
งานชุมนมุเรอืซูเปอรย์อชต์

กะตะร็อคส์ 2562 
จังหวัดภูเก็ต วันที่ 12-15 ธันวาคม 2562
ปัจจุบันเป็นปีที่สี่ งานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ็คส์ เป็นงานซูเปอรย์อชต์ที่สุด
พิเศษของเอเชียที่เปิดใหผู้เ้ขา้รว่มเฉพาะทีไ่ดร้บับัตรเชิญเทา่นั้น ยินดีต้อนรบัเจา้ของ
ซูเปอรย์อชต์ เจา้ของวิลลา่ที่กะตะ รอ็คส์ และผูม้ั่งคั่งที่มช่ืีอเสียงชาวเอเชีย

ผูเ้ขา้รว่มงานผูม้ีเกียรตจิะไดพ้บกับเหลา่ซูเปอรเ์รอืยอชต์ตา่ง ๆ กจิกรรมตา่ง ๆ 
ตามที่ต้องการและงานเลี้ยงที่นา่หลงใหลในบรรยากาศหรูหราและผอ่นคลาย

นับเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูแล่นเรอืยอชต์ มผูีเ้ขา้รว่มในงานนี้ ซ่ึงได้แก่ แบรนด์เรอื
ยอชต์ ช้ันน�าสุดหรู อู่เรอืที่เป็นที่มช่ืีอเสียงเป็นที่ยอมรบั และเหลา่บรษิัทหลกัทรพัย์
ทีไ่ดร้บัความเช่ือถือมากที่สุด ได้แก่ Feadship; Royal Huisman; Burgess; Prin-

cess Yachts South East Asia; Benetti; Lee Marine; Northrop & Johnson; 
Seal Superyachts;และอกีมากมาย 

เพื่อย�้าความส�าเรจ็ของงานที่จัดขึ้นในสามปีแรก งานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชต์ 
กะตะรอ๊คส์ 2562 จะกลับมาอกีครัง้ที่กะตะรอ๊คส์ ซ่ึงเป็นโรงแรมระดับรางวัล
ของภูเก็ต ในระหวา่งวนัที่ 12-15 ธนัวาคม 2562 

ถือเป็นการเริ่มต้นของฤดกูาลเช่าเหมาเรอืยอชตใ์นประเทศไทย งานชุมนุมเรอืซูเปอร์
ยอชตก์ะตะรอ็คส์ 2562 เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบส�าหรบัเจา้ของเรอืซูเปอรย์อชตจ์าก
ทั่วภูมภิาคเอเชียที่จะได้มาพบปะกลุ่มคนที่มจุีดประสงค์เดียวกันในสถานที่ที่ผอ่นคลาย
 
งานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ็คส์ 2562 มุง่ไปที่การรวมกลุ่มทางสงัคมของฝ่ัง
อุตสาหกรรมเรอืยอชต์ โดยการน�าเจา้ของเรอืซูเปอรย์อชต์ ผู้เขา้รว่มงานที่เป็นผูม้ี
อิทธพิล และหุน้สว่นอุตสาหกรรม มารว่มพบปะกันเป็นเวลาสามวนั ที่มีความสนกุ
และการสรา้งเครอืขา่ยในสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่มีความผอ่นคลาย

งานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ๊คส์ 2562 ซ่ึงเป็นรายการที่เปิดเฉพาะแขกทีไ่ดร้บั
เชิญเทา่นัน้ ออกแบบมาเพื่อน�าผูท้ี่มีความช่ืนชอบแบบเดียวกันจากรายช่ือแขกที่คัด
กรองเป็นรายบุคคลจากเจา้ของวิลลา่กะตะรอ๊คส์ เจา้ของเรอืซูเปอรย์อชต์ กลุ่มผูม้ี
ความมั่งคั่ง (High Net Worth และ Ultra-High Net Worth) ซ่ึงมีความสนใจใน
การแล่นเรอืยอชต์ ผูท้ี่อยูใ่นอุตสาหกรรมเรอืยอชต์ รวมทัง้สื่อทางดา้นเรอืยอชต์และ
สินคา้ระดับหรูซ่ึงทรงอิทธพิลทัง้ในระดับนานาชาติและระดับ ภูมภิาค 

งานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ๊คส์ 2562 ประกอบไปดว้ยกจิกรรมที่มีความโดด
เด่น งานเลี้ยงปารต์ี้ที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์ และกจิกรรมการพบปะทางสงัคมซ่ึงเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งการสรา้งเครอืขา่ยและกจิกรรมทางสงัคมในสภาพ แวดล้อมที่
ผอ่นคลายและหรูหรา

ความส�าเรจ็อยา่งต่อเนื่องของงานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ๊คส์ เป็นข้อพสิจูน์
ถงึความนิยมของภูเก็ตในฐานะที่เป็นสถานที่แล่นเรอืซูเปอรย์อชตร์ะดับพรเีมี่ยมของ
เอเชีย น�้าทะเลรอบ ๆ เกาะภูเก็ตเต็มไปดว้ยเส้นทางแล่นเรอืที่นา่สนใจและหมู่เกาะเลก็ 
ๆ อกีจ�านวนนับไมถ่ว้นใหไ้ดส้�ารวจและยงัมีมารนีา่ระดับมาตรฐานนานาชาติ รวม
ทัง้บรกิารระดับคณุภาพและระบบสาธารณูปโภคอนัทันสมัย ท�าใหภู้เก็ตเป็นจุดหมาย
ปลายทางส�าหรบัการแล่นเรอืทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุดแหง่หนึ่งของเอเชียแปซิฟิก

   แผนการด�าเนนิงาน 5 ปี

งานชุมนมุเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ๊คส ์2562
มโีปรแกรมการสนบัสนนุและการรว่มเป็นพนัธมติร

ซ่ึงจะช่วยใหธุ้รกจิตา่ง ๆ ในเอเชีย
ไดม้สีว่นรว่มในโลกของการแลน่เรอื

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รายการเปิดฤดูกาลล่องเรือยอชต์ของเอเชีย1

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

มูลคา่สือ่
มากกวา่

1 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั

เรอืซูเปอรย์อชต์
ความยาวมากกวา่

24 เมตร
20 ล�า 

กลุม่
นกัลงทนุรายใหญ่
และรายใหญพ่เิศษ

ทีส่นใจธุรกจิเรอืยอชต์ 

150 ราย

สือ่พนัธมติร
20 ราย

งานชุมนุมเรอืยอชต์
สุ ด เอ็ก ซ์คลู ซีฟ
รายการหนึ่งของ

เอเชีย



แพค็เกจส �าหรบัการสนบัสนนุ
ความนิยมในการแล่นเรอืใบในเอเชียช่วยใหร้ายการนี้เป็นกจิกรรมที่เหมาะแกก่ารเพิ่มระดับการรบัรูใ้นแบรนดข์องธุรกจิตา่ง ๆ 
ในกลุ่มลกูคา้ที่ตรงเป้าหมาย 

