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โอกาสในการสนบัสนนุและการรว่มเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ

PHUKET WAKE PARK
Phuket Wake Park เป็นทีรู่จั้กกนัวา่เป็น Wake Park ทีด่ทีีส่ดุในเอเชยี ซึง่ถอืเป็นสถานทีอ่นัยอด
เยีย่มและน่าตืน่เตน้ ส�าหรับการเลน่กระดานโตค้ลืน่ และความบนัเทงิทางน�้าตา่ง ๆ

ตัง้อยูใ่จกลางเกาะภเูกต็ สถานทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วกวา่15,000 คนตอ่ปี อกีทัง้การบรกิารระดบั
เฟิรส์คลาส  ส�าหรับทกุเพศทกุวยั และทกุ ๆ ความสามารถ

Phuket Wake Park มโีครงการส�าหรับการใหก้ารสนับสนุนเพือ่การโฆษณา และประชาสมัพันธ ์
รวมทัง้การเป็นพันธมติรทางธรุกจิครบวงจร ส�าหรับกจิกรรมทีส่�าคญั รวมทัง้ยงัถอืเป็นสถานทีท่ี่
เปิดโอกาสในการมสีว่นร่วม ตดิตอ่โดยตรงกบัลกูคา้ ทัง้ลกูคา้ใหมแ่ละลกูคา้เกา่ทีม่อียูท่ีม่ศีกัยภาพ
ในภเูกต็!!

Phuket Wake Park เป็นเจา้ภาพจัดงานกจิกรรมส�าคญั 3 กจิกรรมในแตล่ะปี ซึง่กจิกรรมตอ่ไปคอื:

วนั กจิกรรม

วนัที ่8 - 9 ธนัวาคม 2561 Phuket Open Reload 2018 

วนัที ่27 - 28 เมษายน 2562 IWWF Asia & Oceania Cable Wakeboard & 
Wakeskate Championships 2019

วนัที ่29 - 30 เมษายน 2562 Phuket Open 2019

ธนัวาคม 2562 Phuket Open Reload 2019

งาน Phuket Open ครัง้ลา่สดุจัดขึน้ในเดอืนเมษายนปี พ.ศ. 2561 ไดด้งึดดูผูข้บัขีจั่กรยานยนต ์
53 คน จาก 15 ประเทศทัว่โลก

ประสบการณใ์นการจัดงานระดบัสากลของ Phuket Wake Park ทีก่�าลงัอยูร่ะหวา่งการด�าเนนิการ 
ไดแ้กง่าน IWWF World Wakeboard Championship 2022

ปลกุแบรนดส์นิคา้ของคณุใหต้ืน่ขึน้

  WAKE PARK ทีด่ที ีส่ดุในเอเชยี

ด�าเนนิการจัดงานโดย Phuket Wake Park
สนับสนุนการตลาดโดย บรษัิท พอล พลู (เซา้ท อสี เอเชยี) จ�ากดั - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด
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ท�าไมตอ้งเขา้รว่ม?
เมือ่เขา้ร่วมกบั Phuket Wake Park เราพรอ้มมอบขอ้เสนอพเิศษมากมายใหก้บัคณุ ดงัตอ่ไปนี:้
• การเพิม่ประสทิธภิาพของการสรา้งภาพลกัษณ ์– ดว้ยสถานทีส่�าหรับการเลน่กฬีา

ระดบันานาชาต ิโดยถอืเป็นกฬีาทางน�้าทีต่อ้งอาศยัความรวดเร็วและทกัษะในการเลน่ 
กระดานโตค้ลืน่ สโนวบ์อรด์ดิง้และการเลน่ไคทบ์อรด์ดิง้ ประกอบกนัทัง้สามประเภท กลายเป็น
กฬีาแสนทา้ทายทีด่ทีีส่ดุ

• การน�าเสนอทีเ่ป็นรูปธรรม โดยมเีนือ้หาทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ - ทัง้ในการแสดงและภาพนิง่ 
• ประสบการณก์ารมสีว่นร่วม - เป็นทีน่่าจับตามองของคนทกุเพศทกุวยั ทกุ ๆ ประสบการณ ์โดย

สรา้งโอกาสในการสรา้งความบนัเทงิแกผู่ช้มเป้าหมายทัง้ภายในและภายนอก
• เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม - กฬีาทีผ่สานความเป็นธรรมชาต ิแตย่งัมคีวามทา้ทายและผลกัดนัขดี

จ�ากดั
• การน�าเสนอแบรนดส์นิคา้ - ดว้ยกฬีาใหม ่ๆ ทีย่งัคงเตบิโตทัง้ในระดบัสมคัรเลน่และระดบัมอื

อาชพี 
บรษัิททีต่ดิตอ่และเชือ่มโยงกบั Phuket Wake Park จะมคีณุลกัษณะเดน่ ๆ ดงัตอ่ไปนี:้ มคีวาม
สนุกสนาน; สรา้งแรงบนัดาลใจ; สรา้งความตืน่เตน้; ลกัษณะของการแขง่ขนั; ความเป็นมอือาชพี; 
หลกีหนกีฎเกณฑเ์ดมิๆ; การแขง่ขนัในระดบัสากล; การกฬีา

