงึ…

งานแถลงขา่วกอ่นงาน 
นกัสูช้ ั�งนํ �าหนกั
นกัสูเ้ผชญิหนา้

การผลติระหวา่งงาน 

FITE ทวี ีแอป 
ณ เดอืนธนัวาคม ปี พ.ศ 2563 บรกิารนี�มผีูใ้ชท้ี�ลงทะเบยีนมากกวา่ 4 ลา้นคนทั�วโลก 

แอพที�มผีูเ้ขา้ชมมากที�สดุอนัดบัที� 7 ในหมวด Sports Martial Arts ในโลก 

ผูช้มบนเว็บไซตเ์ฉลี�ย 1.5 ลา้นคนตอ่เดอืน พรอ้มผูช้มที�ปรับไปชมทางแอป
อกีมากมายในชว่งกจิกรรม



แพ็คเกจ
เรามโีอกาสในการเป็นผูส้นับสนุนและพันธมติรทางธรุกจิจํานวนมากสําหรับธรุกจิตา่งๆ เพื�อเขา้ร่วมกบัการแขง่ขนั
ชงิแชมป์แบร ์นคัเคลิ ไฟทต์ ิ�ง – ประเทศไทย 2565 …

แพ็คเกจผูส้นบัสนนุหลกั
ระดบัที� 1: ผูส้นบัสนนุหลกัและผูส้นบัสนนุการนําเสนอ
• ผูส้นับสนุนหลกั 1 ราย และผูส้นับสนุนการนําเสนอ 1 ราย มสีทิธิ�ในการมสีว่นร่วมในชื�องาน

ระดบัที� 2: ผูส้นบัสนนุสถานที�จดังานและพนัธมติรอยา่งเป็นทางการ
• ผูส้นับสนุนสถานที�จัดงาน 1 ราย มสีทิธิ�เป็นเจา้ภาพจัดงาน – ขายแลว้
• พันธมติรอยา่งเป็นทางการไมเ่กนิ 6 ราย จากหมวดหมูผ่ลติภณัฑท์ี�ไมเ่ป็นคูแ่ขง่กนัภายในงาน
 
ระดบัที� 3: ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการและสื�อพนัธมติร
• ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการไมเ่กนิ 6 ราย ที�จัดหาสนิคา้และบรกิารที�จําเป็นตอ่งาน
• สื�อพันธมติรไมเ่กนิ 6 ราย ที�ใหบ้รกิารโฆษณาและรับประกนับทบรรณาธกิารที�จําเป็นสําหรับงาน

ระดบัที� 4: พนัธมติรในทอ้งถิ�นและพนัธมติรอตุสาหกรรมการตอ่สู ้
• แพ็คเกจสําหรับธรุกจิไทยในทอ้งถิ�น
• แพ็คเกจสําหรับองคก์รที�ปฏบิตังิานในอตุสาหกรรมการตอ่สู ้รวมถงึคา่ยและยมิ

หนว่ยงานสนบัสนนุ
บเีคเอฟช–ี ประเทศไทย 2565  กําลงัมองหาหน่วยงานราชการที�ใหก้ารสนับสนุน ที�จะมสีว่นร่วมใน
งานบเีคเอฟช–ี ประเทศไทย 2565  และขณะนี�กําลงัประสานงานกบั:

• ทเีสบ็
• กระทรวงการทอ่งเที�ยวและกฬีา ประเทศไทย
• การกฬีาแหง่ประเทศไทย
• การทอ่งเที�ยวแหง่ประเทศไทย
• สํานักงานการทอ่งเที�ยว/กฬีาทอ้งถิ�นในพัทยา

แบร ์นคัเคลิ ไฟท ์คลบั ประเทศไทย
แพ็คเกจการตอ้นรบัองคก์ร ววีไีอพ ีและ วไีอพี

บเีคเอฟช ีประเทศไทย คลบัววีไีอพ ี
• สมาชกิองคก์ร คลบัววีไีอพ ีไมเ่กนิ 6 ราย

บเีคเอฟช ีประเทศไทย คลบัวไีอพ ี
• สมาชกิองคก์ร คลบัวไีอพ ีไมเ่กนิ 6 ราย

ใครควรสปอนเซอร?์
บเีคเอฟช ี– ประเทศไทย 2565  เป็นโอกาสที�ดสํีาหรับธรุกจิในภาคตอ่ไปนี�...

สายการบนิ  บรกิารทางการเงนิ บรกิารระดบัมอือาชพี นาฬกิา
เครื�องแตง่กาย แฟช ั�น สนิทรพัย ์ บรกิารบนเว็บ
ธนาคาร   สขุภาพและฟิตเนส ความปลอดภยั และอื�น ๆ…
การสื�อสาร  โรงแรม การทอ่งเที�ยวเชงิกฬีา   
เครื�องดื�มชูกาํลงั  ประกนัภยั เทคโนโลยี

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์
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เหตใุดจงึควรรว่มสนบัสนนุ?
การร่วมมอืกบั บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 2565  มอบสทิธปิระโยชนม์ากมายแกผู่ส้นับสนุนและพันธมติร ไดแ้ก:่

การสง่เสรมิภาพลกัษณ ์– ดว้ยอเีวน้ทส์ดุพเิศษที�ไมเ่หมอืนใคร
การเปิดรบัแบรนด ์– เพิ�มการรับรูถ้งึแบรนดข์องผลติภณัฑแ์ละบรกิารและเชื�อมโยงกบังาน
โอกาสในการสรา้งแบรนดข์องคณุผา่นการเชื�อมตอ่กบัแฟนตวัยง, นักสู ้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบเีคเอฟชี
โอกาสในการรบัรอง – สรา้งความบนัเทงิใหก้บักลุม่เป้าหมายทั �งภายในและภายนอกผา่นงานระดบัมอือาชพีที�น่าจดจํา
การตลาดเชงิประสบการณ ์– เปิดรับผูช้มระหวา่ง 500 ถงึ 4,000 คน ในแตล่ะอเีวน้ท ์รวมถงึผูช้มนับลา้นผา่นการออก
อากาศ
การตลาดแบบบรูณาการ – การเปิดรับสื�อทั�วโลก
การสรา้งเครอืขา่ย – กบัผูนํ้าธรุกจิ

บรษิทัที�เชื�อมโยงกบั บเีคเอฟช ี– ประเทศไทย 2565  มคีา่นยิมดงัตอ่ไปนี�: อเีวน้ทส์าํคญั;
ความบนัเทงิที�งดงาม; ความตื�นเตน้; การแขง่ขนั; ความเป็นมอือาชพี; และการตอ่สูท้ ี�อดัแนน่
ไปดว้ยแอ็คช ั�น

สทิธใินขอ้เสนอ
แพ็คเกจผูส้นับสนุนประกอบไปดว้ยสทิธปิระโยชนม์ากมาย ซึ�งรวมถงึ:

• สทิธใินการเป็นผลติภณัฑช์นดิเดยีวและสทิธใินการใชช้ื�อ
• สทิธดิา้นทรัพยส์นิทางปัญญาและสทิธใินการประชาสมัพันธแ์บรนด์
• สทิธใินสื�อ โปรโมชั�น และการประชาสมัพันธ์
• สทิธดิา้นดจิทิลัและสื�อสงัคม
• สทิธใินประสบการณ์
• สทิธใินการรับรองและการสรา้งเครอืขา่ย
• สทิธใินการขายสนิคา้

แพ็คเกจผูส้นับสนุนไดรั้บการออกแบบมาเพื�อมอบโอกาสในการสรา้งเครอืขา่ยและการสรา้งแบรนดอ์งคก์รที�ยอดเยี�ยม ซึ�ง
รวมถงึ:
• การหาลกูคา้ใหม่
• การประชาสมัพันธผ์า่นแคมเปญการตลาดระดบัโลก
• การเขา้ถงึเครอืขา่ยสดุพเิศษ
• สง่เสรมิสปอนเซอรใ์นฐานะผูนํ้าในอตุสาหกรรม
• เสรมิสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์รและการเปิดเผยแบรนด์
• การเพิ�มมลูคา่ใหก้บัแคมเปญการตลาดของแบรนด์
• สรา้งการเขา้ถงึโดยตรงไปยังตลาดเป้าหมาย