ธุรกจิที่เขา้รว่มกับงานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ๊คส์ 2562 จะสามารถเช่ือมโยงคณุคา่ของแบรนดข์องตน เขา้กับรายการ
ที่เน้นใหเ้หน็ถงึช่ือเสียงและความเป็นเลิศ 

ระดับที่ 1 : ผูส้นับสนุนการน�าเสนอ
ผูส้นับสนุนการน�าเสนอ 1 ราย จะไดส้ิทธใินการมสีว่นรว่มในช่ือรายการนี้ เช่น งานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ๊คส์ 2018 
น�าเสนอโดย [ช่ือผูส้นับสนุนการน�าเสนอ]

ระดับที่ 2 : ผูส้นับสนุนรว่ม
ผูส้นับสนุนรว่มไม่เกิน 6 รายจากธุรกจิซ่ึงไมไ่ด้เป็นคู่แขง่กัน 

ระดับที่ 3 : ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการ และสื่อพนัธมิตร 
ผูจ้ัดหาสินคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการ ไม่เกิน 10 ราย จะไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูจ้ัดหาสินคา้และบรกิารที่จ�าเป็นและส�าคญั
ต่อการจัดงาน สื่อพันธมิตร ไม่เกิน 10 ราย ในการรว่มสนับสนุนดา้นการโฆษณาและเผยแพรก่ารจัดงาน
 

พนัธมิตรซูเปอรย์อชต์และผูส้นับสนุนทางอุตสาหกรรม
แพค็เกจส�าหรบัเจา้ของซูเปอรย์อชต์และธุรกจิอุตสาหกรรมทางน�้า/เรอืยอชต์ 

ขอเชิญผสมผสานกจิกรรมการตลาดของทา่นเขา้เป็นสว่นหนึง่ของงานชุมนุม เรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ๊คส์ 2562

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ต้อนรับแบรนด์สุดหรูต่าง ๆ จากโลกของเรือยอชต์ ซ่ึงรวมถึง FEADSHIP และ RPYAL HUISMAN2

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานชุมนุมเรอืยอชต์
สุ ด เอ็ก ซ์คลู ซีฟ
รายการหนึ่งของ

เอเชีย



ความเหน็จากผูเ้ขา้รว่มงานในครัง้ที่ผา่นมา
“งานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ็คส์ เป็นโอกาสทีไ่ม่เหมือนทีไ่หนทีเ่หลา่เจา้ของธุรกจิและผูท้ีส่นใจจะไดพู้ดคุยแลกเปลีย่นกันที่
กจิกรรมตา่งๆ และการประชุมทีเ่ป็นกันเอง ซ่ึงจดัขึน้อยา่งดี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นทีท่ีไ่ม่คุ้นเคย แตง่านชุมนุมเรอืซูเปอร์
ยอชตก์ะตะรอ็คส์ แสดงใหท้กุคนเหน็แลว้วา่ภูมภิาคนีม้ีศกัยภาพ”
เลสเตอร์ ลัม ประธาน แคมเปอร&์นโิคลสันส์ เอเชีย

“ขอบคณุมาก ๆ ส�าหรบัการต้อนรบัทีด่ีเยีย่ม ผมและครอบครวัมีความสขุมาก งานนีจ้ดัขึน้มาอยา่งดีและผมรอคอยทีจ่ะได้เขา้รว่ม
อกีในอนาคตอันใกล้”
ดร. เชษฐา (บอยด)์ สงค์ทวพีล ประธาน บรษิัท เพญ็ตา 

“แนวคิดของงานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ็คส์ดีมาก และผมชอบทีม่กีจิกรรมทีส่นกุมาก ๆ และเป็นกจิกรรมงานสงัคมแบบนี ้
อยูใ่นปฏิทินของเอเชีย เจา้ของธุรกจิและวงในอุตสาหกรรมรายตา่ง ๆ ไดพู้ดคุยกันมาตลอดเกีย่วกับความต้องการทีอ่ยากใหม้งีาน
แบบนีแ้ละทีก่ะตะรอ็คสก์ไ็ดจ้ดังานงานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ็คส์ทีม่ีความยิง่ใหญข่ึน้มา”
สจวต แคมป์เบล บรรณาธกิาร โบต อินเตอรเ์นชันแนล

“งานงานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ็คส์ 2562 ไดพ้สิจูนใ์หเ้หน็วา่ขบวนพาเหรดมกีารเปิดตวัทีย่ิง่ใหญข่อง iAQUAs หลงัจาก
ทีไ่ดพ้ฒันาอยา่งเข้มข้นเป็นเวลา 2 ปี เราสามารถจดัแสดงสินคา้เกีย่วกับกระเบนทีอ่อกใหม่ แสดงต่อผูช้มทีส่นใจในสถานทีท่ี่
สมบูรณ์แบบ รูส้กึเหมือนกับเรามา ถกูทางแลว้ในการเปิดตวัของเรา”

“ทีมกะตะรอ็คสจ์ดังานตามทีเ่ราต้องการในการจดัแสดงเรอืเจ็ตด�าน�า้ในช่วงตลอดวนัหยุดสุดสัปดาห์ โดยทีไ่มรู่ส้กึวา่ไม่เป็น
ธรรมชาติหรอืวา่ดูยัดเยียดเลย  และผลสุดทา้ยปรากฎวา่มรีายการรายช่ือลกูคา้รายตา่ง ๆ ทีม่ีศกัยภาพมากมาย มกีารรว่มงาน
ตา่ง ๆ ทีน่า่ตืน่เต้น และสือ่ฟุตเทจตา่ง ๆ ทีเ่ยีย่มยอด ทีเ่ราสามารถน�าไปใช้เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีด่ีเยีย่มได้”

“งานพฒันาขึน้ในแต่ละปีและรายช่ือหุน้สว่นตา่ง ๆ นา่ประทับใจมากขึน้ ทีมกะตะรอ็คส์มีความมืออาชีพและกระตือรอืรน้ จบัคูก่ับ
สถานทีแ่ละสิง่อ�านวยสะดวกตา่ง ๆ ทีน่า่ทึง่ ท�าใหง้านนีเ้ป็นหนึง่ในงานในเอเชียที ่iAQUAs จะไม่ยอมพลาด”
โจดี แชปแมน IAQUA/ซีเจ็ต

“ส�าหรบัใครทีเ่หน็วา่งานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ็คส์ เป็นเหมือนงานโมนาโค ยอชต์ โชว์ ทีจ่ดัทีจ่งัหวดัภูเก็ต ถงึเวลาต้องคิด
ใหม่แลว้ มันคืองานซูเปอรย์อชต์มีอนาคตและคุ้มคา่ทีสุ่ดในเอเชียทีใ่หเ้จา้ของธุรกจิเรอืยอชต์ทีม่ีอยูใ่นปัจจุบันและมีศกัยภาพ ใหไ้ด้
พบกับกัปตันเรอื ผูจ้ดัการ ผูส้รา้ง และโบรกเกอรต์า่ง ๆ ในขณะเดียวกันก็มีบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยความสนกุและผอ่นคลายผสม
กลมกลืนกัน”
ไมเคิล ฮอเวริต์ ผูส้ื่อขา่ว ซูเปอรย์อชต์