ปลกุแบรนดส์นิคา้ของคณุใหต้ืน่ขึน้… เขา้รว่มเป็นคูค่า้ทางโฆษณากบัเรา

เกีย่วกบัการเลน่กระดานโตค้ลืน่ Wakeboarding
การเลน่กระดานโตค้ลืน่เป็นกฬีาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลน่บนพืน้ผวิน�้า ไดรั้บการพัฒนาจากการเลน่
สกนี�้า การเลน่สโนวบ์อรด์และเทคนกิการโตค้ลืน่

ผูข้บัขีจ่ะถกูลากดว้ยสายเคเบิล้เหนอืศรีษะหรอืจากขา้งหลงัเรอืเร็ว โดยปกตจิะมคีวามเร็วประมาณ 
30 กม. / ชม. ขึน้อยูก่บัสภาวะน�้า ขนาดของกระดาน น�้าหนักของผูเ้ลน่ ประเภทของเทคนคิและ
ความเร็วในการขบัขีข่องผูข้บัขี่

กฬีาชนดินีไ้ดรั้บการดแูลโดย International Waterski & Wakeboard Federation (IWWF) 
วึง่ไดรั้บการยอมรับจากคณะกรรมการโอลมิปิกสากลวา่เป็นพันธมติรอยา่งเป็นทางการเมือ่ปี พ.ศ. 
2510 และถกูจัดใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของกฬีาใน World Games ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 ในหมวดหมูก่ฬีา
ยอดนยิม 
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เกีย่วกบัสถานที ่- PHUKET WAKE PARK
สายเคเบิล้ยาวกวา่ 700 เมตร

ความทา้ทายทีม่ชี ือ่วา่ Phuket Wake Park’s piece de resistance คอืสายเคเบิล้หลกัยาว 
700 เมตรทีล่อยสงูจากพืน้ 10 เมตรเหนอืผูข้บัขีท่ีถ่กูดงึผา่นน�้าดว้ยความเร็ว 30 กม. / ชม. 
ผา่นอปุสรรคกดีขวาง 13 ตวัทีว่างไวใ้นน�้า

Phuket Wake Park ยงัมรีอกกวา้นสลงิยอ้นกลบั ส�าหรับผูเ้ลน่ใหมท่ีเ่พิง่เริม่เรยีนรูแ้ละผูข้บัขีท่ี่
ตอ้งการพัฒนาเทคนคิของพวกเขา

อปุสรรคกดีขวางในน�้าไดแ้ก่

ภายใน ภายนอก
รางเปลีย่น กรอบ Handmade A-Frame

กลอ่ง สเตปดาวน์

มอเตอรเ์ตะขนาดใหญ่ กลอ่งแสนสนุก

ทอ่ยาว จดุเริม่ตน้

เควนิ เฮนชอว์ มอเตอรเ์ตะขนาดใหญ่

แทน่ยาว

เสตปเฟ่น โวเลทิ

โพไซดอน
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สถานที ่- PHUKET WAKE PARK
สิง่อ�านวยความสะดวก

Phuket Wake Park มสี ิง่อ�านวยความสะดวกหลายอยา่ง เชน่หอ้งพักของโรงแรม โซนฟิตเนส 
สระวา่ยน�้า; พืน้ทีน่วด; บรเิวณพักผอ่น; รา้นเชา่และซือ้อปุกรณ ์เลานจอ์าบแดด บารก์ลางแจง้ 
รา้นอาหารนานาชาต ิและลานระเบยีงบนชัน้ดาดฟ้าพรอ้มทศันยีภาพอนังดงามของทะเลสาบ

โรงแรมภายในสถานที่
Phuket Wake Park ใหบ้รกิารหอ้งพักทีส่ะดวกสบายจ�านวน 28 หอ้ง ไดแ้ก ่หอ้ง Standard 
Lake View และหอ้ง Deluxe Garden View พรอ้มลานระเบยีงและหอ้งครัวขนาดเล็กสว่นตวั 

รา้นอาหารนานาติ
หอ้งอาหารนานาชาตขิอง Phuket Wake Park ใหบ้รกิารอาหารนานาชาตหิลากหลายรายการรวม
ถงึไทย ยโุรป และอาหารรัสเซยี รา้นอาหารใชว้ตัถดุบิสดใหมเ่ทา่นัน้ เพราะเราใหค้วามส�าคญักบั
สขุภาพของลกูคา้เป็นส�าคญั 

รา้นสนิคา้ BOARDSHOP
Boardshop มผีลติภณัฑห์ลากหลาย ไดแ้ก ่: Wakeboards; Wakeskates; เชอืก; เสือ้ชชูพีและ
หมวกกนัน็อก แบรนดต์า่งๆ ไดแ้ก ่: Jobex; Liquid Force; Slingshot; Hyperlite; 69 Slam; 
Jet Pilot; Glide Soul; และ Allride Wakeboards