การมสีว่นรว่มของบรษิทัใน บเีคเอฟช ี– ประเทศไทย 2565  ไมเ่พยีงแตเ่สรมิสรา้งการรบัรูถ้งึผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารใหก้บัผูช้มของผูม้อีาํนาจตดัสนิใจที�สาํคญัเทา่น ั�น แตย่งัยนืยนัตาํแหนง่ผูนํ้าในอตุสาหกรรมและบรษิทัที�ม ี
วสิยัทศันแ์ละตระหนกัถงึโอกาสที�ไมซํ่ �าใคร

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์
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กจิกรรม
การตอ่สูแ้บบแบร ์นคัเคลิ หมายถงึ การชกมอืเปลา่ - กฬีาใหม่
บเีคเอฟช ีเป็นผูนํ้าในการสรา้งกฬีาตอ่สูม้อือาชพีที�ไดรั้บการยอมรับอยา่งเต็มที�

บเีคเอฟช ีเป็นความจรงิตามคํากลา่วที�วา่นักสูไ้มไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้อามอืเขา้ไปภายในหนึ�งนิ�วของขอ้นิ�ว
สิ�งนี�ทําให ้บเีคเอฟช ีเป็นรูปแบบการตอ่สูด้ว้ยมอืเปลา่ที�แทจ้รงิที�สดุ* อยา่งไมต่อ้งสงสยั

*องคก์รการตอ่สูแ้ละกฬีาตอ่สูอ้ื�นๆ อา้งวา่เป็น “ขอ้นิ�วเปลา่” แตต่อ้งใชผ้า้พัน เทป และผา้กอ๊ซ

ตารางกจิกรรมการตอ่สู ้
เนื�องจากสถานการณโ์ควดิ ตารางกจิกรรมคร่าว ๆ ของหกอเีวน้ท ์จะหา่งกนัประมาณสองเดอืน และจะจัดขึ�นที�พัทยา เริ�ม
ดว้ยงานการกศุลบนพรมแดงในเดอืนธันวาคม ปีพ.ศ. 2564...

กจิกรรม วนัที� สถานที� 

งานพรมแดง วนัที� 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พชี พัทยา

กจิกรรม 1 วนัที� 4 - 6 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2565 พชี พัทยา

กจิกรรม 2 วนัที� 1 - 3 เมษายน พ.ศ. 2565 พชี พัทยา

กจิกรรม 3 วนัที� 6 – 8 มถินุายน พ.ศ. 2565 พชี พัทยา

กจิกรรม 4 วนัที� 1 - 3 สงิหาคม พ.ศ. 2565 พชี พัทยา

กจิกรรม 5 วนัที� 2 – 4 ตลุาคม พ.ศ. 2565 พชี พัทยา

กจิกรรม 6 วนัที� 15 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 พชี พัทยา

อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้

งานแรกที�จะจัดขึ�นในวนัที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จะเป็นงานระดมทนุแบบพรมแดง โดยมเีจา้ของและผูม้อํีานาจตดัสนิใจ
จากบรษัิทระดบัหวักะทมิาร่วมงาน

กจิกรรมดําเนนิไปตลอดทั �งวนัตั �งแต ่13.00 น. จนถงึเที�ยงคนื

แตล่ะงานจะจัดขึ�นเป็นระยะเวลาสองวนัของการตอ่สูแ้ละความบนัเทงิที�เต็มไปดว้ยแอ็คชั�น ไดแ้ก:่

• งานเลี�ยงค็อกเทล
• การแสดงดนตรสีด
• แฟชั�นโชว์
• นทิรรศการศลิปะและวฒันธรรม
• อาหารรสเลศิ
• การด์ตอ่สู ้
• อาฟเตอรป์ารต์ี�

การจดัการกจิกรรม
บเีคเอฟช ี– ประเทศไทย 2565  ใหบ้รกิารดา้นลอจสิตกิสแ์ละการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ�งรวมถงึ:

ภายในงาน

นกัสู ้ การจัดหาการด์ตอ่สู ้การบรหิารจัดการ การรับสง่นักสู ้และที�พักทั �งหมด

ผูป้ระกาศ ผูป้ระกาศที�มปีระสบการณ ์- สื�อสารเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย

เจา้หนา้ที� ทมีผูต้ดัสนิ กรรมการ และนักชกผูม้ากประสบการณแ์ละเป็นอสิระ จะจัดเตรยีมสิ�งที�จําเป็นทั �งในเวทแีละนอก
เวททีั �งหมด

เบื�องหลงั

ประชาสมัพนัธแ์ละ
การตลาด

เพื�อกระตุน้ยอดขายตั�ว การดาวนโ์หลดแอป และผูช้มสตรมีสด

ทมีงานฝ่ายผลติ จัดเตรยีมกจิกรรม, จัดการโลจสิตกิของนักสูแ้ละพนักงานทั �งหมด

ทมีงานถา่ยทาํ กลอ้ง HD, เครนแขนหมนุ และสวติชแ์บบสด ตดัตอ่หลงัการตอ่สู ้

ทมีงานสายการผลติ จัดงาน รวมถงึผูผ้ลติ ผูช้ว่ย และเจา้หนา้ที�ตา่ง ๆ

ทมีแพทย์ ตรวจเลอืดกอ่นตอ่สูแ้ละตรวจสขุภาพทั�วไป ภายในงานจะมทีมีแพทยแ์ละรถพยาบาลคอยใหบ้รกิาร

ทมีการจดัการ ผูจั้ดงานจะจัดการการจัดการดา้นลอจสิตกิสท์ั �งหมดสําหรับงาน รวมถงึการขนสง่และที�พักทั �งหมดสําหรับนัก
สู ้พนักงาน สื�อ และวไีอพี

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ
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พชีตั �งอยูบ่นพื�นที�สบิเอเคอรแ์ละมทีศันยีภาพอนังวดงามของอา่วไทย พชีตั �งอยูใ่นสถานที�ที�งดงามและสวยงามตามแนวลาด
ของหนา้ผาระหวา่งจอมเทยีนและพัทยา

ดว้ยเทคโนโลยลํี�าสมยัควบคูไ่ปกบัการออกแบบตกแตง่ภายในที�หรูหราและโรงแรมระดบั 5 ดาว 4 โรงแรม ในสถานที�และเดนิ
เพยีงไมก่ี�นาทไีปยังหาดทรายและรา้นอาหารที�ไดรั้บรางวลั สถานที�จัดงานที�ใหบ้รกิารเต็มรูปแบบแหง่นี�สามารถรองรับไดถ้งึ 
10,000 ผูค้นในขณะที�รอยลัคลฟิที�อยูต่ดิกนัมหีอ้งพักและหอ้งสวทีมากกวา่ 1,000 หอ้งสําหรับแขก อยูห่า่งจากทา่อากาศยาน
นานาชาตสิวุรรณภมูปิระมาณ 75 นาท ีและจากสนามบนิอูต่ะเภา 20 นาที
 
https://www.peachthailand.com/ 

รอยลั คลฟิฟ์ โฮเทลส ์กรุป๊
รอยลั คลฟิ โฮเทล กรุ๊ป ประกอบดว้ยโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ที�มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 4 โรงแรม มสีไตลแ์ละมเีสน่หเ์ป็น
ของตวัเอง:
รอยลั คลฟิ บชี เทอเรซ - ความหรหูราที�แปลกใหม;่ โรงแรมรอยลั คลฟิ บชี – ความหรหูราแบบสบาย ๆ;
โรงแรมรอยลั คลฟิ แกรนด ์- ความหรหูราแบบทางการ; และรอยลั วงิ สวที แอนด ์สปา - ที�สดุของความหรหูรา