“กะตะรอ็คส์ ยึดความหรูหราเป็นหลกัและผอ่นคลายทกุประสาทสัมผสัของคณุ ผมและภรรยาพบวา่นีค่ือบา้นทีส่มบูรณ์แบบทีอ่ยู่
หา่งไกลจากบา้น ซ่ึงมีความสงบสขุอยา่งแทจ้รงิในสิง่แวดล้อมทีน่า่ทึง่ และพวกเรายงัชอบงานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ็คส์ 
ซ่ึงเป็นงานทีอ่ศัจรรย์ พวกเรารองานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ็คส์ ปี 2562 ไมไ่หวแลว้”
บยอรน์ ฮอจการด์ เจา้ของสกายวลิลา่ เพนต์เฮาส์ กะตะ รอ็กส์ ประธานกรรมการบริหาร แองโกล- อสีเทิรน์
ยูนิแวน กรุป๊

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ต้อนรับแบรนด์สุดหรูต่าง ๆ จากโลกของเรือยอชต์ ซ่ึงรวมถึง FEADSHIP และ RPYAL HUISMAN3

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานชุมนุมเรอืยอชต์
สุ ด เอ็ก ซ์คลู ซีฟ
รายการหนึ่งของ

เอเชีย



เหตผุลที่ควรเขา้รว่ม
การเขา้รว่มในงานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ๊คส์ 2562 จะใหส้ิทธปิระโยชนก์ับ
ผูส้นับสนุนรายการในหลาย ๆ ดา้น ได้แก่

แบรนด์, การเป็นผลิตภณัฑ์เดยีวในประเภทสนิคา้และ
ทรพัยส์นิทางปัญญา 
การสรา้งความเช่ือมโยงและก�าหนดแนวทางของแบรนด์ - ดว้ยแบรนด์ดา้นงาน
เรอืซูเปอรย์อชตช้ั์นน�าทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดับโลกและระดับ ภูมภิาค 

สื่อและการประชาสัมพนัธ์
ดา้นการตลาดเพื่อสง่เสรมิการขาย – สรา้งแบรนดผ์า่นสื่อวัสดุทางการ ตลาด 
เช่น การจัดกจิกรรม ใบโปรแกรมการจัดงานอยา่งเป็นทางการ ขา่ว ประชาสัมพันธ์ 
บัตรเชิญและผา่นแคมเปญการตลาดระดับภูมภิาคทัง้ก่อน และหลงัการจัดงาน

ดา้นประชาสัมพันธ์ – โอกาสในการประชาสัมพันธอ์ยา่งกวา้งขวางในสื่อทางดา้น
เรอืยอชตช้ั์นน�าและสินคา้ระดับหรู ในช่วงเปิดฤดกูาลแล่นเรอืใบของเอเชีย

ดา้นสื่อดจิิตอล – การประชาสัมพันธแ์บรนด์บนเวบ็ไซต์และโซเชียลมีเดีย ของ
รายการ และประชาสัมพันธใ์นบล็อกและจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ที่สง่ ไปยงัฐานข้อมูล 
ของผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรม รวมทัง้ประชาสัมพันธ์

 
ในปี 2562 งานนีส้รา้งการสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์และการตลาดมูลคา่
มากกวา่ 1,225,000 ดอลลารส์หรฐั

การแจกตวัอยา่งและจ�าหนา่ยสนิคา้
การตลาดเชิงประสบการณ์ - โอกาสในจบัจองพื้นที่เพื่อท�าการกระตุ้น 
ประสิทธภิาพของแบรนดภ์ายในงาน

การเพิ่มยอดขาย – โดยการน�าเรอืมาจัดแสดง ส�าหรบัเปิดใหเ้ช่าเหมาล�า หรอื
จ�าหนา่ยในช่วงเปิดฤดกูาลแล่นเรอืใบของเอเชีย

การเสรมิสรา้งความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ
การรบัรอง – มอบความบันเทงิใหก้ับกลุ่มเป้าหมายทัง้
ภายในและภายนอก รว่มงานเลี้ยงเปิดฤดกูาลเช่า
เหมาล�าเรอื ซ่ึงจัดขึ้นเพื่อใหเ้จา้ของและผูป้ระกอบการ
ทางดา้นเรอืยอชต์ ไดร้ว่มฉลองการเปิดฤดกูาล
แล่นเรอืใบของเอเชีย 

การสรา้งเครอืขา่ย - ติดต่อโดยตรงกับลกูคา้เช่า
เหมาล�าเรอืและกลุ่มผูซ้ื้อเรอืยอชต์ที่มีศกัยภาพใน
บรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการพบปะ

ขอ้มูลการจดังานโดยสรุป
• เปิดใหเ้รอืยอชต์ทัง้ประเภทเรอืใบและเรอืยนต์ที่มีความยาวมากกวา่ 24 เมตร
 ซ่ึงอยูใ่นภูเก็ตหรอืก�าลงัเดินทางมายงัภูเก็ต 
• เรอืจะทอดสมอที่ดา้นหนา้ของกะตะรอ๊คส์
• สามารถใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกของรสีอรท์กะตะรอ๊คสไ์ด้ ซ่ึงรวมถงึ 
 Infinite Luxury Spa
• คลาสเรยีนท�าอาหารไทย
• คลาสเรยีนท�าไวน์และชีส
• สโมสรส�าหรบัเดก็
• กจิกรรมส�าหรบัครอบครวัส�าหรบัเจา้ของเรอืซูเปอรย์อชต์และสมาชิก
 ในครอบครวั
• ดินเนอรเ์ฉพาะส�าหรบัเจา้ของเรอืซูเปอรย์อชต์ 
• การต้อนรบัในการเปิดงานบนเรอืซูเปอรย์อชต์
• งานเลี้ยงค็อกเทลสงัสรรคช่์วงค�่า
• ไพรเวทบรนัช์บนเรอืซูเปอรย์อชต์
• ล่องเรอืยอชต์
• Yacht Hops
• Big Boys Toys
• การบรรยายเพื่อน�าเสนอโดยวิทยากร
• งานเลี้ยงบารบ์ีควิสว่นตวัรมิชายหาด
• งานเลี้ยงเปิดฤดกูาลเช่าเรอืยอชต์

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งาน KRSR ช่วยยกระดับเมืองภูเก็ตและประเทศไทยไปสู่จุดหมายเรือซูเปอร์ยอชต์ระดับโลก4

