
งานชุมนุมเรือซูเปอรยอชท  
กะตะรอคส 2563
จังหวัดภูเก็ต วันที่ 10-12 ธันวาคม 2563

 ปนี ้ เข าสู ปที ่ 5 ของการจัดงานชุมนุมเรือซูเปอรยอชทกะตะรอคส ซึ ่งเปนงาน

ซูเปอรยอชทที ่พิเศษที ่สุดในเอเชีย เน�องจากผู เข ารวมจะตองไดรับเชิญเทานั ้น

ซึ ่งไดแก เจาของเรือซูเปอรยอชท เจาของกะตะรอคสวิลลา และบุคคลที ่มี

ช�อเสียงในทวีปเอเชีย

ผู เข ารวมงานจะไดยลโฉมความอลังการของซูเปอรยอชท กิจกรรมพิเศษ 

และงานเลี ้ยงฉลองที ่สนุกสนาน หรูหรา ในบรรยากาศที ่ผอนคลาย

 
 

งานนี ้จ ัดขึ ้นในชวงเวลาเริ ่มตนของฤดูกาลการแลนเรือยอชทและการเปดใหเชา

เหมาลำเรือในประเทศไทย ผู เข ารวมงานจึงมีตั ้งแตแบรนดเรือยอชทหรูชั ้นนำ 

อู ตอเรือช�อดัง และตัวแทนจำหนายเรือยอชทที ่คนทั ่วโลกตางใหการยอมรับ 

อันไดแก  Feadship; Royal Huisman; Burgess;  Princess Yachts 

South East Asia; Benetti; Lee Marine; Northrop & Johnson; 

Seal Superyachts ตลอดจนรายอ�น ๆ อีกมากมาย

KRSR 2563 จัดขึ ้นอีกครั ้งเพ�อตอกย้ำความสำเร็จในการจัดงาน 3 ครั ้ง

ที ่ผานมา และกลับมาเยือนกะตะรอคส ภูเก็ต อีกครั ้ง ในระหวางวันที ่ 10-12 

ธันวาคม 2563 จึงเปนโอกาสเหมาะที ่เจ าของเรือซูเปอรยอชทจากทั ่วเอเชีย

จะไดมาพบปะผู คนในบรรยากาศที ่ผอนคลาย

 

 

 

เม�อกลาวถึงวงการการแลนเรือยอชทแลว งานชุมนุมเรือซูเปอรยอชทกะตะรอคส 2563

(KRSR 2563) เปนงานที ่ใหความสำคัญกับมิติทางสังคม จึงมุ งหมายที ่จะเชิญเจาของเรือ

ซูเปอรยอชท บุคคลที่มีอิทธิพลทางสังคม และพันธมิตรทางธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมใหมา

รวมตัวกัน สนุกสนานไปดวยกัน และถือโอกาสสรางเครือขายภายใตบรรยากาศงานสังคม

ที ่ร �นเริงและผอนคลาย ในระยะเวลา 3 วัน

 

เน�องจากงาน KRSR 2563 ผู เข ารวมจะตองไดรับเชิญเทานั ้น จึงเปนกิจกรรมที ่เปนแหลง

รวมตัวของคนที ่มีความชอบความสนใจคลายคลึงกัน ที ่ผานการคัดสรรมาแลวเปนพิเศษ 

ตั ้งแต เจ าของกะตะร อคสว ิลลา เจ าของเร ือซูเปอรยอชท และบุคคลที ่ม ีฐานะดี (HNW) 

ถึงดีมาก (UHNW) ที ่ม ีความสนใจในการแลนเร ือยอชท บ ุคคลที ่ประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมเรือยอชท ตลอดจนบุคคลที ่มีอิทธิพลในส�อสากลและส�อภูมิภาคดานการ

แลนเรือยอชทและวิถีชีว ิตของคนมีระดับ

งานนี ้ม ีก ิจกรรมพิเศษ งานเลี ้ยงฉลองที ่สนุกสนาน และกิจกรรมทางสังคมที ่จะทำให

ผู  เข าร วมงานไดร วมสังสรรคและสรางเครือขายไปพรอม ๆ กัน ในบรรยากาศงานหรู

ที ่จะทำใหทุกคนรู สึกจรรโลงใจ

 

เน �องมาจากงานช ุมน ุมเร ือซ ู เปอร ยอชท กะตะร อคส  ได ร ับการตอบร ับเป นอย างด ีและ

ประสบความสำเร็จอยางตอเน�อง พิสูจนไดวาภูเก็ตคือสถานที ่แลนเรือยอชทที ่มีความสำคัญ

แหงหนึ ่งในเอเชีย เม�อพิจารณาถึงนานน้ำรอบเกาะภูเก็ต จะเห็นไดวามีเสนทางการแลนเรือ

ที ่น าสนใจอยู มากมาย เพราะพื ้นที ่น ี ้ เต ็มไปดวยเกาะเล ็กเกาะน อยอยู มากจนนับไมถ วน 

ซึ ่งเหมาะแกการลองเรือออกไปสำรวจ นอกจากนี ้ตัวเกาะยังมีทาจอดเรือมาตรฐานสากล 

มีบริการสนับสนุนที ่พรอมและมีคุณภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานอยู อยาง

สม่ำเสมอ จึงทำใหเกาะภูเก็ตไดรับการยอมรับในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับ

การแลนเรือยอชทแหงหนึ ่งในภาคพื ้นเอเชียแปซิฟก

แผนการดำเนินงาน 5 ป

งานชุมนุมเรือซูเปอรยอชท กะตะร็อคส 2563 มีแผนการ

สนับสนุนสำหรับผูสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจอยางครบวงจร

ที่จะชวยใหสถาบันธุรกิจในเอเชียไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

ผานประตูสูโลกของเรือยอชทในครั้งนี้

 
 
 

จัดโดย อินฟนิต ลักซัวรี ่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู เชี ่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาด

รายการเป ดฤดูกาลการแลนเร ือยอชทในเอเช ีย1

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

มูลคาการตลาดผานส�อ

และการประชาสัมพันธมากกวา

 
 

1 ลานดอลลาร

สหรัฐ

 

บรรลุเปาหมายในป 2560 

2561 และ 2562

 

มีซูเปอรยอชทมากกวา 

20
ลำ  

เขารวมงาน

บรรลุเปาหมายบางสวน ในป 2562 

โดยมีเรือยอชทขนาดใหญ มากกวา 

20 ลำ เขารวมงาน

 
 

150  
บุคคลที่มีฐานะดีและดีมาก  

ที่มีความสนใจ

ในการแลนเรือยอชท และการ

ตอบโจทยวิถีชีวิตอยางคนมีระดับ

 
 

ตั้งเปาหมายสูงขึ้นทุกป 

คาดวาจะบรรลุเปาหมายได

ในป 2563

 
 

20  
ส�อพันธมิตร  

ชั้นนำ

บรรลุเปาหมายในป

2559 2560

2561 และ 2562 
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แพ็คเกจการสนับสนุน

ระดับที่ 1: ผูสนับสนุนการหลักและผูสนับสนุนการนำเสนอ

 

 