กลุม่โรงแรมที�ไดรั้บรางวลัมากมายเป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมสําหรับราชวงศ ์คนดงั และนักกฬีาชื�อดงั 
รอยลั คลฟิ ยังมชีื�อเสยีงในการจัดงานระดบันานาชาตมิากมาย ตั �งแตก่ารประชมุทางการเมอืงอนัทรงเกยีรตไิปจนถงึเทศกาล
โฆษณาอนัตระการตา

ดว้ยหอ้งพักที�น่าทึ�งจํานวน 1,020 หอ้ง ตั �งแตส่ถานที�ฮนันมีนู แฟนตาซสํีาหรับครอบครัว หรอืแมแ้ตห่อ้งรอยลัสทู รสีอรท์ตั �ง
อยูบ่นชายหาดสว่นตวั 2 แหง่

https://www.royalcliff.com/
https://www.facebook.com/royalcliff

รางวลั
รอยลั คลฟิ โฮเต็ล กรุ๊ป และพชี ไดรั้บรางวลัมาแลว้กวา่ 200 รางวลั จนถงึปัจจบุนัในหลากหลายประเภท รวมถงึมาตรฐาน 
M.I.C.E, บรกิารที�ดทีี�สดุ ศนูยก์ารประชมุที�ดทีี�สดุ และการรเิริ�มดา้นสิ�งแวดลอ้มที�โดดเดน่

สถานที�จดังาน
พชี
หอนทิรรศการและการประชมุพัทยา (พชี) ตั �งอยูท่ี�กลุม่โรงแรมรอยลั คลฟิ พัทยา เป็นสถานที�จัดประชมุที�ใหญท่ี�สดุและที�
ดทีี�สดุแหง่หนึ�ง นอกกรงุเทพฯ และเป็นหนึ�งในรสีอรท์การประชมุชั �นนําของประเทศไทย ศนูยก์ารประชมุอเนกประสงคท์ี�
ไดรั้บรางวลัระดบัโลกแหง่นี� ใหบ้รกิารโซลชูั�นแบบครบวงจรสําหรับงานบเีคเอฟช ี– ประเทศไทย 2565

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์
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วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิของ บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 
เพื�อสง่เสรมิและเตบิโต บเีคเอฟช ีการตอ่สูด้ว้ยมอืเปลา่ทั�วทวปีเอเชยีและเพื�อสรา้งแรงบนัดาลใจและเปิดใชง้านนักกฬีาและ
โคช้ เพื�อใหบ้รรลคุวามเป็นเลศิในการแขง่ขนัอยา่งยั�งยนืและสรา้งองคก์รที�รํ�ารวยรอบตวั

บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย พยายามนําโอกาส ความสนุก และความตื�นเตน้มาสูท่กุทา่นที�ตอ้งการแขง่ขนั สนับสนุน หรอืชม
ในงาน

ทาํไม บเีคเอฟช ีถงึไดร้บัความนยิมในประเทศไทย
บเีคเอฟซ ีประเทศไทย เชื�อวา่ประเทศไทยจะเขา้ใจและยอมรับรูปแบบการตอ่สูรู้ปแบบใหมท่ี�น่าตื�นเตน้นี� เนื�องจาก
ประวตัศิาสตรข์องไทยถกูมองขา้มไปในกฬีาตอ่สูแ้ละไดส้รา้งรูปแบบการตอ่สูท้ี�ทําลายลา้งที�สดุที�มนุษยร์ูจั้ก - มวยไทย

สิ�งที�ยอดเยี�ยมเกี�ยวกบั บเีคเอฟช ีคอืการผสมผสานเทคนคิบางอยา่งของมวยไทยเขา้กบักฎมวยแบบตะวนัตก
ซึ�งจะทําใหนั้กชกไทยระดบัโลกมคีวามโดดเดน่ใน บเีคเอฟชี

นักชกมวยไทยไดต้อ่สูด้ว้ยมอืเปลา่หรอืเชอืกผกูมอืมานับรอ้ยปี ไมใ่ชเ่รื�องใหมสํ่าหรับสว่นนี�ของโลกและจะไดรั้บการ
ตอบรับเป็นอยา่งดี

ประเทศเจา้ภาพและเมอืง
การเป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนักฬีาครั �งสําคญัสามารถสรา้งผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมใหก้บั
ประเทศไทยและพัทยาไดม้ากมาย รวมไปถงึ:

ยกระดบัโปรไฟลเ์มอืง / ประเทศ – โดยรองรับและสนับสนุนการแขง่ขนักฬีารูปแบบใหม ่เชน่ บเีคเอฟช ีประเทศไทย 
และพัทยาจะไดรั้บการยอมรับจากทั�วโลก ซึ�งสามารถนําไปสูผ่ลประโยชนท์างเศรษฐกจิที�ยั�งยนื สิ�งนี�ทําใหโ้ปรไฟลแ์ละการ
ยอมรับเพิ�มขึ�นมคีวามสําคญัในการดงึดดูนักทอ่งเที�ยวและการลงทนุทางธรุกจิ

การลงทนุระยะยาว – ประโยชนท์ี�สําคญัคอืการลงทนุระยะยาวซึ�งมาจากการเตรยีมความพรอ้มและเป็นเจา้ภาพงานสําคญั 
เชน่ บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 2565
ประเทศไทยโดยเฉพาะพัทยาจะไดป้ระโยชนจ์ากการลงทนุมหาศาลที�จะเขา้ร่วมงานเหลา่นี�

งานและการจา้งงาน – บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 2565 จะชว่ยสรา้งงานและจัดหางานใหก้บัผูค้นจํานวนมากที�อาศยัอยูใ่น
และรอบ ๆ สถานที�และทั�วทั �งประเทศ 
จากพนักงานกจิกรรม ความปลอดภยั และการตลาด เพื�อสนับสนุนนักกฬีาและยมิในประเทศไทย

ความกระตอืรอืรน้ – การแขง่ขนักฬีาที�สําคญัเชน่ บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 2565 จะสรา้งความกระตอืรอืรน้และความ
ตื�นเตน้อยา่งกวา้งขวาง สามารถชว่ยสง่เสรมิ การกฬีาตอ่สูโ้ดยทั�วไปซึ�งเป็นประโยชนอ์ยา่งยั�งยนืสําหรับเศรษฐกจิและ
อตุสาหกรรมกฬีาการตอ่สูใ้นประเทศไทยโดยรวม

ผลประโยชนท์างเศรษฐกจิระยะส ั�น – บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 2565 จะเห็นผูเ้ขา้ชม นักกฬีา และสื�อพุง่ทะยาน ซึ�งจะ
ทําใหก้ารใชจ้า่ยและการอดัฉดีเงนิเขา้สูเ่ศรษฐกจิทอ้งถิ�นเพิ�มขึ�น

เกี�ยวกบัการแขง่ขนัชงิแชมป์แบร ์นคัเคลิ ไฟทต์ ิ�ง - ประเทศไทย 2565 

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซา้ท อีส เอเชีย) จํากัด – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด
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เกี�ยวกบัการแขง่ขนัชงิแชมป์แบร ์นคัเคลิ ไฟทต์ ิ�ง - 
ประเทศไทย 2565 
กฎกตกิา 
นักสูส้ามารถพันและพันเทปที�ขอ้มอื นิ�วหวัแมม่อื และกลางมอืได ้ไมส่ามารถมผีา้กอ๊ซหรอืเทปใด ๆ อยูภ่ายในหนึ�งนิ�วของขอ้นิ�ว