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานชุมนุมเรอืยอชต์
สุ ด เอ็ก ซ์คลู ซีฟ
รายการหนึ่งของ

เอเชีย



   ผูเ้ขา้รว่มงานมากกวา่ 330 ทา่น
   และนกัลงทนุรายใหญ/่นกัลงทนุรายใหญ ่  
   พเิศษมากกวา่  120 ราย

   รายช่ือผูเ้ขา้รว่มงานวไีอพี  
   วเิคราะหผู์ช้มในงาน
   เจา้ของธุรกจิ/นกัลงทนุรายใหญ ่32%
   เจา้ของซูเปอรย์อชต/์นกัลงทนุรายใหญพ่เิศษ 20%
   เจา้ของกะตะ รอ็กส ์วลิลา่ 8%
   สือ่มวลชน 15%
   ผูม้อีทิธิพล คนดงั 10%
   ภาคอุตสาหกรรมมอือาชีพ 15%

การตลาดและการประชาสมัพันธ ์
นอกเหนอืจากโปรแกรมงานสงัคม การประชุมธุรกจิที่มปีระสทิธผิลและงานเลีย้งทีอ่ศัจรรยแ์ลว้ งานนีย้งัด�าเนนิการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดเป็นมูลคา่กวา่ 1,255,000 ดอลลารส์หรฐั รวมกบัมูลคา่ดา้นการตลาดอกีกวา่ 3,000,000
ดอลลาร์สหรัฐ ตัง้แตปี่ 2559

เป้าหมายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ในปี 2561
24,000,000 บาท / 730,000 ดอลลารส์หรฐั

บทความที่เผยแพรโ่ดยสื่อแนวหนา้ 
55 บทความ

การเขา้ถงึผา่นสื่อ ประชาสมัพนัธ ์สื่อสงัคมออนไลน ์

มากกวา่ 6 ลา้น

มูลคา่การตลาดและการประชาสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ
40,000,000 บาท

สื่อพันธมติร

มากกวา่ 20 ราย เกี่ยวกบัเรอืยอชต ์– ไลฟ์สไตล ์- การทอ่งเที่ยวหรูหรา – อสงัหา ฯ - ธุรกจิ

สื่อสิ่งพิมพ์หลกั
โบต อนิเตอรเ์นชนัแนล – เพรสทจิ - รอบบ ์ รพีอรต์ – สเปยีรส์ - ไลฟส์ไตล ์เอเชยี และอกีมากมาย

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ส�าหรับเรือซูเปอร์ยอชต์ทัง้แบบเรือใบและแบบเรือมอเตอร์ที่มีขนาดยาวมากกว่า 24 เมตร5

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานชุมนุมเรอืยอชต์
สุ ด เอ็ก ซ์คลู ซีฟ
รายการหนึ่งของ
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ก�าหนดการงานชุมนมุเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ็คส ์2562  
วนักอ่นเริ่มงาน – วนัพุธที่ 11 ธนัวาคม 2562
20.00 - 23.00 น. ดินเนอรป์ระจ�าปีส�าหรบัอนิฟินิตลกัซ์ชัวรคีลับและเจา้ของกะตะรอ็คส์ วิลลา่ (กจิกรรมสว่นตวั)
   น�าเสนอโดยอนิฟินิตลกัซ์ชัวรี

วนัที่ 1 – วนัพฤหสับดีที่ 12 ธนัวาคม 2562
09.00 - 10.00 น. สรุปงานครา่ว ๆ กับพันธมิตรของงาน
10.00 - 16.00 น. การจัดแสดงของรสีอรต์ – โอกาสในการเปิดประสบการณก์ับสิ่งอ�านวยความสะดวกตา่ง ๆ 
   มากมายโดยไม่มีคา่ใช้จา่ย ที่กะตะรอ็คส์ ได้แก่ การท�าสปาโดยอนิฟินิตลกัซ์ชัวรสีปา คลาสเรยีนโยคะ 
   คลาสเรยีนท�าอาหารไทย  และอื่น ๆ โปรดเยี่ยมชมที่สปา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและท�าการจอง
11.00 น.  คลาสเรยีนท�าอาหารไทยที่วิลลา่ 401 -  เปิดประสบการณไ์ปกับศลิปะของต�าราอาหารไทย กับเชฟ
   อาหารไทยระดับสงู ผูม้ากประสบการณ์ (จ�ากดัส�าหรบัผูเ้ขา้รว่มงาน จ�านวน  8 ทา่นที่มาก่อน) 
15.00 น.  ประสบการณก์ารชิมหอยนางรมกับแชมเปญที่หอ้งเก็บไวน์ (กจิกรรมสว่นตวั)
18.00 - 23.00 น. งานเลี้ยงเปิดงานเคอารเ์อสอาร์ - กะตะรอ็คส์เปิดงาน 2562 เคอารเ์อสอาร์ กับการต้อนรบัสุดพิเศษ
   ที่กะตะรอ็คส์

วนัที่ 2 – วนัศกุรท์ี่ 13 ธนัวาคม 2562
09.30 น.  วนัล่องเรอื – การล่องเรอืส�าหรบับารบ์ีควิสว่นตวัรมิชายหาด
12.15 - 15.30 น. การพบปะสงัสรรค์ดว้ยบารบ์ีควิรมิชายหาด
18.30 - 20.30 น. งานเลี้ยงซันเซตจนิ ที่กะตะรอ็คส์ คลับเฮาส์ (กจิกรรมสว่นตวั)
19.30 - 23.00 น. ดินเนอรส์�าหรบัเจา้ของซูเปอรย์อชต์ – ที่เพนท์เฮาสข์องกะตะ รอ็คส์  
   ดินเนอรส์ว่นตวัสุดพิเศษนี้ส�าหรบักลุ่มที่จัดเป็นผูเ้ขา้รว่มงานวไีอพีและเจา้ของซูเปอรย์อชต์
   (ที่ได้รับบัตรเชิญเท่านัน้)