ดวยกิจกรรมการแลนเรือยอชทเปนที ่นิยมสูงขึ ้นในเอเชีย งานนี ้จ ึงเหมาะที ่จะเปน

แพลตฟอรมที ่เหมาะสำหรับองคกรธุรกิจในประชาสัมพันธไปยังกลุ มลูกคาเปาหมาย

เพ�อเสริมสรางการรับรู แบรนด

บริษัทที ่ผนวกแบรนดเขากับงาน KRSR 2563 จะสามารถแสดงใหสังคมเห็นวาองคกร

ของตนมีความสงางาม ใหความสำคัญกับการรักษาช�อเสียงและนิยมความเปนเลิศ

ผู สนับสนุนหลัก จำนวน 1 ราย และผู สนับสนุนการนำเสนอ จำนวน 1 ราย เพ�อรับสิทธิ

ในการมีสวนรวมในช�องาน เชน [ช�อผู สนับสนุนหลัก] งานชุมนุมเรือซูเปอรยอชท 

กะตะรอคส 2563 นำเสนอโดย [ช�อผู สนับสนุนการนำเสนอ]

ระดับที่ 2: ผูสนับสนุนรวม

ผูสนับสนุนรวม จำนวน 6 ราย จากธุรกิจซึ ่งไมไดเปนคู แขงกัน

ระดับที่ 5: พันธมิตรผูสนับสนุนกิจกรรมร�นเริง

ขอเชิญผสมผสานกิจกรรมการตลาดของทานเขาเปนสวนหนึ่งของงาน

ชุมนุมเรือซูเปอรยอชท กะตะรอคส 2563

โอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมร�นเริงอยางนอย 1 รายการตามปฏิทิน

กิจกรรมของงาน KRSR ซึ ่งไดแก  

โปกเกอรรัน

บิ ๊กบอยสทอยส และการแสดงสินคาและบริการเพ�อการตลาดเชิงประสบการณ 

การจัดประสบการณการชิมสินคาที ่ตอบโจทยคนมีระดับ 

งานเลี ้ยงปารตี ้ค็อกเทลในพิธีเปด

บรันชรานเดวู 

กิจกรรมชมพระอาทิตยตกดิน 

งานเลี ้ยงมื ้อค่ำสำหรับผู ที ่ เปนเจาของ 

งานเลี ้ยงพิธีปด

ระดับที่ 3: ผูจัดหาสินคาและบริการอยางเปนทางการ และส�อพันธมิตร

ผูจ ัดหาสินคาและบริการอยางเปนทางการ จำนวน 10 ราย เพ�อสนับสนุนสินคาและบริการ

ที ่จำเปนสำหรับงาน ส�อพันธมิตร จำนวน 10 ราย เพ�อสนับสนุนพื ้นที ่โฆษณาและ

งานบรรณาธิการเพ�อการประชาสัมพันธสำหรับงาน

พันธมิตรเรือซูเปอรยอชท และผูสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

แพ็คเกจสำหรับเจาของเรือซูเปอรยอชท และผู ประกอบการในอุตสาหกรรมเรือยอชท

และอุตสาหกรรมทางทะเล

 
 

 

 

 

 

จัดโดย อินฟนิต ลักซัวรี ่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู เชี ่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาด

ต อนรับแบรนดด ังจากวงการแลนเร ือยอชท เช น FEADSHIP และ ROYAL HUISMAN2

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
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คำนิยม  

 

“งาน KRSR ถือเปน “งานที่มีเอกลักษณเฉพาะ” ที่สามารถผลักดันภูเก็ตใหไปยืนอยูบนแผนที่การแลนเรือยอชทระดับโลก

ไดอยางสงางาม โดยอาศัยความพรอมและความสวยงามของเกาะภูเก็ตตอนใตและหาดกะตะ ล็อบสเตอร คาตามารัน มีแหลง

กำเนิดมาจากภูเก็ตตอนใต และมีความตั้งใจที่จะมอบประสบการณดี ๆ ในแบบฉบับภูเก็ตตอนใตใหกับทุกคน ดังนั้นงาน KRSR 

จึงเปนที่งานพิเศษและมีเอกลักษณ ทำใหดิฉันไดพันธมิตรทางธุรกิจใหม ๆ เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก และไดพบกับตัวแทนจาก

แบรนดเรือยอชทชั้นนำของโลกอีกดวย”

คุณแมน ปจันทบุตร – เจาของล็อบสเตอร คาตามารัน

“งานชุมนุมเรือซูเปอรยอชท กะตะรอคส เปนงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มที่ดีมาก แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการพัฒนา

อุตสาหกรรมเรือยอชทในภูเก็ต และชวยใหคนที่หลงไหลในการแลนเรือมาเจอกัน นิทรรศการและงานเฉลิมฉลองในลักษณะนี้

มีความสำคัญตอการพัฒนาระบบนิเวศของวงการเรือยอชทในประเทศไทยเปนอยางยิ่ง”

คุณเฟรดมัววาด - Co-Guardian จากโมอาวาด

“ ขอขอบคุณเปนพิเศษสำหรับทีมงาน KRSR ที่จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำใหกับลูกคาของเราในสกายพูลวิลลาของกะตะรอคส 

ซึ่งมีความสวยงามยิ่ง คืนนั้นเปนค่ำคืนที่สรางความสุขประหนึ่งตองมนตรเสนห และลูกคาทุกคนรูสึกซาบซึ้งใจเปนอยางมาก  

กิจกรรมเชนนี้ถือเปนโอกาสที่ดีใหเราไดสรางประสบการณพิเศษและเปนสวนตัวใหกับลูกคาที่เรานับถือ”

คุณเครก เมอรฟ – หัวหนาซันซีกเกอร ประเทศไทย และพิธีกรในงานเลี้ยงมื้อค่ำสำหรับเจาของซันซีกเกอรเปนครั้งแรก

“ เรียนทีมงาน KRSR งานนี้ก็เปนอีกหนึ่งในประสบการณสุดประทับใจที่จัดโดยทีมงานคุณภาพระดับโลก ขอแสดงความยินดี

และขอขอบคุณมาก”

ทีมเบอรเกส

“ กระผมขอขอบคุณทีมงานกะตะรอคสทุกคน ที่มอบโอกาสดี ๆ เชนนี้ใหกับเรา ใหเราไดจัดแสดงเรือยอชทและสานสัมพันธไมตรี

กับเพ�อนใหมและเพ�อนเกา และนี่ก็เปนอีกครั้งที่ทีมงานจัดงานออกมาไดดีเชนเคย และหากทานมีอะไรใหเราชวย โปรดอยาลังเล

ที่จะติดตอเรา”

คุณริโค สเตเปล - ซีอีโอ เจสตารและสเตเปล

“ โอเชียนโครูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดสนับสนุนชุมนุมเรือซูเปอรยอชท กะตะรอคส ในฐานะผูสนับสนุนงานเลี้ยงมื้อค่ำใหกับ

เจาของเรือ เน�องจากเปนกิจกรรมที่ชวยใหเราไดรูจักผูคนและพื้นที่ดียิ่งขึ้น งาน KRSR ยังชวยผลักดันภูเก็ตและดึงขอดี

ที่ภูเก็ตมีมาใช เพ�อใหเกาะนี้กลายเปนจุดหมายปลายทางในการแลนเรือระดับโลก ไมวาจะเปนความสวยงาม ความหรูหรา 

ความหลากหลาย วัฒนธรรมไทย เสนห และโครงสรางพื้นฐานที่พรอมในการรองรับเรือซูเปอรยอชท”