นักสูจ้ะ “Toe The Line” มเีสน้สองเสน้ หา่งกนัสามฟตุ ตรงกลางเวททีี�นักสูจ้ะเริ�มในแตล่ะรอบ เทา้หนา้จะอยูบ่นเสน้ และจากนั�นผูต้ดัสนิจะสั�งใหนั้กชก 
“ชก” 
ซึ�งหมายถงึจดุเริ�มตน้ของยก/ไฟต์

อนุญาตใหช้กไดเ้พยีงอยา่งเดยีวและตอ้งเป็นหมดัที�ปิด หา้มเตะ ศอก เขา่ หรอืการตอ่สู ้

นักสูอ้าจชกทางออกดว้ยมอือกีขา้งหนึ�ง หากมกีารกลอ่มเป็นเวลาสามวนิาทใีนขณะที�กําแน่น ผูต้ดัสนิจะทําการแยกนักชก

หากนักสูล้ม้ลง เขาจะมเีวลา 10 วนิาทใีนการกลบัมายนื มฉิะนั�นผูต้ดัสนิจะหยดุการชก คณุไมไ่ดรั้บอนุญาตใหต้อ่ยนักสูท้ี�ลม้ลง หากคณุทําเชน่นั�น คณุจะ
ถกูตดัสทิธิ�และคณุอาจถกูระงับการชก ในขณะที�นักสูฝ่้ายตรงขา้มลม้ลง นักสูอ้กีคนหนึ�งจะไดรั้บคําสั�งใหร้ายงานไปยังพื�นที�ที�เป็นกลาง

หากนักสูถ้กูชกและมเีลอืด และเลอืดทําใหก้ารมองเห็นของนักสูบ้กพรอ่ง ผูต้ดัสนิอาจขอเวลานอกและใหเ้วลานักสูฝ่้ายนั�น 30 วนิาทเีพื�อหยดุเลอืดไหล 
หากไมส่ามารถควบคมุการไหลไดแ้ละเลอืดไปขดัขวางการมองเห็นของนักสู ้ผูต้ดัสนิจะหยดุการตอ่สูแ้ละใหแ้กนั่กสูอ้กีคนหนึ�งเป็นผูช้นะ

การตอ่สูใ้ชเ้วลาสองนาทตีอ่ยก และแตล่ะไฟตจ์ะใชร้ะยะเวลาหา้ยก

การแตง่กาย: นกัชกทกุคนตอ้งมอีปุกรณป้์องกนั กะจบั กางเกงชกมวย และ/รองเทา้มวยปลํ �า

นักชกทกุคนตอ้งทุม่เท 100% และมนํี�าใจนักกฬีาที�สมบรูณ์

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์
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ผูส้นบัสนนุและแฟนๆ
บเีคเอฟช ีมฐีานแฟนคลบัที�หลงใหลอยา่งมาก ความรุนแรงของไฟตเ์พิ�มอารมณ ์ซึ�งทําใหเ้ป็นที�นยิมและน่าตดิตามอยา่งมาก

บเีคเอฟช ีเสนอการตอ่สูท้ี�แทจ้รงิเทา่นั�น และกจิกรรมของเราสญัญาวา่จะนําความสนุกสนาน ความตื�นเตน้ และความฉลาดในการตอ่สูม้าสูแ่ฟนๆ ของเรา

บเีคเอฟช ี– ประเทศไทย 2565 จะสรา้งกระแสฮอืฮามากมายตลอดทั �งแมตช ์นี�เป็นหนึ�งในเหตผุลที�หลายคนหลงรักการตอ่สูข้อง บเีคเอฟช ีการสรา้งกอ่นการตอ่สูม้กัจะทําใหผู้ค้นมสีว่นร่วม 
เพราะพวกเขาคาดหวงัอยา่งมากกบัการตอ่สูอ้นัเนื�องมาจากลกัษณะไดนามกิที�กฎกําหนดไว ้
 
มวยเป็นหนึ�งในกฬีาที�ไดร้บัความนยิมมากที�สดุมาโดยตลอด แฟนๆ ท ั�วโลกตา่งเดนิทางไกลเพื�อชมการตอ่สูค้ร ั�งสาํคญัเป็นประจาํ การตอ่สูท้ ี�ใหญก่วา่มกักอ่ใหเ้กดิรายได้
มากมาย คนสว่นใหญต่ื�นเตน้ที�จะดกูารตอ่สูโ้ดยเฉพาะนกัมวยหรอืนกัสูท้ ี�พวกเขารูจ้กัและตดิตาม กฬีาชนดินี�เป็นกฬีาที�ผูค้นมกัตื�นเตน้กบัการดดูว้ยเหตผุลหลายประการ

งานนี�จะมุง่เป้าไปที�ผูช้มชาวตะวนัตกและเอเชยีอยา่งเทา่เทยีมกนั

ผูช้มชาวตะวนัตก ผูช้มชาวไทย

ที�ใชช้วีติในประเทศไทย
ชาวอเมรกินั ออสเตรเลยี องักฤษ และแคนาดา

ผูช้มจากตา่งประเทศอนัดบัตน้ ๆ จาก
สหรัฐอเมรกิา ออสเตรเลยี สหราชอาณาจักร และแคนาดา

สนใจหรอืแขง่ขนักฬีาตอ่สู ้

อายุ
18 – 55 ปี

เพศ
ผูช้าย 78% ผูห้ญงิ 22%

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
อาศยัอยูใ่นและบรเิวณกรงุเทพฯ ชลบรุ ีและระยอง หรอืภายในรัศม ี4 
ชั�วโมงจากพัทยา

ที�ใชช้วีติในประเทศไทย
คนไทยทั �งรุน่เกา่และรุน่ใหม ่อาย ุ18 – 55 ปี

รายได ้USD$
0-30K – 13%, 30-60K – 26%, 60-100K – 31%, 100K+ - 22%, ไมเ่ปิดเผย – 8%

อายุ
18-34 – 58%, 35 – 42 – 32%, 43+ - 10%

เพศ
ผูช้าย 78% ผูห้ญงิ 22%
ผูห้ญงิที�ไมเ่คยแสดงความสนใจใน BKFC แตปั่จจบุนัเป็นผูท้ี�ชื�นชอบกฬีาการตอ่สู ้

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
อาศยัอยูใ่นและบรเิวณกรงุเทพฯ ชลบรุ ีและระยอง หรอืภายในรัศม ี4 ชั�วโมงจาก
พัทยา

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์
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สทิธปิระโยชนท์ี�สาํคญั
  การเปิดรบัแบรนด์
The opportunity to integrate with BKFC - THAILAND 2022. Signage and logos: 

โอกาสในการผสานรวมกบั บเีคเอฟช ี- ไทยแลนด ์2565 ป้ายและโลโก:้
•  เนื�อหาออกอากาศ: เรื�อง “Tale of the Tape”; กลา่วถงึผูป้ระกาศและนักวจิารณแ์หวน บนฉากหลงัสื�อระหวา่งการ
   สมัภาษณ;์ บนป้ายโฆษณาระหวา่งการถา่ยทอดสด; สปอนเซอรเ์ลน่ซํ�า; สปอนเซอรม์มุกลอ้ง; อตัราเดมิพันผูส้นับสนุน
   สว่น; ผูส้นับสนุนหอ้งล็อกเกอรอ์เีวน้ทห์ลกั; ผูส้นับสนุนการตดัสนิใจอยา่งเป็นทางการ; ผูส้นับสนุนนาฬกิาจับเวลา; 
   สถติหิมดัสปอนเซอร;์ ผูส้นับสนุนพื�นที�เตรยีมการ; สปอนเซอร์
•  ในสถานที�จัดงาน: ทางเขา้หลกัของโรงแรม, ล็อบบี�, เสาโคมไฟ; พชี, ทางเขา้และหอ้งโถง, ธงแขวน, เสาธง
   และกระดานขอ้มลู
•  ในพื�นที�ตอ่สู:้ บนผนืผา้ใบวงแหวน; แผน่มมุสแีดงและสนํี�าเงนิ; เชอืกวงแหวน; เจา้หนา้ที� / เสื�อพนักงาน / สาวๆ
•  ในขอ้มลูกอ่นและหลงักจิกรรม รวมถงึ: โปสเตอร;์ จดหมายขา่วและเว็บไซต์