วนัที่ 3 – วนัเสารท์ี่ 14 ธนัวาคม 2562
10.00 - 11.30 น. อาหารเช้าแชมเปญ รอบสื่อ – ส�าหรบับัตรเชิญพิเศษเทา่นัน้ ส�าหรบักลุ่มทีไ่ดร้บัคัดเลือก
   ของสื่อและผูเ้ขา้รว่มงานวไีอพี
10.00 - 16.00 น. การจัดแสดงของรสีอรต์ – โอกาสในการเปิดประสบการณก์ับสิ่งอ�านวยความสะดวกตา่ง ๆ 
   มากมายโดยไม่มีคา่ใช้จา่ย ที่กะตะรอ็คส์ ได้แก่ การท�าสปาโดยอนิฟินิตลกัซ์ชัวรสีปา คลาสเรยีนโยคะ 
   และอื่น ๆ (ส�าหรบัทา่นที่มาก่อน) โปรดเยี่ยมชมที่สปา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและท�าการจอง
13.00 - 15.00 น. บิก๊บอยส์ทอยส์ – สาธติและทดลองเล่นของเล่นทางน�้าแบบตา่ง ๆ
14.00 - 16.00 น. ล่องเรอืยอชตร์ะยะสัน้ เจา้ของเรอืยอชต์ สื่อและแขกวไีอพี ไดร้บัเชิญใหข้ึ้นบนเรอืยอชต์ตา่ง ๆ
16.00 - 17.00 น. เรยีงแถวเรอืซูเปอรย์อชต์ – เรอืซูเปอรย์อชต์ มาเขา้แถวเรยีงกันเพื่อใหส้ื่อและโดรนถา่ยภาพ
18.00 - 00.00 น. งานเลี้ยงเปิดฤดกูาลเช่าเหมาล�าเรอืกะตะรอ็คส์ – งานเลี้ยงใหญ่ครัง้สุดทา้ย ประกอบไปดว้ย
   วงดนตรสีด ดีเจ อาหารและความสนกุ

วนัที่ 4 – วนัอาทิตย์ที่ 15 ธนัวาคม 2562
12.00 - 15.00 น. งานเลี้ยงกะตะรอ็คส์ แชมเปญ พูล บรนัช์

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานเลี้ยงเปิดฤดูกาลเช่าเหมาล�าเรือยอชต์6



เจา้ภาพสถานที่จดังาน – กะตะรอ็คส์ 
ทา่เรอืที่สงบและความงามของของทะเลอนัดามันที่ยงัไมถ่กูเปิดเผย กะตะรอ็คส์ เป็นรสีอรต์และที่พกัสว่นตวัที่โดดเด่นอยา่งแทจ้รงิ 
มีหอ้งสกายพูลวิลลา่ที่โอ่อา่ใหญโ่ต จ�านวน 34 หอ้ง ซ่ึงไดร้บัแรงบันดาลจมาจากเรอืซูเปอรย์อชต์ ประกอบไปดว้ย 1, 2, 3 หรอื 
4 หอ้งนอน ล้อมดว้ยพื้นที่หอ้งนั่งเล่นที่โปรง่และใหญโ่ต หอ้งครวัแบบเปิด และสระวา่ยน�้าสว่นตวั ความยาวตัง้แต่ 7 เมตร ถงึ
14 เมตร รสีอรต์ในจังหวัดภูเก็ตที่หรูหราและโดดเด่นนี้ เป็นที่หนึ่งในจุดหมายที่มสีภาพชายหาดที่แตกตา่งกันมากที่สุดของโลก
ที่ซ่ึงกะตะรอ็คส์ ไดส้รา้งช่ือเสียงในดา้นสไตล์ การออกแบบ และการบรกิารที่ดีเยี่ยม ซ่ึงเกดิมาจากแนวคิดของผูบ้รหิารสงูสุด
รชิารด์ โพป กะตะ รอ็คส์ เป็นจุดหมายที่สุดของภูเก็ตและดงึดูดกลุ่มสงัคมนานาชาติที่มวีิสัยทัศนใ์นรอบปี

รสีอรต์รมิฝ่ังมหาสมุทรนี้ อยู่บนถ�้าขนาดเลก็ระหวา่งหาดกะตะและกะตะน้อย พรอ้มกับทา่เทียบเรอืสว่นตวั จากระเบียงของ
รสีอรต์มองเหน็ววิมหาสมุทรนี้ ผู้เขา้รว่มงานทกุทา่นจะเหน็ทะเลอนัดามันที่เป็นประกายพรอ้มเรอืซูเปอรย์อชต์ที่จอดอยูใ่กลก้ับ
เกาะพูที่มีเสน่หช์วนมอง 

ที่กะตะรอ็คส์ ทกุอยา่งของรสีอรต์ไดร้บัรางวัลชนะเลิศของจังหวัดภูเก็ตนัน้ มาจากความพยายาม ความใสใ่จในรายละเอียด
นี่ท�าใหก้ะตะรอ็คส์ ผสานเขา้กับเอกลกัษณข์องการต้อนรบัอยา่งเป็นมิตรของไทยได้อยา่งไรร้อยต่อ ดว้ยสถานที่ตัง้ระดับโลก
เป็นโรงแรมส�าหรบัเรอืโดยสารขนาดใหญ่ที่แทจ้รงิส�าหรบับรษิัทเจา้ของเรอืและอนิฟินิต ลกัซ์ชัวรี

อนิฟินิต ลกัซ์ชัวรี เป็นอุตสาหกรรมช้ันน�าซ่ึงเป็นที่รูจ้กัของสื่อที่มีอิทธพิลในระดับโลก และผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในดา้นนวัตกรรมการจัดการ และความยอดเยี่ยมในดา้นการออกแบบและสถาปัตยกรรม รสีอรต์นีไ้ดร้บัรางวัลดา้นที่ดินและ
การต้อนรบัในระดับนานาชาติมากกวา่ 50 รางวัล ซ่ึงรวมถงีรางวัลที่เป็นที่ปรารถนาอยา่งรางวัล “อพารต์เมนต์ที่ดีที่สุดในโลก” 
ที่งานประกาศรางวัลดา้นที่ดินระดับนานาชาติและที่ คอนเด นาสต์ ทราเวลเลอร์ รางวัล “25 โรงแรมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้”

www.katarocks.com 
www.infiniteluxury.com 

สถานที่ – จงัหวดัภเูกต็
จังหวัดภูเก็ตอยู่ที่จุดศูนยก์ลางของซูเปอรย์อชตร์ะดับโลก มกีารล่องเรอืซูเปอรย์อชตผ์า่นจังหวัดภูเก็ตประมาณ 75 ครัง้ในแตล่ะปี

จังหวัดภูเก็ตตัง้อยูใ่นจุดทางยุทธศาสตรส์�าหรบัเรอืยอชต์ที่มาจากทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนที่จะมาแวะที่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และแถบ
มหาสมุทรแปซิฟิก  ที่นี่ถือวา่เป็นศูนยร์วมของโครงสรา้งพื้นฐานหลกั ส�าหรบัเขตที่มกีารล่องเรอืยอชตข์นาดใหญ่ ดว้ยที่จอดเรอืซู
เปอรย์อชต์มากกวา่ 100 ที่ ส�าหรบัใหบ้รกิาร ระหวา่ง อา่วปอ แกรนด์ มารนีา และภูเก็ต ยอชต์ เฮเวน่ รวมถงึบรษิัทขนาดใหญ่
ตา่ง ๆ ที่มีบรกิารเฟิรส์คลาส

จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนยร์วมจุดหมายของเรอืยอชตข์นาดใหญใ่นเอเชียอยา่งไม่ต้องสงสัย ไม่มีทีไ่หนที่กวา้งใหญ่และมีพื้นที่จุที่จอดเรอื
ได้เทา่ที่นี่