คุณปารีส บาลูมิส - ผูจัดการฝายการตลาดของโอเชียนโค กรุป

คุณลูคัส ยัง - หัวหนาฝายการส�อสาร สมาคมซีคีปเปอรสสากล

คุณอูมิ - เจาของเรือยอชท

“ เราทุกคนที่ซีคีปเปอรสขอขอบคุณ KRSR ที่ใหซีคีปเปอรสไดเปนสวนหนึ่งในการทำประโยชนงานกาลาดินเนอรการกุศล 

Soiree by The Sea Charity ซึ่งถือเปนโอกาสที่สำคัญสำหรับเราในการเขาถึงและทำงานรวมกับกลุมเจาของ

เรือซูเปอรยอชทกลุมใหม ที่หวังวาจะไดใหโอกาสเราในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับระดับไมโครพลาสติกในทะเลไดมากขึ้น หลังจาก

ที่ไดเขารวมงานตลอดชวง 2 ปที่ผานมา เราหวังเปนอยางยิ่งวาความเปนพันธมิตรทางยุทธศาสตรของเราซีคีปเปอรสและ 

KRSR จะยืนยาวตลอดไป”

“งานนี้จัดดีขึ้นทุกป ยิ่งนานวันยิ่งดีขึ้น ตองขอช�นชม ขอบคุณ และจะตั้งตารอคอยเพ�อเขารวมงาน KRSR อีกครั้งในป 2563 นี้”

คุณไมค โอนีล - เจาของเรือซูเปอรยอชท

“ กระผมขอขอบคุณ คุณริชารด และทีมงานทุกคนที่จัดงานดี ๆ แบบนี้ขึ้น เปนงานที่สรางสรรคผานความสามารถ ทักษะ 

ความเอาใจใส ความเอื้ออาทร แรงบันดาลใจ และความสนุกสนานในสัดสวนที่สมดุลพอดี”

ดร. เรนฮารด - เจาของเรือซูเปอรยอชท

“กระผมรูสึกเปนเกียรติและยินดียิ่ง ที่พวกเรา ดร. เรนฮารด และ ดร. แมกดาเลนา เวนสเตเบิล และทีมงานน้ำดีจากแชงกริลา

ของเราไดเขารวมในงานที่นาต�นเตนนี้ ขอขอบคุณพนักงานน้ำดีจากโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก เรารักทุกคนที่มาจากแชงกริลา”

 
 

 

 

 

 

 

จัดโดย อินฟนิต ลักซัวรี ่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู เชี ่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาด

สำหรับซ ูเปอรยอชทประเภทเร ือใบและเร ือยนตขนาด 24 เมตร ข ึ ้นไป3

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

งานชุมนุมเรือยอชท  
สุดเอ็กซคลูซีฟ  
รายการหนึ่ง

ของเอเชีย
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เหตุใดจึงควรรวมสนับสนุน สรุปภาพรวมของงาน 

 การผูกแบรนดและการแสดงจุดยืนของแบรนด – เขากับงานเรือซูเปอรยอชท

ระดับแนวหนาซึ่งจะเปนการประชาสัมพันธที่ทำใหผูคนรูจักแบรนดมากขึ้น 

ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก
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งานเล ี ้ยงเป ดฤดูกาลการเช าเหมาลำเร ือ4

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
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แบรนด สิทธิในการเปนผูสนับสนุนแตเพียงผูเดียวตาม

ประเภทผลิตภัณฑ และทรัพยสินทางปญญา

การตลาดเพ�อสงเสริมการขาย - การประชาสัมพันธแบรนดผานวัสดุทาง

การตลาดในงานในหนังสือตอนรับฉบับทางการ ขาวประชาสัมพันธ หนังสือเชิญ 

และผานแคมเปญการตลาดระดับภูมิภาคกอนและหลังการจัดงาน

การประชาสัมพันธ - โอกาสครั้งใหญในการประชาสัมพันธ ผานการนำเสนอจาก

ส�อสิ่งพิมพชั้นนำดานเรือยอชทและคุณภาพชีวิตแบบคนมีระดับ ตั้งแตชวงเริ่มตน

ฤดูกาลแลนเรือยอชทในเอเชีย

ส�อสงคมออนไลน - การประชาสัมพันธแบรนดบนเว็บไซต ส�อสังคม การนำเสนอ

บนบล็อกโพสต และขาวอิเล็กทรอนิกสของงาน ที่จะถูกกระจายไปยังฐานขอมูลของ

บุคคลในสายอาชีพตาง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธผานส�อสังคมของกะตะรอคส 

ที่มีผูติดตามและผูเยี่ยมชมมากกวา 100,000 คน

ส�อโฆษณาและการประชาสัมพันธ

การตลาดเชิงประสบการณ - โอกาสในการใชพื้นที่จัดกิจกรรมเปดตัวหรือ

ประชาสัมพันธแบรนด

เปดรับทั ้งเรือยอชทประเภทเรือใบและเรือยนตที ่มีความยาวมากกวา 

24 เมตร ที ่มาเยือนหรือมีฐานอยู ในภูเก็ต

มีทาเทียบเรือที ่หนากะตะรอคส

หลักสูตรการสอนทำอาหารไทย

มาสเตอรคลาสสำหรับไวนและชีส

คิดสคลับ

กิจกรรมกระชับมิตรสำหรับครอบครัวของเจาของเรือและผู ติดตาม

มื ้อค่ำพิเศษเฉพาะเจาของเรือ

เปดบานบนเรือซูเปอรยอชท

ปารตี้ค็อกเทลชมพระอาทิตยตกดินกับจินสออฟเดอะเวิลด

รับประทานบรันชสวนตัวบนเรือซูเปอรยอชท

โปกเกอรรัน

ลองเรือยอชท

ยอชท ฮอปส

บิ ๊กบอยสทอยส (ของเลนเด็กโต)

การนำเสนอเร�องสำคัญ

งานเลี ้ยงบารบีคิวบนชายหาดสวนตัว

งานเลี ้ยงเปดฤดูกาลการเชาเหมาลำเรือ

สิทธิพิเศษในการใชสิ ่งอำนวยความสะดวกภายในกะตะรอคสรีสอรทฟรี 

รวมถึงอินฟนิท ลักซัวรี ่ สปา

การกระตุนยอดขาย - จัดแสดงเรือสำหรับการเชาเหมาลำ หรือจำหนายในชวง

เริ่มตนของฤดูกาลในเอเชีย

การจัดแจกสินคาทดลองและการจำหนาย

การรับรองลูกคา - สรางความบันเทิงใหแกกลุ ม

เปาหมาย ทั ้งภายในและภายนอก เขารวมงานเลี ้ยง

เปดฤดูกาลการเชาเหมาลำเรือ สำหรับเจาของเรือ

และบุคคลที่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมเรือยอชท 

เพ�อเฉลิมฉลองการเริ ่มตนฤดูกาลแลนเรือยอชท

ในเอเชีย

การสรางเครือขายทางธุรกิจ - ติดตอกับลูกคา

ผูเชาเหมาลำและผูซื้อเรือยอชทโดยตรงภายใต

บรรยากาศของการจัดกิจกรรมทางสังคม

การพัฒนาความสัมพันธ

ในการรวมสนับสนุนงานชุมนุมเรือซูเปอรยอชท กะตะรอคส 2563 ผู สนับสนุน

และพันธมิตรทางธุรกิจจะไดรับสิทธิประโยชนดังนี ้

งานชุมนุมเรือ เม�อป 2562 กอใหเกิดกิจกรรมการประชาสัมพันธและ

การสนับสนุนทางการตลาดมูลคามากกวา 1,275,000 เหรียญสหรัฐ



   
   