สทิธิ�ในชื�องาน                       การสรา้งแบรนดใ์นสถานที�             การสรา้งแบรนดอ์ยา่งเป็นทางการ   
การแสดงสนิคา้และบรกิาร        ดา้นดจิทิลัและสื�อสงัคม                 ในแคมเปญสง่เสรมิการขาย

  การออกอากาศ

บเีคทวี ี
วธิใีหมใ่นการรับชม บเีคเอฟช ีดว้ยการเขา้ถงึกจิกรรม บเีคเอฟช ีสดทั �งหมดในราคาประหยดั
$4.99 / เดอืน ดาวนโ์หลดมากกวา่ 750,000 ครั �งจนถงึปัจจบุนั

พพีวี ี
ผูช้มสดมากวา่: 300,000
ออกอากาศซํ�า: 1,000,000 ผูช้ม
ออกอากาศซํ�าทางอนิเทอรเ์น็ต: 25,000,000 ตอ่อเีวน้ท์

FITE ทวีแีอป 
ผูใ้ชท้ี�ลงทะเบยีนมากกวา่ 4 ลา้นคนทั�วโลก
แอปที�มคีนดมูากที�สดุเป็นอนัดบั 7 ในหมวดกฬีา - ศลิปะการตอ่สู ้
ธันวาคม ปี พ.ศ2563
 

  สื�อ โปรโมช ั�น และการประชาสมัพนัธ์
ผูส้นับสนุนสามารถสรา้งการรายงานขา่วผา่นกจิกรรมประชาสมัพันธข์า่วสาร โดยจะมเีนื�อหาครอบคลมุในสื�อไทยและทอ้ง
ถิ�น สื�อระดบัภมูภิาคเอเชยีและตา่งประเทศ เชน่ โซเชยีล ออนไลน ์ทวี ีวทิย ุและนติยสาร

บเีคเอฟช ี- ไทยแลนด ์2565 เป็นขา่วรอ้น ผูส้นับสนุนและพันธมติรทั �งหมดจะมสีทิธทิี�จะเชื�อมโยงกบักจิกรรมสําหรับการ
ประชาสมัพันธแ์ละกจิกรรมการโฆษณา ผูส้นับสนุนและพันธมติรสามารถสรา้งเนื�อหาผา่นนกัสู;้ ไฮไลทก์จิกรรม; โปรโม
ช ั�นนอกสถานที�; และงานแถลงขา่ว

แคมเปญประชาสมัพันธใ์หค้วามคุม้ครองที�กวา้งทั �งในระหวา่งและหลงังาน โดยม:ี
• การมสีว่นร่วมของสื�อและบทบรรณาธกิารในนติยสารไลฟ์สไตลแ์ละการตอ่สูแ้ละกฬีา
• คณุสมบตัติามหวัขอ้ภายในงาน
• แคมเปญออนไลนสํ์าหรับการโฆษณา บทบรรณาธกิาร บล็อก และโซเชยีลมเีดยี
• ชอ่งขา่วตา่งประเทศและทอ้งถิ�น

 สื�อครอบคลมุ
ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึ: ฟอรบ์ส;์ ย ูเอส เอ ทเูดย;์ สปอรต์เซ็นเตอร;์ ขา่วเอบซี;ี เมนส ์เจอนอล; โชวไ์ทม;์ เอสไควส;์ 
โรลลิ�งสโตน

 สื�อพนัธมติร
รับประกนักบัสื�อพันธมติรของเรา
- อยูร่ะหวา่งการยนืยนั

 การโฆษณา
แคมเปญโฆษณาทั�วทั �งสื�อจะเริ�มขึ�นกอ่นงาน โดยเนน้ที�อตุสาหกรรม ขา่วสาร ไลฟ์สไตล ์และสิ�งพมิพท์างธรุกจิที�ปรับปรงุ
ดว้ยเนื�อหาดา้นบรรณาธกิาร

บเีคเอฟช ี- ไทยแลนด ์2565 จะไดรั้บการเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางผา่นวธิกีารทางการตลาดที�หลากหลายและหลากหลาย 
รวมถงึสื�อสิ�งพมิพแ์ละรา้นคา้ออนไลน์

ดว้ยการทํางานร่วมกบัสื�อหลากหลายประเภท งานนี�จงึไดรั้บการสง่เสรมิอยา่งกวา้งขวางทั �งในเวทรีะดบันานาชาตแิละ
ระดบัทอ้งถิ�น นอกเหนอืจากการพมิพแ์ละการรายงานออนไลนแ์ลว้ ไดเร็คเมล จดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส ์และการ
ประชาสมัพันธข์า่วของงานผา่นโซเชยีลมเีดยี ลว้นใชเ้พื�อสง่ขอ้ความของงานไปยังกลุม่เป้าหมาย

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซา้ท อีส เอเชีย) จํากัด – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด
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สทิธปิระโยชนท์ี�สาํคญั
  สทิธดิจิทิลัและสงัคม

ผา่น…

บเีคเอฟซ ีโกลบอล โซเชยีล แพลทฟอรม์...

เฟสบุค๊ ไลฟ์ / ยทูปู ไลฟ์ -Preliminary Bouts On 
การแขง่ขนัเบื�องตน้บน เฟสบุค๊ และยทูปู ไลฟ์
ดว้ยผูช้มสดกวา่ 500,000 คนตอ่กจิกรรม

มเีดยี
โฆษณาและสมัภาษณท์างโทรทศันแ์ละวทิยุ
ส ิ�งพมิพสํ์าคญัตา่งๆ ของสหรัฐอเมรกิา

การเขา้ถงึโซเชยีลมเีดยี
100,000,000+ การเขา้ถงึ – เฟสบุค๊, อนิสตาแกรม,
ติ�กตอ๊ก, ทวติเตอร,์ ยทูปู

      ยทูปู
625,000 ผูต้ดิตาม 113,108,729 ววิ
      เฟสบุค๊
543,000 ผูต้ดิตาม 504,922 ไลค์
      อนิสตาแกรม
762,000 ผูต้ดิตาม
      ทวติเตอร์
37,400 ผูต้ดิตาม
      ติ�กตอ๊ก
ผูต้ดิตาม 178,500 คน 1.5 ลา้นไลค์

เว็บและแอป
https://www.bareknuckle.tv/
มากกวา่ 670,000 ผูเ้ขา้ชมตอ่เดอืน

FITE ทวี ีแอป
ณ เดอืนธนัวาคม 2563 สิ�นสดุการใหบ้รกิาร
ผูใ้ชท้ี�ลงทะเบยีน 4 ลา้นคนทั�วโลก

แอพที�มคีนดมูากที�สดุเป็นอนัดบั 7 ในหมวดกฬีา > 
ศลิปะการตอ่สู ้
หมวดหมูใ่นโลก

https://www.fite.tv/
1.5ลา้นคน + ผูเ้ขา้ชมตอ่เดอืน

บเีคเอฟช ีไทยแลนด ์แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี
 เฟสบุค๊ @BKFC Thailand  https://www.facebook.com/bkfcthailand
 อนิสตาแกรม @BKFC Thailand  https://www.instagram.com/bkfcthailand
 TikTok @ BKFC ประเทศไทย  https://www.youtube.com/channel/UCedpfcfNn1xzzTiwIIdSGwQ 
 TikTok @ BKFC ประเทศไทย  https://www.tiktok.com/@bkfcthailand
 ดาวนโ์หลดแอป:  https://referral.bareknuckle.tv/BKFCThailand