จังหวัดภูเก็ตและภูมภิาคตะวนัออกเฉียงใต้
เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบที่จะจัดงานในไลฟ์สไตล์
แบบนี้เป็นครัง้แรก จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนยร์วมของ
โฮสต์ทัง้หมดของผูท้ี่มีทุนทรพัยใ์นการเช่าเรอื 
แต่ยงัไม่ค่อยเปิดเผยในไลฟ์สไตล์นีจ้นถงึในปัจจุบัน
 
www.phuket.com

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

เหล่าผู้ทรงอิทธิพลสนุกสนานไปกับกิจกรรมทัง้บนบกและบนน�้าตลอด 3 วัน7

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานชุมนุมเรอืยอชต์
สุ ด เอ็ก ซ์คลู ซีฟ
รายการหนึ่งของ

เอเชีย



เรอืยอชตท์ี่เขา้รว่มงานในปี 2561  
งานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ๊คส์ ปี 2561  (เคอารเ์อสอาร)์ ได้ต้อนรบัผูป้ระกอบธุรกจิอุตสาหกรรมเรอืยอชต์ที่ส�าคญัระดับโลกสู่เกาะภูเก็ต แบรนด์เรอืยอชต์หรูหราช้ันน�า
ของโลกบางแบรนด์ อู่เรอืที่มช่ืีอเสียง โบรกเกอรเ์รจ เฮาส์ ทีไ่ดก้ารยอมรบั และเจา้ของซูเปอรย์อชต์ตา่ง ๆ มารวมตวักันเป็นเวลา 3 วนั ในงานเลี้ยง
งานเฉลิมฉลองและกจิกรรมการสรา้งเครอืขา่ยตา่ง ๆ

อนิฟินิต ลกัซ์ชัวรี ประธานผูจ้ัดการงานเคอารเ์อสอาร์ มีความยินดีที่จะต้อนรบักองทพั
เรอืยอชตช้ั์นสงูหลายล�าที่นา่ประทับใจในงานนีข้องปี 2562

เรอืซูเปอรย์อชต์ที่เคยเขา้รว่มงานครัง้ที่ผา่นมา
เอ็มวาย ซานาดู 34 เมตร/111.55 ฟุต Moonen Shipyard
เอ็มวาย นิมเฟีย 33 เมตร โบรวารด์
เอสวาย อะโฟรไดท์ 30 เมตร/98.4 ฟุต Vitters Shipyard
เอสวาย ดาลงิฮู ชูนเนอร์ 29.6 เมตร/97 ฟุต เอส.เอ.พรติชารด์
เอ็มวาย โอลิมเปีย 76 23 เมตร/75.4 ฟุต มอเตอร์ ยอชต์
เอ็มวาย สนกุ 22 เมตร/72 ฟุต ปรนิเซส ยอชต์
เอ็มวาย เฟอรเรตติ 720 22 เมตร/72 ฟุต เฟอเรตติ ยอชต์
เอ็มวาย เฟอเรตติยอชตส์ 720  22 เมตร/72 ฟุต เฟอเรตติ เอส.พ.ีเอ.
เอสวาย ชาทชู วารว์กิ 75 22 เมตร/72 ฟุต เฟอเรตติ เอส.พ.ีเอ. วารว์กิ ยอชต์
มอนเต การโ์ล 86 22 เมตร/72 ฟุต มอนเต การโ์ล ยอชต์

เรอืยอชต์ที่เขา้รว่มงาน
สโปล โชวา 22.5 เมตร/74ฟุต สโปล ยอชต์ ดไีซน์
ซันซีกเกอรแ์มนฮัตตัน 66 21 เมตร/70ฟุต ซันซีกเกอร์ ยอชต์
อะซิมุต ฟลายบรดิจ์ 64 20 เมตร/64ฟุต Azimut Yachts
เอ็มวาย ปรนิเซส 60 18 เมตร/60ฟุต ปรนิเซส ยอชต์
เอ็มวาย รลีี เนาติ ทู  16.5 เมตร/54ฟุต เบอรแ์ทรม 510
เอ็มวาย ซีแลนเดอร์ แซดซ์ 44  13.5 เมตร/44ฟุต ซีแลนเดอร์ ยอชต์
Atari VI 12.4 เมตร/40ฟุต ลี มารนี

เรอืที่จดัแสดง

ขนาดความยาวเฉล่ีย
25 เมตร

เรอืซูเปอรย์อชตท์ีย่าวท่ีสดุ - 35 เมตร เอม็วาย ซานาดู

เรอืซูเปอรย์อชตท์ีร่ว่มแสดงโชว ์ – 18
เรอืยอชตท์ีร่ว่มแสดงโชว ์ – 18 
เรอืมอเตอรย์อชตท์ีร่ว่มแสดงโชว ์ – 15
เรอืยอชตแ์บบเรอืใบทีร่ว่มแสดงโชว ์ – 3
เรอืยอชตท์ี่เปิดใหเ้ช่าเหมาล�า
หรอืส�าหรบัจ�าหนา่ย  – 12

งานชุมนุมเรอืยอชต์
สุ ด เอ็ก ซ์คลู ซีฟ
รายการหนึ่งของ

เอเชีย

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานที่ เน้นความส�าราญซ่ึงออกแบบมาเพื่อเจ้าของเรือซูเปอร์ยอชตโ์ดยเฉพาะ8



ผูส้นบัสนนุและพนัธมติรในปี 2561
เจา้ของสทิธิ

ผูส้นบัสนนุหลกั/ผูส้นบัสนนุ
สถานท่ีจดังาน

สื่อพนัธมติร

พนัธมติรผูเ้ขา้รว่มงาน ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการ

พนัธมติรซูเปอรย์อชต์

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ต้อนรับแบรนด์สุดหรูต่าง ๆ จากโลกของเรือยอชต์ ซ่ึงรวมถึง FEADSHIP และ ROYAL HUISMAN9

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานชุมนุมเรอืยอชต์
สุ ด เอ็ก ซ์คลู ซีฟ
รายการหนึ่งของ

เอเชีย



รายการสทิธปิระโยชน์ ผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ 

ผู้สนับสนุน
ร่วม

ผู้จัดหาสินค้าและ
บริการอย่างเป็น
ทางการ และ
สื่อพันธมิตร

สิทธิพิเศษเฉพาะตามประเภทผู้สนับสนุนและสิทธิการใช้ช่ือ 

สิทธิในการใช้ช่ือ “กะตะร็อคส์ ซูเปอร์ยอชต์ รองเดวู 2562 โดย [ช่ือผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ใช่

สทิธใินการใช้ช่ือ [ช่ือผูส้นับสนุนรว่ม] “ผูส้นบัสนนุรว่มอยา่งเป็นทางการ ของงานกะตะรอ็คส์
ซูเปอร์ยอชต ์รองเดวู 2562 โดย [ช่ือผูส้นับสนุนการน�าเสนอ]” เพือ่ใช้ในการประชาสมัพันธแ์ละโฆษณา ใช่