มีผูเขารวม 250 ราย

และเปนผูที่มีฐานะดีและดีมาก มากกวา 120 ราย

ขอมูลลูกคาวีไอพี สัดสวนของ

ผูเขารวมงาน

แบงตามลักษณะทางภูมิศาสตร

การตลาดและการประชาสัมพันธ

32% เจาของธุรกิจและผูมีฐานะดี 

25% เจาของเรือซูเปอรยอชทและผูมีฐานะดีมาก 

17% ผูที่ประกอบอาชีพในวงการ

10% เจาหนาที่ส�อ 

8%  เจาของกะตะรอคสวิลลา 

8% อินฟลูเอนเซอร และคนมีช�อเสียง

 

55% เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

33% ยุโรป

8% อเมริกา 

4% ประเทศที่ตั้งอยูบนคาบสมุทร

850,000 เหรียญสหรัฐ
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จ ัดบนรีสอรทหรูระด ับ 5 ดาว5
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สัดสวนผูเขารวมงาน

เปาหมายทางการตลาดและประชาสัมพันธในป 2561

56

บทความที่เผยแพรผานส�อชั้นนำ

มากกวา 6 ลาน

การเขาถึงกลุมเปาหมายผานส�อ การประชาสัมพันธ และส�อสังคม

มากกวา 20 

ส�อพันธมิตร

ราย ในดานการแลนเรือยอชท - 

Boat International - Robb Report - Yacht Style - Lifestyle Asia - 

Thailand Tatler และส�อสำนักอ�นอีกมากมาย

ขอมูลและสถิติของป 2562 

โดยสังเขป

ไลฟสไตล - ทองเที่ยวแบบคนมีระดับ - อสังหาริมทรัพย 

ส�อสำหรับการประชาสัมพันธ

งานนี้นอกจากจะมีประโยชนในฐานะที่เปนกิจกรรมทางสังคมและเปนพื้นที่สรางสรรคในการพบปะกันในเชิงธุรกิจแลว ยังมีศักยภาพ

ในการสรางมูลคาการประชาสัมพันธและการตลาดไดมากกวา 1,275,000 เหรียญสหรัฐ โดยหากนับตั้งแตป 2559 งานนี้สามารถ

สรางมูลคาการตลาดสะสมมาแลวมากกวา 4,200,000 เหรียญสหรัฐ



จัดโดย อินฟนิต ลักซัวรี ่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู เชี ่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาด 

บ ุคคลทรงอิทธิพลทั ้งหลายจะได มาร วมสนุกสนานกันกับกิจกรรมที ่จ ัดข ึ ้นท ั ้งบนบกและบนน้ำตลอดระยะเวลา 3 ว ัน6

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

วันกอนเริ่มงาน - วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

20.00 - 22.00 งานเลี้ยงอาหารค่ำประจำป สำหรับเจาของอินฟนิต ลักซัวรี่ คลับ 

และกะตะรอคส วิลลา (กิจกรรมสวนตัวสำหรับผูที่ไดรับเชิญเทานั้น)

โดย อินฟนิต ลักซัวรี่

วันที่ 3 - วันเสารที่ 12 ธันวาคม 2563

10.00 - 16.00

12.00 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 21.00

20.00 - 21.00

ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กะตะรอคสโปกเกอรรัน

บิ๊กบอยสทอยส และการแสดงสินคาและบริการเพ�อการตลาดเชิงประสบการณ

เรียงแถวเรือซูเปอรยอชท - จัดแสดงเรือที่เขารวมแบบเรียงแถวสำหรับการถายภาพของส�อและภาพมุมสูงจากโดรน 

งานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับเจาของเรือซูเปอรยอชท - สำหรับผูที่ไดรับเชิญเทานั้น

งานเลี้ยงพิธีปดงาน KRSR - จะแจงธีมงานใหทราบในภายหลัง
วันที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563

2.00 - 15.00

12.00 - 17.00

16.00 - 17.00

18.00 - 22.00

งานเลี้ยงบารบีคิวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

บิ๊กบอยสทอยส และการแสดงสินคาและบริการ เพ�อการตลาดเชิงประสบการณ และการจัดแสดงเรือใบขนาดเล็ก

การจัดประสบการณการชิมสินคาที่ตอบโจทยคนมีระดับ

งานเลี้ยงปารตี้ค็อกเทลในพิธีเปด 

วันที่ 2 - วันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2563

09.30 - 12.00

12.00 - 15.00

15.00 - 17.00

17.00 - 19.00

KRSR ฟลีทครูซ – แลนเรือจากกะตะรอคสไปยังอินเตอรคอนติเนนตัล ภูเก็ตรี สอรท 

KRSR บรันชรานเดวู – อินเตอรคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรท  

KRSR ฟลีทครูซ – แลนเรือจากอินเตอรคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรทไปยังกะตะรอคส

KRSR ซันเซ็ท รับชมพระอาทิตยตกดิน

กำหนดการจัดงาน KRSR 2563



POPULATION
535,725

สถานที่จัดงาน - กะตะรอคส สถานที่จัดงาน - จังหวัดภูเก็ต 

 

กะตะรอคส ตั้งอยูบนทะเลอันดามัน เปนสถานที่พักผอนที่เงียบสงบและสวยงามตามธรรมชาติ และเปนทั้งรีสอรทและที่พักสวนตัว

ที่ใคร ๆ ก็ตกหลุมรักไดไมยาก สกายพูลวิลลาขนาด 1 2 3 และ 4 หองนอน ทั้ง 34 หลัง ถูกออกแบบมาโดยไดรับแรงบันดาลใจ

มาจากเรือซูเปอรยอชท ตั้งอยูรอบ ๆ พื้นที่ใชสอยขนาดใหญที่โปรงโลง พรอมหองครัวแบบเปดโลง และสระวายน้ำสวนตัวที่มี

ความยาวตั้งแต 7-14 เมตร รีสอรทหรูแหงนี้ถือเปนแลนดมารคของภูเก็ต ซึ่งถือไดวามีทำเลที่ตั้งอยูบนจุดหมายปลายทางที่

เปนชายหาดยอดนิยมสำคัญของโลก และกะตะรอคสก็ไดพัฒนาช�อเสียงจนเปนที่รูจักมาแลวในดานความมีสไตล การออกแบบ 

และการบริการที่เปนเลิศ กะตะรอคสถูกสรางขึ้นภายใตวิสัยทัศนของซีอีโอ ริชารด โปป  กะตะรอคสจึงสถานที่สำคัญแหงหนึ่ง

ของภูเก็ตที่สามารถดึงดูดผูคนจากทั่วทุกมุมโลกใหมาเยือนไดตลอดทั้งป

จังหวัดภูเก็ต เปนศูนยกลางของโลกแหงเรือซูเปอรยอชท โดยในแตละปมีเรือซูเปอรยอชทแลนผานที่นี่มากกวา 75 ลำ