บคุคลสาธารณะและผูม้อีทิธพิล
บเีคเอฟช ี- ไทยแลนด ์2665 จะรวบรวมอนิฟลเูอนเซอรแ์ละบคุคลสาธารณะเขา้ไวใ้นกลยทุธท์างการตลาด โดยจะดงึความ
สนใจจากกลุม่เป้าหมายจํานวนมาก ใหม้คีวามสนใจลว่งหนา้กบักจิกรรม พวกเขาจะใชก้จิกรรมเพื�อสรา้งและโพสตเ์นื�อหา
ใหมท่ี�น่าตื�นเตน้สําหรับผูต้ดิตามของพวกเขา ซึ�งสามารถแชรผ์า่นเครอืขา่ยขนาดใหญแ่ละหลากหลาย ผูม้อีทิธพิลของบเีค
เอฟช ีสรา้งการดหูลายลา้นครั �งในแตล่ะแพลตฟอรม์ พวกเขารวมถงึนักกฬีาระดบัโลก บคุคลในทวี ีผูใ้ช ้ยทูปูระดบัสงู ติ�ก
ตอ๊ก และผูม้อีทิธพิลในโซเชยีลมเีดยีดว้ย และรายชื�อโฮสตพ์อดคาสตจํ์านวนมาก

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซา้ท อีส เอเชีย) จํากัด – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด
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สทิธปิระโยชนท์ี�สาํคญั
   สทิธดิา้นการตลาดเชงิประสบการณ์

บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 2565 เป็นโอกาสสําคญัในการกําหนดเป้าหมายผูช้ม 500 - 4,000 และผูช้มในแตล่ะกจิกรรมผา่น
แผงขายของผูข้ายรวมถงึการรับชมอื�น ๆ อกีมากมายผา่น บเีคทวี ีและ พพีวีี

   สทิธกิารรบัรองและการสรา้งเครอืขา่ย

บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 2565 มอบโอกาสที�ยอดเยี�ยมมากมายในการสรา้งความบนัเทงิใหก้บั
ลกูคา้และผูบ้รหิาร นี�เป็นวธิทีี�ยอดเยี�ยมในการทําและสง่เสรมิธรุกจิของคณุผา่นโอกาส
มากมายรวมถงึ:
• พบปะและทกัทายนักสู ้
• โตะ๊ววีไีอพแีถวหนา้และโตะ๊วไีอพแีถวที�สอง x 6 ถงึ 8 ทา่น
• บตัรเชญิอาฟเตอรป์ารต์ี�
• การสรา้งเครอืขา่ยกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
• ที�จอดรถฟรี

แฟน ๆ สามารถเยี�ยมชมแตล่ะทมีในแคมป์ไฟตแ์ละฟังกลยทุธแ์ละแผนเกมสําหรับการตอ่สูก้บัมมุ - ประสบการณอ์ยา่งใกล ้
ชดิกบัทมีนักสูเ้หลา่นี�ประเมนิคา่ไมไ่ด!้

มแีพ็คเกจววีไีอพแีละวไีอพี

   สทิธใินการขายสนิคา้

เราเสนอโอกาสใหผู้ส้นับสนุน พันธมติร และผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารของเราในการผลติสนิคา้ที�มตีราสนิคา้ร่วมกนั
สามารถใชเ้ป็นของแจกผา่นสื�อและการสง่เสรมิการขายทางการตลาด ตวัอยา่งเชน่ บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 2565 
-กระเป๋ากูด๊ดี�

บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 2565 มอบโอกาสที�ยอดเยี�ยมมากมายในการสรา้งความบนัเทงิใหก้บั

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซา้ท อีส เอเชีย) จํากัด – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด
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รายการสทิธปิระโยชน ์- 
ผูส้นบัสนนุหลกั

ระดบัของผูส้นบัสนนุ

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3

ผูส้นบัสนนุ
หลกัและผู ้
สนบัสนนุ

การนําเสนอ

ผูส้นบัสนนุ
สถานที�
ขายแลว้

พนัธมติร
อยา่งเป็น
ทางการ

ผูจ้ดัหา
สนิคา้และ

บรกิารอยา่ง
เป็นทางการ

/ สื�อ
พนัธมติร

สทิธใินการเป็นผลติภณัฑช์นดิเดยีวและสทิธใินการใชช้ื�อ

สทิธใินการใชช้ื�อ “[ชื�อผูส้นับสนุนหลกั] การแขง่ขนัชงิแชมป์แบร ์นัคเคลิ ไฟทต์ิ�ง – 
ประเทศไทย 2565 รว่มกบั [ชื�อผูส้นับสนุนการนําเสนอ]” เพื�อใชใ้นการประชาสมัพันธ์
และการโฆษณา

ใช่

สทิธใินการใชช้ื�อ “[ชื�อผูส้นับสนุนสถานที�] ผูส้นับสนุนสถานที�อยา่งเป็นทางการของ 
[ชื�อผูส้นับสนุนหลกั] การแขง่ขนัชงิแชมป์แบร ์นัคเคลิ ไฟทต์ิ�ง – ประเทศไทย 2565 
รว่มกบั [ชื�อผูส้นับสนุนการนําเสนอ]” เพื�อใชใ้นการประชาสมัพันธแ์ละการโฆษณา

สทิธใินการใชช้ื�อ “[ชื�อพันธมติร] พันธมติรอยา่งเป็นทางการของ [ชื�อผูส้นับสนุนหลกั] 
การแขง่ขนัชงิแชมป์แบร ์นัคเคลิ ไฟทต์ิ�ง – ประเทศไทย 2565 รว่มกบั [ชื�อผูส้นับสนุน
การนําเสนอ]” เพื�อใชใ้นการประชาสมัพันธแ์ละการโฆษณา

ใช่

สทิธใินการใชช้ื�อ “[ชื�อซพัพลายเออร ์/ ชื�อสื�อ] ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็น
ทางการ / สื�อพันธมติรอยา่งเป็นทางการ ของ [ชื�อผูส้นับสนุนหลกั] การแขง่ขนัชงิแชมป์
แบร ์นัคเคลิ ไฟทต์ิ�ง – ประเทศไทย 2565 รว่มกบั [ชื�อผูส้นับสนุนการนําเสนอ]” เพื�อใช ้
ในการประชาสมัพันธแ์ละการโฆษณา

ใช่

สทิธใินการเป็นผลติภณัฑช์นดิเดยีว ใช่ ใช่ ใช่

สทิธดิา้นทรพัยส์นิทางปญัญาและสทิธใินการประชาสมัพนัธแ์บรนด์

โลโกแ้ละรปูภาพ

สทิธใินการใชโ้ลโกสํ้าเร็จ (ล็อคอพั) ของการแขง่ขนัชงิแชมป์แบร ์นัคเคลิ ไฟทต์ิ�ง – 
ประเทศไทย 2565 ในการทําการตลาดภายในและภายนอกทั �งหมด

ใช่ ใช่ ใช่

การประชาสมัพนัธแ์บรนด ์– ไฟทร์งิ

โลโกพ้มิพบ์นแคนวาสไฟทร์งิ ตรงกลาง ใช่

โลโกบ้นแผน่มมุแดงและมมุนํ�าเงนิ ใช่

โลโกบ้นแผน่รองมมุกลาง ใช่

โลโกบ้นสว่นเชอืกวงแหวน ใช่ ใช่

การประชาสมัพนัธแ์บรนด ์- สถานที�

โลโกบ้นป้ายทางเขา้หลกัโรงแรมรอยลั คลฟิ ใช่ ใช่ ใช่

โลโกบ้นป้ายทางเขา้ล็อบบี�โรงแรมรอยลั คลฟิ ใช่ ใช่ ใช่

โลโกบ้นป้ายไฟโรงแรมรอยลั คลฟิ x 10 ใช่ ใช่

การวางโลโกบ้นแผงกั �นสว่นโรงแรมรอยลั คลฟิ ใช่

การประชาสมัพันธแ์บรนดเ์พิ�มเตมิที� PEACH รวมถงึโลโกบ้น: เสาธง & แบนเนอรท์ี�ทาง
เขา้; ธงแขวนบรเิวณหอ้งโถง และกระดานขอ้มลูบนเทอเรซ