สทิธใินการใช้ช่ือ [ช่ือผูจั้ดหาสนิคา้และบริการอยา่งเป็นทางการ/ส่ือพนัธมติร] “ผู้จดัหาสินค้าและ
บรกิารอยา่งเป็นทางการ/สื่อพนัธมิตรของงานกะตะร็อคส์ ซูเปอร์ยอชต ์รองเดวู 2562 โดย [ช่ือผู้
สนบัสนนุการน�าเสนอ]” เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธแ์ละโฆษณา

ใช่

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเภทสินค้าหนึ่ง ๆ ใช่ ใช่

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

แสดงโลโก้ตลอดงาน ในที่ที่สามารถติดโลโก้ได้ ใช่ ใช่

โลโก้บนฉากหลังพื้นที่ให้สัมภาษณ์ ใช่ ใช่ ใช่

สิทธิด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์

สิทธิในการใช้แคมเปญประชาสัมพันธ์ทุกแคมเปญ รวมไปถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ใช่ ใช่

โอกาสในการลงบทความในเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการ ใช่ ใช่ ใช่

สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

โอกาสในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์และทุก ๆ ช่องทางการติดต่อของงาน 
รวมถึงจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 

ใช่
ที่โดดเด่น ใช่ ใช่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมการจัดการทางดิจิตอล รวมทั้งการเข้าถึงวิดีโอถ่ายทอดสด บล็อก 
การสัมภาษณ์ การตอบค�าถามทางทวิตเตอร์ ข้อความทวีตหรือโพสต์ต่างๆ ทางเฟซบุ๊ก

ใช่
ที่โดดเด่น ใช่

รายการสทิธปิระโยชน์ ผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ 

ผู้สนับสนุน
ร่วม

ผู้จัดหาสินค้าและ
บริการอย่างเป็น
ทางการ และ
สื่อพันธมิตร

การท�าการตลาดเชิงประสบการณ์และการสร้างภาพลักษณ์ 

การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และการสุ่มตัวอย่าง ใช่ ใช่

การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในถุงรวมของดี ใช่ ใช่

สิทธิด้านการรับรองและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

บัตรเชิญเข้าร่วมงานเปิดงาน ใช่ ใช่ ใช่

บัตรเชิญเข้าร่วมบาร์บีคิวชายหาด ใช่ ใช่ ใช่

บัตรเชิญเข้าร่วมซันเซตค็อกเทลส์ ใช่ ใช่ ใช่

บัตรเชิญเข้าร่วมงานดินเนอร์เจ้าของธุรกิจ ใช่

บัตรเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเปิดฤดูกาลเช่าเหมาล�าเรือกะตะร็อคส์ ใช่ ใช่ ใช่

รายการสิทธิประโยชน์อาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผูส้นับสนุน

แพค็เกจส�าหรบัพนัธมิตรซูเปอรย์อชต์และผูส้นับสนุนอุตสาหกรรม
ราขอเสนอโอกาสส�าหรบัพันธมิตรซูเปอร์ยอชต์และผูส้นับสนุนอุตสาหกรรมที่จะเข้ารว่มไดใ้นหลาย ๆ ระดับ ซ่ึงจะไดร้บัสิทธปิระโยชนใ์นการประชาสัมพันธ์
แบรนด์และการรบัรอง ดังนี้

พนัธมติรซูเปอรย์อชต์
• สทิธใินการใช้ช่ือและโลโกข้องงานในการประชาสมัพนัธ ์(เช่น 
 “...พนัธมติรซูเปอรย์อชตอ์ยา่งเป็นทางการของ...”)
• โลโก/้ฮอตลงิกบ์นเวบ็ไซตข์องงานในหนา้ผูส้นบัสนนุรายการ
• โลโกใ้นโปรแกรมการจัดงานอย่างเป็นทางการ
• บตัรผา่นวไีอพี
•  สิ่งพมิพป์ระชาสมัพนัธใ์นรายการ
• โลโกบ้นเวทแีละฉากหลงับรเิวณพืน้ทีใ่หส้มัภาษณส์ื่อ

ผู้สนับสนุนอุตสาหกรรม
• สิทธใินการใช้ช่ือและโลโกข้องงานในการประชาสัมพันธ์ 
 (เช่น “ ....ผูส้นับสนุนอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการของ......”)
• โลโก้/ฮอตลิงก์บนเว็บไซตข์องงานในหน้าผู้สนับสนุนรายการ
• โลโกใ้นโปรแกรมการจัดงานอย่างเป็นทางการ
• บัตรผ่านวไีอพี
• สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธใ์นรายการ
• โลโก้บนเวทีและฉากหลังบรเิวณพื้นทีใ่ห้สัมภาษณ์สื่อ

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานเลี้ยงเปิดฤดูกาลเช่าเหมาล�าเรือยอชต์10
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การประชาสมัพนัธแ์ละการการตลาด
งานเคอาร์เอสอารด์งึดดูสื่อมวลชนทอ้งถิน่ ในภมูภิาคและนานาชาตมิากมาย ซ่ึงครอบคลมุ
ถงึสื่อที่เป็นสิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศันแ์ละรูปแบบดจิทิลัตา่ง ๆ

ในปี 2562 การประชาสมัพนัธง์านเคอารเ์อสอาร์จะประกอบด้วย การครอบคลมุสื่อช้ันน�าที่
เกีย่วกบัความหรูหรา ไลฟ์สไตลแ์ละเรอืซูเปอรย์อชต ์เช่น

• โบต อนิเตอรเ์นชันแนล รอบบ ์รพีอรต์ สเปียร์ส เอเชีย แปซิฟิก โบตทงิ ไลฟ์สไตล์ 
 เอเชีย และอืน่ ๆ อกีมากมาย
• ไดล้งในวดิโีอกอ่นและหลงังานและขอ้ความทางดจิทิลัสดุพเิศษ
• ขอ้มูลขา่วสารตา่ง ๆ ที่เขา้มาทางเครอืขา่ยของเรา ผา่นบรษิทัตวัแทนประชาสมัพนัธ์
 และสื่อพนัธมติร
• จดหมายขา่วอเิลก็ทรอนกิสส์ง่ไปยงัฐานขอ้มูลของนกัลงทนุรายใหญพ่เิศษ เจา้ของ
 เรอืซูเปอรย์อชต ์เจา้ของกะตะรอ็คส ์วลิลา่ และผูน้�าทางธุรกจิ
• เผยแพรท่างโซเชียลมเีดยีและสื่อออนไลนร์ะดบัโลก (ไดร้บัประโยชนจ์ากยอดไลคน์บัลา้น)