ภูเก็ต เปนทำเลที่ดีเหมาะสำหรับใหเรือยอชทที่เดินทางมาจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนมาแวะพัก เพ�อเยี่ยมชมภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต และผานเลยไปชมหมูเกาะแปซิฟก  เพราะภูเก็ตถือเปนศูนยเทียบเรือที่มีศักยภาพในการรองรับเรือยอชท

ขนาดใหญที่เดินทางผานภูมิภาคนี้ได ดวยบนเกาะนี้จากพื้นที่ระหวางอาวปอแกรนด มารีนา ไปจนถึงภูเก็ต ยอชท เฮเวน 

มีทาเทียบเรือมากกวา 100 จุด ทั้งยังมีบริษัทชั้นน้ำคอยใหบริการเรือที่แลนผานอีกมากมาย

ดวยจำนวนทาเทียบเรือที่มีจำนวนมากขนาดนี้ และเม�อเทียบศักยภาพในการรองรับในจุดอ�น ๆ จึงไมแปลกที่ภูเก็ตจะกลาย

เปนจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับเรือยอชทขนาดใหญของเอเชีย  เน�องจากไมมีที่ใดอีกแลวในเอเชีย ที่จะมีที่ทาเทียบเรือ

ขนาดใหญเทาภูเก็ต

ภูเก็ตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนสถานที่ที ่เหมาะ

แกการสรางความประทับใจแรกใหกับผูที ่ยังไมเคย

สัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้มากอน  ดังนั ้นภูเก็ตจึงถือเปน

เมืองสำคัญแกการแนะนำลูกคารายใหมที ่มีรายไดสูง

พอที่จะเชาเหมาลำเรือยอชท แตยังไมเคยลองสัมผัส

ประสบการณแบบนี้มากอน

รีสอรทริมทะเลแหงนี้ตั้งอยูบนแหลมเล็ก ๆ ระหวางหาดกะตะและหาดกะตะนอย และมีทาเทียบเรือสวนตัวไวคอยบริการ 

ลูกคาที่มาพักจะสามารถมองเห็นวิวทะเลอันดามันไดจากระเบียงที่พักของรีสอรท โดยจะเห็นเรือซูเปอรยอชทคอย ๆ 

ลอยลำออกไปจากเกาะปูซึ่งอยูติดกัน

กะตะรอคสถูกออกแบบในทุกรายละเอียดดวยความใสใจ  จึงทำใหรีสอรทมากรางวัลแหงนี้สามารถผสมผสานความลงตัว

ระหวางบริการการรับรองแบบไทย ไวบนสถานที่ทองเที่ยวทำเลดีระดับโลกไดอยางลงตัว กอใหเกิดเปนโรงแรมชั้นนำ

ที่เจาของอยางอินฟนิต ลักซัวรี่ มีความภาคภูมิใจ

อินฟนิต ลักซัวรี่ คือผูนำในอุตสาหกรรมที่ทรงอิทธิพลในส�อสากล และผูเชี่ยวชาญในธุรกิจการทองเที่ยวในดานการจัดการ

นวัตกรรม การออกแบบ และสถาปตยกรรมที่ยอดเยี่ยม รีสอรทไดรับรางวัลระดับสากล ดานอสังหาริมทรัพยและการ

ใหบริการรับรองมาแลวมากกวา 50 รางวัล เชน “รางวัลอพารตเมนตที่ดีที่สุดในโลก” ที่ใคร ๆ ก็อยากได จากงาน 

International Property Awards และรางวัล “โรงแรม 25 แหงที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 

จาก Conde Nast Traveler

www.phuket.com

www.katarocks.แom 

www.infiniteluxury.com

 
 

 

 

 

 

 

จัดโดย อินฟนิต ลักซัวรี ่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู เชี ่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาด

รายการเป ดฤดูกาลการแลนเร ือยอชทในเอเช ีย7

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

งานชุมนุมเรือยอชท  
สุดเอ็กซคลูซีฟ  
รายการหนึ่ง

ของเอเชีย
 



 

 
 
 

 

 

 

 

จัดโดย อินฟนิต ลักซัวรี ่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู เชี ่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาด

ต อนรับแบรนดด ังจากวงการแลนเร ือยอชท เช น FEADSHIP และ ROYAL HUISMAN8

งานชุมนุมเรือยอชท  
สุดเอ็กซคลูซีฟ  
รายการหนึ่ง

ของเอเชีย
 

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

เรือยอชทที่เขารวมงานในป 2562

เรือยอชทที่เขารวมงานในครั้งกอน เรือที่รวมจัดแสดงในงาน

งานชุมนุมเรือซูเปอรยอชท กะตะรอคส 2562 ไดมีโอกาสตอนรับบุคคลสำคัญในวงการเรือยอชทโลกที่เดินทางมายังเกาะภูเก็ต ผูเขารวมงานจึงมีตั้งแตแบรนดเรือยอชทหรูชั้นนำ 

อูตอเรือช�อดัง ตัวแทนจำหนายเรือยอชทที่คนทั่วโลกตางใหการยอมรับ และเจาของเรือซูเปอรยอชทจำนวนหนึ่ง ซึ่งเดินทางมารวมชุมนุมกันในงานเลี้ยงฉลองยาว 3 วัน เพ�อ