ใช ่โดดเดน่
โดดเดน่
นอ้ยลง

โดดเดน่
นอ้ยลง

การประชาสมัพนัธแ์บรนด ์– นกัสูแ้ละเจา้หนา้ที�

โลโกบ้นเสื�อยดืของผูต้ดัสนิและผูจั้ดงาน ใช่

โลโกบ้นชดุรงิเกริล์ในสว่นพื�นที�โฆษณา: กางเกงขาสั �น สปอรต์บรา เครื�องประดบั ใช่

รายการสทิธปิระโยชน ์- 
ผูส้นบัสนนุหลกั

ระดบัของผูส้นบัสนนุ

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3

ผูส้นบัสนนุ
หลกัและผู ้
สนบัสนนุ

การนําเสนอ

ผูส้นบัสนนุ
สถานที�
ขายแลว้

พนัธมติร
อยา่งเป็น
ทางการ

ผูจ้ดัหา
สนิคา้และ

บรกิารอยา่ง
เป็นทางการ

/ สื�อ
พนัธมติร

การประชาสมัพนัธแ์บรนด ์- ปารต์ ี�ตอ้นรบั / อาฟเตอรป์ารต์ ี�

รวมโลโกร้ะดบับนสดุ บนผนังสื�อในงานพรมแดง Yes

รวมป้ายโฆษณาระหวา่งถา่ยทอดสด ใช ่โดดเดน่
โดดเดน่
นอ้ยลง

โดดเดน่
นอ้ยลง

โลโกห้มนุเวยีนสําหรับผูใ้หก้ารสนับสนุนระดบั 1 และระดบั 2 ทั �งหมดบน:
สโลโม รเีพลย์
กลอ้งมมุ
หอ้งล็อกเกอรอ์เีวน้ทห์ลกั
การตดัสนิหลกั
Punch Stats Prep Area Keys To Victory Segment

โดดเดน่
โดดเดน่
นอ้ยลง

โดดเดน่
นอ้ยลง

โลโกบ้นพันธมติรดา้นเวลา:
นาฬกิาจับเวลากจิกรรม

เฉพาะ
พันธมติร
ดา้นเวลา

การออกอากาศ - การประชาสมัพนัธแ์บรนดผ์า่นทางผูป้ระกาศ

ผูป้ระกาศกลา่วถงึบรษัิทของคณุในการเป็นสปอนเซอร ์/ หุน้สว่น ในระหวา่งงาน ใช่ ใช่ ใช่

ผูป้ระกาศกลา่วถงึวา่บรษัิทของคณุคอืผูส้นับสนุนหลกั/ผูส้นับสนุนการนําเสนอ ระหวา่ง
การตอ่สู ้

ใช่

สื�อ โปรโมช ั�น & สทิธใินการประชาสมัพนัธ์

การกลา่วถงึชื�อตราสนิคา้และโลโกใ้นขอ้มลูขา่วสารและโฆษณาสําหรับสื�อสง่เสรมิการ
ขาย/การตลาด/การขาย ของบเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 2565

ใช ่โดดเดน่
โดดเดน่
นอ้ยลง

โดดเดน่
นอ้ยลง

โลโกบ้นขอ้มลูขา่วสารทั �งกอ่น/หลงังาน, เว็บไซต,์ เครื�องเขยีน ฯลฯ ใช ่โดดเดน่
โดดเดน่
นอ้ยลง

โดดเดน่
นอ้ยลง

โฆษณาบนโปรแกรมของงาน (ถา้ม)ี เต็มหนา้ ครึ�งหนา้ ครึ�งหนา้

โลโกบ้นโฆษณาในสื�อสิ�งพมิพข์องสื�อพันธมติร – ขนาดขึ�นอยูก่บัระดบัผูส้นับสนุน ใช ่โดดเดน่
โดดเดน่
นอ้ยลง

โดดเดน่
นอ้ยลง

ตวัแทนกลา่วในงานแถลงขา่ว ใช่

โลโกบ้นตั�ว ใช่

สทิธดิา้นสื�อดจิทิลัและสื�อสงัคมออนไลน์

การประชาสมัพันธแ์บรนดใ์นอเีมลของงาน, เว็บไซต ์และการสื�อสารของงานทั �งหมด 
รวมทั �งจดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิสแ์ละแคมเปญการตลาดทางอเีมลที�นําไปสูง่าน

ใช ่โดดเดน่
โดดเดน่
นอ้ยลง

โดดเดน่
นอ้ยลง

การเป็นสว่นหนึ�งของโปรแกรมการมสีว่นรว่มทางดจิทิลั: ยทูปู; ติ�กตอ๊ก; ทวติเตอร;์ อนิส
ตาแกรม; และโพสตเ์ฟสบุค๊

ใช ่โดดเดน่
โดดเดน่
นอ้ยลง

โดดเดน่
นอ้ยลง

ตําแหน่งองคก์รระดบับนสดุในหนา้กจิกรรมบนเว็บไซต์ ใช ่โดดเดน่
โดดเดน่
นอ้ยลง

โดดเดน่
นอ้ยลง

รวมโลโกใ้นหนา้สปอนเซอรอ์งคก์รบนเว็บไซตข์องงาน ใช ่โดดเดน่
โดดเดน่
นอ้ยลง

โดดเดน่
นอ้ยลง

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซา้ท อีส เอเชีย) จํากัด – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด
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รายการสทิธปิระโยชน ์- 
ผูส้นบัสนนุหลกั

ระดบัของผูส้นบัสนนุ

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3

ผูส้นบัสนนุ
หลกัและผู ้
สนบัสนนุ

การนําเสนอ

ผูส้นบัสนนุ
สถานที�
ขายแลว้

พนัธมติร
อยา่งเป็น
ทางการ

ผูจ้ดัหา
สนิคา้และ

บรกิารอยา่ง
เป็นทางการ

/ สื�อ
พนัธมติร

สทิธดิา้นการตลาดเชงิประสบการณ์

โอกาสในการเปิดตวัแบรนดภ์ายในงาน ใช่ ใช่ ใช่

ขอ้มลูสง่เสรมิการขายในงานที�ซุม้ผูข้ายในหอ้งโถงใหญ่ ใช่ ใช่ ใช่

การแจกผลติภณัฑต์วัอยา่ง ใช่ ใช่ ใช่

สทิธกิารรบัรองและการสรา้งเครอืขา่ย

พบปะและทกัทายนักสู ้ ใช่

โตะ๊ววีไีอพ ีแถวหนา้ x 8 ทา่น ใช่

โตะ๊วไีอพ ีแถวที�สอง x 8 ทา่น ใช่ ใช่

บตัรเขา้งานปารต์ี�ตอ้นรับ / อาฟเตอรป์ารต์ี� X 20 X 10 X 5

การเขา้ถงึพื�นที� – บเีคเอฟช ีไฟทค์ลบั ใช่ ใช่ ใช่

การสรา้งเครอืขา่ยกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ใช่ ใช่ ใช่