“เมือ่ปีทีแ่ลว้เราประสบความส�าเรจ็มูลคา่กวา่ 1,200,000 ดอลลารส์หรฐั ในการครอบคลมุ
พืน้ทีส่ือ่ใหส้�าหรบัทกุแบรนดท์ีเ่ขา้รว่ม ปีนีเ้ราด�าเนนิการขยายเป้าหมายของเราในการเพิม่
จ�านวนทัง้พืน้ทีส่ือ่และเรอืยอชตท์ีเ่ขา้รว่ม”
ไมเคลิ เนอรแ์บตเลยีน, ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด, อินฟินติ ลกัซ์ชัวรี

การรับรอง 

งานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ๊คส์ 2562 มอบโอกาสสุดพิเศษและสมบูรณ์แบบ
มาก ๆ ในการใหค้วามบันเทงิแกล่กูคา้และผูบ้รหิาร ที่รสีอรต์ที่สวยที่สุดแหง่หนึ่งใน
ประเทศไทย

ผูส้นับสนุนจะไดร้บัโอกาสมากมายในการใหค้วามบันเทงิแกผู่เ้ขา้รว่มงานผา่นแพค็เกจ
ตา่ง ๆ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะในงาน:
การตอนรบัในงานเปิดงาน
วนัล่องเรอื
บารบ์ีควิรมิชายหาด
ดินนเนอรเ์จา้ของธุรกจิ
อาหารเช้าแชมเปญ รอบสื่อ
งานเลี้ยงเปิดฤดกูาลเช่าเหมาล�าเรอืกะตะรอ็คส์

การตลาดเชิงประสบการณ์
ผูเ้ขา้รว่มงานงานชุมนุมเรอืซูเปอรย์อชตก์ะตะรอ๊คส์ 2562 ใหก้ารสนับสนุนรว่มกับ

•  กลุ่ม Ultra High Net Worth Individuals 
• กลุ่ม High Net Worth Individuals
• สื่อ 
• บุคคลที่มช่ืีอเสียง
• ผูป้ระกอบการในแวดวงธุรกิจจากทกุอุตสาหกรรม
• บรษิัทที่มีความเช่ือมั่นจากแวดวงสื่อโฆษณา

ผูเ้ขา้รว่มงานในปี 2561 
กลุม่ผู้มคีวามมัง่คัง่ (UHNW / HNW)  32%

เจา้ของเรือซูเปอรย์อชตแ์ละกลุม่ UHNW 20%

เจา้ของกะตะรอ็คส ์วลิลา่ 8%

สือ่ 15%

ผู้มอีทิธพิล, คนดงั 10%

อุตสาหกรรมอาชีพ 15%

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

จัดขึ้นที่รีสอร์ตหรูระดับ 5 ดาว11
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ผูจ้ดังาน - Infinite Luxury
Infinite Luxury เป็นหนึ่งในแบรนดผู์ใ้หบ้รกิารดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และบรหิารจัดการรสีอรท์ช้ันแนวหนา้ของประเทศไทย 
ซ่ึงมีทีมบรหิารที่ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญในธุรกจินี้ โดยมฐีานอยูใ่นจังหวัดภูเก็ต 

Infinite Luxury มซีีอโีอคือ รชิารด์ โป๊ป ซ่ึงมีประสบการณ์มากกวา่ 35 ปีในการพฒันาและบรหิารจัดการบรษิัท ก่อสรา้งและ
บรษิัทอสงัหารมิทรพัย์ที่ประสบความส�าเรจ็อยา่งสงูมาแลว้หลายแหง่ เริ่มตัง้แตพ่ื้นที่ที่มีศกัยภาพสงูในกรุงลอนดอน มาจนถงึเกาะ
ภูเก็ตในทกุวนันี้ 

รชิารด์เป็นนกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัความนับถือเป็นอยา่งสงูและเป็นที่รูจ้กักันอยา่งดใีนแวดวงธุรกจิ รวมทัง้
ในแวดวงผูม้ีความมั่งคั่ง ประวัติความส�าเรจ็และช่ือเสียงของรชิารด์ในธุรกจิที่มกีารแขง่ขันสงูนีไ้ม่เป็นสองรองใคร 

ความส�าเรจ็อยา่งมากมายของกะตะรอ๊คส์ ช่วยให้ Infinite Luxury สามารถยืนอยู่ในแถวหนา้ในฐานะผูท้า้ชิงหลกัส�าหรบัโครงการ
ในอนาคตในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และบรหิารจัดการรสีอรท์ในภูเก็ตและในภูมภิาคนี้ ซ่ึงนับวา่มีความส�าคญัเป็นอยา่งยิ่ง
เนื่องจากภูเก็ตไดร้บัการยอมรบัเพิ่มขึ้นทกุวนัในฐานะรสีอรท์และจุดหมายปลายทางการเดินทางท่องเที่ยวช้ันน�าของเอเชีย 

ดว้ยระบบสาธารณูปโภคที่มีความพรอ้มและพฒันาขึ้นทกุวนั ชายหาดอนัยอดเยี่ยม แหลง่สันทนาการที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก และ
ตลาดที่มกีารเติบโตอยา่งเต็มที่ ท�าใหผู้เ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมนี้เป็นจ�านวนมากคาดวา่จะมีตลาดอสงัหารมิทรพัย์และรสีอรท์
ระดับหรูในเกาะภูเก็ตในอนาคต 

www.infiniteluxury.com  

ขอ้มูลการตดิตอ่
อนิฟินติ ลกัซ์ชัวรี
c/o บรษิัท กะตะรอ็คส์ จ�ากดั 
186/22 ถนนโคกโตนด 
ต�าบลกะตะ  อ�าเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ประเทศไทย 83100
โทรศพัท์ +66 7637 0777
โทรสาร +66 7637 0777
www.infiniteluxury.com  
www.katarockssuperyachtrendezvous.com 

ไมเคิล เนอรแ์บตเลียน ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด
(ส�าหรบัการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล:์ michael@infiniteluxuary.com
โทรศพัท์ +66 7637 0777

บรษัิท พอล พูล (เซ้าท อสี เอเชีย) จ�ากัด
198 ถนนตะนาว 
แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
ประเทศไทย
โทรศพัท์ / โทรสาร: +66 2622 0605-7
www.paulpoole.co.th

พอล พูล – กรรมการผูจ้ัดการ
(ส�าหรบัการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล:์ paul@paulpoole.co.th
โรศพัท์ +66 8 6563 3196

อดุมพร พนัธ ุจ์นิดาวรรณ – ผ ูช้ว่ยสว่นตวั
(ส �าหรบัการตดิตอ่เป น็ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
อเีมล:์ udomporn@paulpoole.co.th
โทรศ พัท์ +66 8 6382 9949

จัดโดย อินฟินิต ลักซ์ชัวรี    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

เหล่าผู้ทรงอิทธิพลสนุกสนานไปกับกิจกรรมทัง้บนบกและบนน�้าตลอด 3 วัน12
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