รวมกิจกรรมร�นเริง สรางเครือขาย และสานสัมพันธระหวางกัน

MY Sapphire 51 เมตร / 165 ฟุต Trinity Yachts

MY Xanadu 34 เมตร / 111.55 ฟุต Moonen Shipyard

MY Nymphaea 33 เมตร Broward 

MY Blosson 32 เมตร / 104 ฟุต Astondoa

SY Aphrodite 30 เมตร / 98.4 ฟุต Vitters Shipyard 

SY Dallinghoo Schooner 29.6 เมตร / 97 ฟุต S.A. Pritchard 

MY Sanook 24 เมตร / 78 ฟุต Princess Yachts

Lobster Catamaran 24 เมตร / 78 ft   Custom Build

MY Shangrila 24 เมตร / 78 ฟุต Custom Build

Sunseeker Sports Yacht 74 23 เมตร / 76 ฟุต Sunseeker 

MY Olympia 76 23 เมตร / 75.4 ฟุต Motor Yacht 

SY Shahtoosh Warwick 75 22 เมตร / 75 ฟุต Ferretti S.P.A Warwick Yachts 

Splo Chowa 22.5 เมตร / 74 ฟุต Splo Yachts Design 

MY Ferretti 720 22 เมตร / 72 ฟุต Ferretti Yachts 

MY Ferretti Yachts 720 22 เมตร / 72 ฟุต Ferretti S.P.A 

Monte Carlo 86 22 เมตร / 72 ฟุต Monte Carlo Yachts 

Darling Monte Carlo  22 เมตร / 72 ฟุต Monte Carlo Yachts 

Aria Blue 21 เมตร / 70 ฟุต Ferretti Yachts

Sunseeker Manhattan 66 21 เมตร / 70 ฟุต Sunseeker Yachts 

MY Fara 20.73 เมตร / 68 ฟุต Sunseeker 

MY Princess S65 21 เมตร / 70 ฟุต Princess Yachts 

MY Princess F70 21 เมตร / 70 ฟุต Princess Yachts 

Riviera 68 ‘Fat Boy’ 20.1 เมตร / 65.9 ฟุต

MY Cheoy Lee 66 (L’Oientale) 20 เมตร / 65.5 ฟุต  

Elegance yachts 64 19.94 เมตร / 65.4 ฟุต Elegance Yachts - Drettmann

MY Mayavee 60 19 เมตร / 62.3 ฟุต Princess Yachts 

MY Princess 60 18 เมตร / 60 ฟุต Princess Yachts 

Prestige 500 18 เมตร / 59 ฟุต Prestige Yachts

Riviera 525 SUV 17.8 เมตร / 58.3 ฟุต Riviera

MY Azmut 55 16.9 เมตร / 55 ฟุต Azmut Yachts 

Splo Lotus15 16.08 เมตร / 52.7 ฟุต  Splo Yachts Design

Lagoon Catamaran 16 เมตร / 52.4 ฟุต Lagoon

SY Blue Moon 16 เมตร / 52 ฟุต Lagoon 

MY Prestige 500 15 เมตร / 49.2 ฟุต Princess Yachts 

SACS Rebel 47 14.1 เมตร / 46.2 ฟุต SACS

Atari VI 12.4 เมตร / 40 ฟุต Lee Marine 

SACS Strider 11 10.97 เมตร / 36 ฟุต SACS

Technohull Sea DNA G6 10.3 เมตร / 33.7 ฟุต Technohull

ความยาวเฉลี่ย - 28 เมตร

เรือซูเปอรยอชทที่ยาวที่สุด - MY SAPPHIRE (51 เมตร)

เรือยอชทที่รวมจัดแสดงในงาน - 22 ลำ

เรือยอชทประเภทเรือยนตที่รวมจัดแสดงในงาน - 18 ลำ 

เรือยอชทประเภทเรือใบที่รวมจัดแสดงในงาน - 4 ลำ

เรือยอชทสำหรับการเชาเหมาลำหรือจำหนาย - 18 ลำ

 



ผูสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจในป 2562

พันธมิตรเจาของเรือซูเปอรยอชท            พันธมิตรภาคธุรกิจ พันธมิตรผูจัดหาสินคาและบริการ

ส�อพันธมิตร

 

 
 
 

 

 

 

 

 

จัดโดย อินฟนิต ลักซัวรี ่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู เชี ่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาด

สำหรับซ ูเปอรยอชทประเภทเร ือใบและเร ือยนตขนาด 24 เมตร ข ึ ้นไป9

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

งานชุมนุมเรือยอชท  
สุดเอ็กซคลูซีฟ  
รายการหนึ่ง

ของเอเชีย
 KATA ROCKS SUPERYACHT RENDEZVOUS 2019

SUPERYACHT BRANDS 

SUPERYACHT PARTNERS PARTICIPATING PARTNERS

“The KRSR a “one-of-a-kind event” in how it put Phuket on the global yachting map by 
highlighting the potential of southern Phuket and Kata Beach. The Lobster Catamaran’s 
DNA is rooted in south Phuket and designed to deliver the very best in the southern Phuket 
experience. The KRSR is a very special, unique event that allowed me to make so many 
new business contacts and meet with representatives from the world’s leading yachting 
brands.”

Khun Mann Prachantabutr
Owner of Lobster Catamaran

A BIG THANK YOU TO OUR PARTNERS

KATA ROCKS SUPERYACHT RENDEZVOUS 201 9

MEDIA
A BIG THANK YOU TO OUR MEDIA PARTNERS

TARGET: bring 20 media partners

ACTUAL: we welcomed more than 20 media partners

SUPPLIER PARTNERS

KATA ROCKS SUPERYACHT RENDEZVOUS 201 9

SUPPORTING PARTNERS
A BIG THANK YOU TO OUR SUPPLIER PARTNERS

KATA ROCKS SUPERYACHT RENDEZVOUS 2019

SUPERYACHT BRANDS 

SUPERYACHT PARTNERS PARTICIPATING PARTNERS

“The KRSR a “one-of-a-kind event” in how it put Phuket on the global yachting map by 
highlighting the potential of southern Phuket and Kata Beach. The Lobster Catamaran’s 
DNA is rooted in south Phuket and designed to deliver the very best in the southern Phuket 
experience. The KRSR is a very special, unique event that allowed me to make so many 
new business contacts and meet with representatives from the world’s leading yachting 
brands.”

Khun Mann Prachantabutr
Owner of Lobster Catamaran

A BIG THANK YOU TO OUR PARTNERS



รายการสิทธิประโยชน
ระดับที่ 1

ผูสนับสนุนหลัก

และผูสนับสนุน

การนำเสนอ

ระดับที่ 2

ผูสนับสนุน

รวม

ระดับที่ 3

ผูจัดหาสินคา

และบริการอยาง

เปนทางการ

และส�อพันธมิตร

 
 

สิทธิพิเศษดานการเปนผลิตภัณฑชนิดเดียวในการสนับสนุน และสิทธิในการมีสวนรวมในช�อ

สิทธิในการมีสวนรวมในช�อ ในลักษณะ “[ช�อผูสนับสนุนหลัก] งานชุมนุมเรือซูเปอรยอชท กะตะรอคส

2563 นำเสนอโดย [ช�อผูสนับสนุนการนำเสนอ]” เพ�อการโฆษณาและประชาสัมพันธ

สิทธิในช�อ ในลักษณะ “[ช�อผูสนับสนุนรวม] ผูสนับสนุนรวมอยางเปนทางการของ [ช�อผูสนับสนุน

หลัก] งานชุมนุมเรือซูเปอรยอชท กะตะรอคส 2563 นำเสนอโดย [ช�อผูสนับสนุนการนำเสนอ]” 

เพ�อการโฆษณาและประชาสัมพันธ

สิทธิในช�อ ในลักษณะ “[ผูจัดหาสินคาและบริการอยางเปนทางการ และส�อพันธมิตร] ผูจัดหาสินคา

และบริการอยางเปนทางการ และส�อพันธมิตร ของ [ช�อผูสนับสนุนหลัก] งานชุมนุมเรือซูเปอรยอชท 

กะตะรอคส 2563 นำเสนอโดย [ช�อผูสนับสนุนการนำเสนอ]” เพ�อการโฆษณา และประชาสัมพันธ

มี

มี

มี มี

มี 

สิทธิในการเปนผลิตภัณฑชนิดเดียวในประเภทสินคาหนึ่ง ๆ ในการสนับสนุน

สิทธิดานทรัพยสินทางปญญาและการประชาสัมพันธแบรนด

แสดงโลโกในทุกจุดที่มีการประชาสัมพันธในงาน
มี

เดนชัด
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เดนชัด
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เดนชัดนอยกวา
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เดนชัดนอยกวา
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เดนชัดนอยกวา
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เดนชัดนอยกวา
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เดนชัดนอยกวา
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เดนชัดนอยกวา
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เดนชัดนอยกวา
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เดนชัดนอยกวา

มี

เดนชัดนอยกวา

มี

เดนชัดนอยกวา

มี

เดนชัดนอยกวา

มี

เดนชัดนอยกวา

มี

เดนชัดนอยกวา

มี

เดนชัดนอยกวา

มี

เดนชัดนอยกวา

มี

เดนชัดนอยกวา

  