ที�จอดรถฟรี ใช่ ใช่ ใช่

สทิธใินการขายสนิคา้

โลโกบ้นเสื�อยดื บเีคเอฟช ีประเทศไทย 2565 ที�ไดม้กีารผลติ ใช่

การใสส่ื�อสง่เสรมิการขายหรอืตวัอยา่งผลติภณัฑล์งในถงุของขวญั ใช่ ใช่ ใช่

โลโกบ้นบตัรวไีอพ ีสื�อและบตัรผา่นเจา้หนา้ที� ใช่

สทิธใินการผลติสนิคา้เองโดยไดรั้บอนุมตัจิากผูจั้ดงานกอ่น ใช่ ใช่ ใช่

พนัธมติรทอ้งถิ�น และพนัธมติรอตุสาหกรรมกฬีาการตอ่สู ้

แพ็คเกจสําหรับองคก์รในทอ้งถิ�นตลอดจนองคก์รที�ดําเนนิงานในอตุสาหกรรมการกฬีาการตอ่สู ้

•  การใชช้ื�อ/โลโกข้องงานในการประชาสมัพันธข์องตนเอง (เชน่ “ผูส้นับสนุนอตุสาหกรรมกฬีาการตอ่สู ้
    อยา่งเป็นทางการของ…”)
•  ชื�อบรษัิท/ลงิคใ์นหนา้ผูส้นับสนุนบนเว็บไซตข์องกจิกรรม
•  โลโกใ้นหนา้ผูส้นับสนุนในโปรแกรมงาน
•  2 x บตัรวไีอพสํีาหรับทกุปารต์ี� 
•  การสง่เสรมิการขายภายในงาน
•  โลโกบ้นเวท ี/ ฉากหลงัของพื�นที�สมัภาษณ์

แบร ์นคัเคลิ ไฟท ์คลบั ประเทศไทย
ววีไีอพี
สมาชกิองคก์ร

วไีอพี
สมาชกิองคก์ร

โตะ๊ x 6 ถงึ 8 ทา่น แถวหนา้ แถวที�สอง

พบปะและทกัทายนักสู ้ ใช่ ใช่

บตัรเขา้งานปารต์ี�ตอ้นรับ / อาฟเตอร์
ปารต์ี�

X 10 X 5

การเขา้ถงึพื�นที� บเีคอารช์ ีไฟท ์คลบั X 10 X 5

การสรา้งเครอืขา่ยกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ใช่ ใช่

ที�จอดรถฟรี ใช่ ใช่

ขึ�นอยูก่บักฏการเวน้ระยะหา่งทางสังคม

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซา้ท อีส เอเชีย) จํากัด – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด
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อเีวน้ทก์ารตอ่สูท้ ี�เตบิโตเร็วที�สดุในโลก เปิดตวัแลว้ในประเทศไทย



เกี�ยวกบั บเีคเอฟชี
บเีคเอฟช ี- ประเทศไทย 2565 จัดโดย บเีคเอฟช ีประเทศไทย ซึ�งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการของ บเีคเอฟชี

ดําเนนิการโดย คณุนคิ แชปแมน และ คณุวฒันัย วฒันกลุ เป้าหมายของบเีคเอฟช ีประเทศไทย  คอืการทําใหบ้เีคเอฟช ี
ประเทศไทย เป็นหนึ�งในการแขง่ขนักฬีาการตอ่สูท้ี�ใหญท่ี�สดุในเอเชยีภายในระยะเวลาสองปีขา้งหนา้

ผูจั้ดงานคาดการณว์า่ตลาดเอเชยีจะพรอ้มสําหรับสิ�งใหมแ่ละน่าตื�นเตน้ และบเีคเอฟช ีดว้ยกฎเกณฑเ์ฉพาะและการดําเนนิ
การที�รวดเร็วถกูวางไวอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ 

บเีคเอฟช ีประเทศไทย จะสง่เสรมิและเตบิโตบเีคเอฟชทีั�วเอเชยี พรอ้มทั �งสรา้งแรงบนัดาลใจและชว่ยใหนั้กกฬีาและโคช้
บรรลคุวามเป็นเลศิทางการแขง่ขนัอยา่งยั�งยนืและสรา้งธรุกจิที�รํ�ารวยไปดว้ยกนั

David Feldman, ผูก้อ่ต ั�ง บเีคเอฟชเีอ
อดตีนักมวยอาชพีชาวอเมรกินั เดวดิไดส้นับสนุนการแขง่ขนัชกมวยอาชพีและศลิปะการตอ่สูแ้บบผสมผสานกวา่ 300 
รายการ โดยมนัีกชกเชน่ Roy Jones Jr, Larry Holmes, Danny Garcia และนักสูช้ั �นนําจากทั�วโลกอกีมากมาย

วฒันยั วฒันกลุ, ประธานกรรมการ บเีคเอฟซ ีประเทศไทย
วฒันัย วฒันกลุ เป็นประธานกลุม่โรงแรมรอยลั คลฟิ & พชี (หอนทิรรศการและการประชมุพัทยา) เขาเป็นนักธรุกจิที�ไดรั้บ
การยกยอ่งและมกํีาไรมากในประเทศไทย ครอบครัวของเขาเป็นเจา้ของและบรหิารโรงแรมรอยลั คลฟิ ระดบั 5 ดาวซึ�งได ้
รับความนยิมอยา่งมหาศาล และเขายังเป็นเจา้ของมาร็อกยมิ ซึ�งเป็นสถานที�จัดศลิปะการตอ่สูแ้ละสถานที�ชกมวยที�ลํ�าสมยั
และมอีปุกรณค์รบครัน

นคิ แชปแมน, ชอีโีอ บเีคเอฟซ ีประเทศไทย
นคิสั�งสมประสบการณ์มาหลายปีในดา้นกฬีาการตอ่สู ้ตลอดจนธรุกจิและการตลาด เขาไดว้างแผน จัดการ และจัดงาน
หลายรอ้ยงานทั�วโลกในรูปแบบตา่งๆ ตั �งแตก่ารเป็นผูต้ดัสนิ วนั แชมเปียนชพิ, Fairtex Smokers และการแขง่ขนัชงิแชมป์
โลกLethwei ไปจนถงึการเป็นเจา้ของสถานที�จัดงานของตวัเองในสหราชอาณาจักร นคิยังเป็นอดตีแชมป์ MMA ถงึ 2 สมยั 
และไดส้รา้งและเป็นเจา้ของแฟรนไชสย์มิของตวัเองในสหราชอาณาจักรอกีดว้ย

ตดิตอ่
บเีคเอฟซ ีประเทศไทย
หอนทิรรศการและการประชมุพัทยา (พชี)
353 ถนนพระตําหนัก
พัทยา, ชลบรุ ี20150
ประเทศไทย
www.bkfcthailand.com
www.bareknuckle.tv

นคิ แชปแมน - ซอีโีอ 
(สําหรับการตดิตอ่เป็นภาษาองักฤษ)
อเีมล: nickchapman1976@gmail.com / info@bkfcthailand.com
โทร. +66 8 0317 4131

บรษิทั พอล พลู (เซา้ท อสี เอเชยี) จาํกดั
198 ถนนตะนาว
บวรนเิวศ, พระนคร
กรงุเทพมหานคร 10200
ประเทศไทย
โทร. / โทรสาร: +66 2622 0605 - 7
www.paulpoole.co.th  

พอล พลู - กรรมการผูจ้ดัการ
(สําหรับการตดิตอ่เป็นภาษาองักฤษ)
อเีมล: paul@paulpoole.co.th
โทร. +66 8 6563 3196

อดุมพร พนัธุจ์นิดาวลัย ์- ผูช้ว่ยสว่นตวั 
(สําหรับการตดิตอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
อเีมล: udomporn@paulpoole.co.th

โอกาสในการสนบัสนุนและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ

การตอ่สูแ้บบเปลอืยสนบัมอืมวยที�แทจ้รงิ
จัดโดย  บีเคเอฟช ีไทยแลนด์

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซา้ท อีส เอเชีย) จํากัด – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด
WWW.BAREKNUCKLE.TV
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อเีวน้ทก์ารตอ่สูท้ ี�เตบิโตเร็วที�สดุในโลก เปิดตวัแลว้ในประเทศไทย