โลโกประชาสัมพันธแบรนดบนฉากหลังพื้นที่ที่ส�อจัดสัมภาษณ
  

โลโกบนเสื้อโปโลงาน KRSR 2563

สิทธิดานการใชพื้นที่ส�อและการประชาสัมพันธ

โลโกบนวัสดุทางการตลาดทุกรายการ - กอนและหลังงาน

สิทธิในการอางถึงความสัมพันธกับงานในแคมเปญประชาสัมพันธและการโฆษณาทุกชนิด

ปรากฏอยูในเอกสารอยางเปนทางการเพ�อแสดงผังกิจกกรมของงาน (ทั้งสิ่งพิมพและผาน

ส�อดิจิตอล)

  

 

  

สิทธิดานส�อดิจิตอลและส�อสังคม

โลโกบนเว็บไซต - ในหนาแลนดิ้งเพจ หนาประชาสัมพันธพันธมิตรทางธุรกิจ ส�อสังคม และ

ส�ออ�นๆ

การประชาสัมพันธแบรนดผานอีเมล บล็อกโพสต เว็บไซต และการส�อสารผานเว็บไซต 

ของงาน KRSR เกือบทุกรูปแบบ เชน จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส

รวมเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการเขาถึงกลุมเปาหมายผานส�อดิจิตอล เชน ผานส�อสังคม

การกลาวถึงและการประชาสัมพันธผานส�อสังคมของกะตะรอคส (มีผูติดตามและผูเยี่ยมชม

มากกวา 120,000 คน) อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการของผูสนับสนุน

   

   

   

   

 
 

สิทธิดานการตลาดเชิงประสบการณและการสงเสริมการขาย

ส�อประชาสัมพันธในงาน พรอมเจาหนาที่ประชาสัมพันธและแจกสินคาตัวอยางในทุกกิจกรรม

ที่ไมใชกิจกรรมสวนตัว
มี มี

มี มี มีโอกาสในการแจกเอกสารประชาสัมพันธ ในถุงรวมของดีแกเจาของเรือซูเปอรยอชทที่มารวมงานทุกคน

สิทธิดานการรับรองลูกคาและการสรางเครือขายทางธุรกิจ

บัตรเชิญวีไอพีเพ�อรวมงาน KRSR - งานหลักและงานสวนตัว X 20 X 5 X 2

บัตรเชิญเพ�อรวมงาน KRSR - งานหลัก X 10 X 6 X 4

สิทธิในการเขาพักหองเพนตเฮาส ภายใน 31 ตุลาคม 2564 (โดยมีบางวันที่ไมรวมรายการ) X 2 คืน

สิทธิในการเขาพักหองสกายพูลวิลลา ขนาด 2 หองนอน หรือเลือกรับสิทธิในการเขาพักหอง

เพนตเฮาส 1 คืน ภายใน 31 ตุลาคม 2564 (โดยมีบางวันที่ไมรวมรายการ)

สิทธิในการเขาพักหองโอเชียนพูลลอฟต ภายใน 31 ตุลาคม 2564 (โดยมีบางวันที่ไมรวมรายการ)

X 3 คืน

บัตรกำนัลมูลคา 8,000 บาท (ใชครั้งเดียว) สำหรับใชบริการคลับเฮาส และอินฟนิท ลักซชัวรีสปา

X 2 คืน

X 4

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการของผูสนับสนุน

แพ็คเกจสำหรับพันธมิตรเรือซูเปอรยอชท

และผูสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

 
 

เราขอเสนอโอกาสสำหรับพันธมิตรเรือซูเปอรยอชทและผูสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรม ในการสนับสนุนตลาดตามระดับการสนับสนุน 

การประชาสัมพันธแบรนด และสิทธิในการใชพื้นที่รับรองแขกที่แตกตางกัน 

ดังนี้ 

 
 

 

พันธมิตรเรือซูเปอรยอชท

•  การใชช�อ/โลโกของงานในการประชาสัมพันธของตนเอง 

(เชน “พันธมิตรเรือซูเปอรยอชทอยางเปนทางการของงาน...”)

การใชโลโก/ลิงคในหนาเว็บของผูสนับสนุน

การใชโลโกในหนังสือตอนรับฉบับทางการ

บัตรผานวีไอพี

เอกสารประชาสัมพันธในงาน

โลโกประชาสัมพันธแบรนดบนฉากหลังของเวที/พื้นที่

ที่ส�อจัดสัมภาษณ

 
 
•  
•  
•  
•  
•  

ผูสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

• การใชช�อ/โลโกของงานในการประชาสัมพันธของตนเอง 

(เชน “ผูสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอยางเปนทางการของงาน...”)

 
 
• การใชโลโก/ลิงคในหนาเว็บของผูสนับสนุน

การใชโลโกในหนังสือตอนรับฉบับทางการ• 
• บัตรผานวีไอพี

• เอกสารประชาสัมพันธในงาน

• โลโกประชาสัมพันธแบรนดบนฉากหลังของเวที/พื้นที่ที่ส�อจัดสัมภาษณ

พันธมิตรผูสนับสนุนรายกิจกรรม

โอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมร�นเริงอยางนอย 1 รายการ ตามปฏิทิน

กิจกรรมของงาน KRSR ซึ่งไดแก

- โปกเกอรรัน

- บิ๊กบอยสทอยส และการแสดงสินคาและบริการเพ�อการตลาดเชิงประสบการณ

- การจัดประสบการณการชิมสินคาที่ตอบโจทยคนมีระดับ

- งานเลี้ยงปารตี้ค็อกเทลในพิธีเปด

- บรันชรานเดวู

- กิจกรรมชมพระอาทิตยตกดิน

- งานเลี้ยงมื้อค่ำสำหรับผูที่เปนเจาของ

- งานเลี้ยงพิธีปด

รายการสิทธิประโยชน
ระดับที่ 1

ผูสนับสนุนหลัก

และผูสนับสนุน

การนำเสนอ

ระดับที่ 2

ผูสนับสนุน

รวม

ระดับที่ 3

ผูจัดหาสินคา

และบริการอยาง

เปนทางการ

และส�อพันธมิตร

 

จัดโดย อินฟนิต ลักซัวรี ่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู เชี ่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาด

งานเล ี ้ยงเป ดฤดูกาลการเช าเหมาลำเร ือ10

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

 
 
 



•

   

สิทธิดานการประชาสัมพันธและการตลาด สิทธิดานการรับรองลูกคา สิทธิดานการตลาดเชิงประสบการณ 

 
 
 

 

 

 

 

 

จัดโดย อินฟนิต ลักซัวรี ่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู เชี ่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาด

จ ัดบนรีสอรทหรูระด ับ 5 ดาว11

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

งานชุมนุมเรือยอชท

สุดเอ็กซคลูซีฟ  
รายการหนึ่ง

ของเอเชีย
 

ผูเขารวมงานในป 2562

32% เจาของธุรกิจและผูมีฐานะดี 

25% เจาของเรือซูเปอรยอชทและผูมีฐานะดีมาก 

17% ผูที่ประกอบอาชีพในวงการ

10% เจาหนาที่ส�อ

8%  เจาของกะตะรอคสวิลลา

8% อินฟลูเอนเซอรและคนมีช�อเสียง

งาน KRSR สามารถสรางพื้นที่ขาวบนส�อสากล ส�อภูมิภาค และส�อทองถิ่นได

เปนอยางดี ทั้งทางสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และส�อดิจิตอล

งานชุมนุมเรือซูเปอรยอชท กะตะรอคส 2563 ขอเสนอโอกาสที่หลากหลายสำหรับ

ผูสนับสนุนในการรองรับและสรางความบันเทิงใหกับลูกคาและผูบริหารบนพื้นที่รีสอรท  

ที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย

ผูสนับสนุนงานจะมีโอกาสในการมอบความบันเทิงใหกับผูที่มารวมงาน

ชุมนุมเรือซูเปอรยอชท กะตะรอคส 2563 ซึ่งมีทั้ง

ผูสนับสนุนงานจะมีโอกาสในการมอบความบันเทิงใหกับลูกคาผานแพ็คเกจพิเศษสำหรับ

กิจกรรม ดังนี้

งานเลี้ยงปารตี้ค็อกเทลในพิธีเปด 

กะตะรอคสโปกเกอรรัน 

งานเลี้ยงบารบีคิวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 

บรันชรานเดวู 

ฟลีทครูซ 

กิจกรรมชมพระอาทิตยตกดิน 

การจัดประสบการณการชิมสินคาที่ตอบโจทยคนมีระดับ 

งานเลี้ยงมื้อค่ำสำหรับผูที่เปนเจาของ 

งานเลี้ยงพิธีปด

โดยกิจกรรมการประชาสัมพันธในงาน KRSR ประจำป 2563 จะครอบคลุมพื้นที่

ส�อประเภทลักซชัวรี ไลฟสไตล และซูเปอรยอชท เชน

“ ในปที่แลว เราสรางผลงานไวบนพื้นที่ส�อเปนมูลคามากกวา 1,275,000 

เหรียญสหรัฐ และทุกแบรนดที่เขารวมสนับสนุนตางไดรับประโยชนจากปรากฏการณ

ดังกลาว ในปนี้เราพยายามที่จะตั้งเปาหมายของเราใหสูงขึ้นในทุกมิติ ไมวาจะเปนการ

สรางปรากฏการณบนส�อ และจำนวนเรือยอชทที่เขารวมงาน”

คุณริชารด โปป ซีอีโอ ของอินฟนิต ลักซัวรี

Boat International, Robb Report, Spear’s, Asia Pacific Boating, 

Lifestyle Asia และส�อสำนักอ�นอีกมากมาย

•
•
•
•
•
•

บุคคลที่มีฐานะดีมาก

บุคคลที่มีฐานะดี

ส�อ

บุคคลที่มีช�อเสียง

ผูประกอบการจากทุกอุตสาหกรรม

บุคลากรระดับสูงจากองคกรใหญในวงการส�อและโฆษณา
• การนำเสนอดวยคลิปวิดีโอกอนและหลังงาน ตลอดจนคอนเทนตพิเศษบน

ส�อดิจิตอล

• การกระจายขาวประชาสัมพันธผานเครือขายของเราในหนวยงานดานการ

ประชาสัมพันธและส�อตาง ๆ

• การประชาสัมพันธผานส�อออนไลนและส�อสังคมระดับโลกซึ่งจะกอใหเกิดการ

รับชมหลายลานครั้ง

• การสงจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกสไปยังฐานขอมูลของผูที่มีฐานะดีมาก (UHNW)



ผูจัดงาน - อินฟนิต ลักซัวรี่ ติดตอ 

 
 
 

 

 

 

 

 

จัดโดย อินฟนิต ลักซัวรี ่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู เชี ่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาด

บ ุคคลทรงอิทธิพลทั ้งหลายจะได มาร วมสนุกสนานกันกับกิจกรรมที ่จ ัดข ึ ้นท ั ้งบนบกและบนน้ำตลอดระยะเวลา 3 ว ัน12

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

งานชุมนุมเรือยอชท  
สุดเอ็กซคลูซีฟ  
รายการหนึ่ง

ของเอเชีย
 

อินฟนิต ลักซัวรี่ เปนหนึ่งในแบรนดผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยและจัดการรีสอรทชั้นนำของไทย ซึ่งดำเนินการภายใตการกำกับ

ดูแลของคณะบริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และมีฐานอยูในจังหวัดภูเก็ต

อินฟนิต ลักซัวร่ี บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด

c/o บริษัท กะตะรอคส จำกัด 

186/22 ถนนโคกโตนด

ตำบลกะตะ อำเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 83100

ประเทศไทย 

โทรศัพท: +66 7637 0777

โทรสาร: +66 7637 0777

www.infiniteluxury.com 

www.katarockssuperyachtrendezvous.com

198 ถนนตะนาว 

แขวงบวรนิเวศ 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

ประเทศไทย

โทรศัพท/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th

คุณ Georgie Walsh - ผูอำนวยการฝายขาย

(สำหรับการติดตอเปนภาษาอังกฤษ)

อีเมล: directorofsales@infiniteluxury.com 

โทรศัพท: +66 7637 0777

คุณพอล พูล - กรรมการผูจัดการ 

(สำหรับการติดตอเปนภาษาอังกฤษ)

อีเมล: paul@paulpoole.co.th  

โทรศัพท: +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุจินดาวรรณ – ผูชวยสวนตัว 

(สำหรับการติดตอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th  

โทรศัพท: +66 8 6382 9949

อินฟนิต ลักซัวรี่ อยูภายใตการนำของซีอีโอ ริชารด โปป ซึ่งมีประสบการณมากกวา 35 ป ในการพัฒนาและบริหารจัดการ

บริษัทกอสรางและบริษัทอสังหาริมทรัพยหลายแหงจนประสบความสำเร็จอยางมากมาแลว เริ่มตั้งแตพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง

อยางในกรุงลอนดอน มาจนถึงเมืองภูเก็ตในปจจุบันนี้

คุณริชารด เปนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยและผูบริหารที่เปนที่รู จักและนับถืออยางยิ่งจากเจาหนาที่ในองคกรที่คุณริชารด

บริหาร ตลอดจนบรรดากลุมบุคคลที่มีฐานะดีทั้งหลาย ประวัติและช�อเสียงของคุณริชารดในแวดวงธุรกิจที่มีการแขงขันสูงนี้

ไมเปนสองรองใคร

จากการบริหารกะตะร็อคสจนประสบความสำเร็จอยางลนหลามนั้นทำใหอินฟนิต ลักซัวรี่ สามารถยืนอยูในแถวหนาและที่รู จัก

โดยทั่วไปในวงการวาเปนคูแขงสำคัญในโครงการดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการบริหารจัดการรีสอรทในจังหวัดภูเก็ต

และภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนับวามีนัยสำคัญเปนอยางยิ่ง เน�องจากภูเก็ตก็ยังคงไดรับการยอมรับมากขึ้นอยางตอเน�อง

วาเปนเมืองรีสอรทและสถานที่ทองเที่ยวสำคัญในทวีปเอเชีย

ดวยภูเก็ตมีระบบสาธารณูปโภคที่พรอมและมีการพัฒนาอยางตอเน�อง มีชายหาดที่สวยงามตระการตา มีพื้นที่สำหรับ

กิจกรรมนันทนาการจำนวนมาก และมีตลาดที่มีการเติบโตเต็มที่ ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้หลายคนจึงคาดการณวา

ตลาดอสังหาริมทรัพยและรีสอรทระดับหรูในเกาะภูเก็ตจะไดตอนรับลูกคาอีกจำนวนมากในอนาคต
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