คา่ยฝึก
Phuket Wake Park มคีา่ยฝึกอบรมเป็นจ�านวนมาก ทัง้ภาษาองักฤษและรัสเซยี ตลอดทัง้ปี ไดแ้ก่

คา่ยฝึก กจิกรรม
คา่ยฝึก Wake Camp 
5 วนั

วนัจันทร ์- ศกุร ์09.00 - 15.00. เหมาะส�าหรับผูเ้ร ิม่ตน้,  และมี
ประสบการณแ์ลว้ และเยาวชนอาย ุ6-15 ปี  
กจิกรรม: การฝึกวนัละ 2 ชัว่โมงบนสายเคเบิล้ทีด่งึกลบั และ 2 
ชัว่โมง บนสายเคเบิล้ใหญ ่

คา่ยฝึก Wake Camp
สดุสปัดาห ์ 

ทกุเสาร ์-อาทติย ์11.00 - 15.00. เหมาะส�าหรับผูเ้ร ิม่ตน้ และ
เยาวชนอาย ุ 6 -15 ปี 
กจิกรรม: การฝึกวนัละ 2 ชัว่โมงบนสายเคเบิล้ทีด่งึกลบั
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กจิกรรม
Phuket Wake Park จัดกจิกรรมส�าคญั ๆ มากมายตลอดปีเชน่ Phuket Open, Phuket Open 
Reload และ IWWF Asia & Oceanic Cable Wakeboard & Wakeskate Championships

ภเูกต็โอเพน่

ภเูกต็โอเพน่เป็นงานแขง่ขนั 2 วนัโดยมกีารแขง่ขนั 4 ประเภท เเบง่เป็น 12 หมวดหมูโ่ดยมเีงนิ
รางวลัทัง้ส ิน้กวา่ 250,000 บาทส�าหรับผูช้นะ

โดยลา่สดุจัดขึน้ในเดอืนเมษายนปี พ.ศ. 2561 ไดด้งึดดูผูข้บัขี ่53 คนจาก 15 ประเทศ ไดแ้ก ่
ออสเตรเลยี; เบลเยยีม; แคนาดา; เอสโตเนยี; ฟินแลนด;์ เยอรมน;ี สหราชอาณาจักร; ประเทศ
ญีปุ่่ น เนเธอรแ์ลนด ์ฟิลปิปินส;์ รัสเซยี เกาหลใีต;้ สวติเซอรแ์ลนด;์ ประเทศไทย; และยเูครน

ประเภท และหมวดหมูก่ารแขง่ขนั

DIVISION EVENT CATEGORY

Wakeboard
ประเภทชาย หญงิ; เยาวชนชาย ไมเ่กนิ 15 ปี; เยาวชนหญงิ 
ไมเ่กนิ 15 ปี; รุน่จเูนยีร ์ไมเ่กนิ19 ปี; มาสเตอร ์ชาย - 30 ปี 
ขึน้ไป; สมคัรเลน่ชาย

Wakeskate ประเภทชาย

ตารางการจัดกจิกรรม

รายการตอ่ไป คอื Phuket Open Reload 2018. โดยมตีารางเวลาดงัตอ่ไปนี ้

วนัที ่1:
8 ธนัวาคม 2561

09:00 วอรม์รา่งกาย
11:00 ทดสอบคณุสมบตัิ
14:00 พักเบรค
15:00 ทดสอบคณุสมบตัิ
18:00 จบกจิกรรม

วนัที ่2:
9 ธนัวาคม 2561

09:00 วอรม์รา่งกาย
11:00 รอบสดุทา้ย
14:00 พักเบรค
15:00 รอบสดุทา้ย
18:00 จบการแขง่ขนั
20:00 พธิมีอบรางวลั

ผูอ้�านวยการจัดกจิกรรม

Phuket Open จัดขึน้ภายใตก้ารดแูลของ International Waterski & Wakeboard Federation (IWWF) 
ซึง่เป็นองคก์รระดบัโลกส�าหรับกฬีาทางน�้าแบบลากจงูทัง้หมด IWWF เป็นสมาชกิในเครอืของสมาคมกฬีา
สากลแหง่สหพันธก์ฬีาสากล (GAISF) และเป็นหนึง่ในเจ็ดกฬีาทีก่อ่ตัง้อยูใ่น World Games
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กจิกรรม
IWWF ASIA & OCEANIC CABLE WAKEBOARD & WAKESKATE CHAMPIONSHIPS 2019

Phuket Wake Park ก�าลงัอยูใ่นระหวา่งการเจารจาในการเป็นเจา้ภาพการแขง่ขนั IWWF Asia & Oceanic Cable 
Wakeboard & Wakeskate Championships 2019

งานระดบัหา้ดาวนีเ้ป็นการแขง่ขนัระยะเวลา  2 วนั โดยเป็นการแขง่ขนัระหวา่งประเทศซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่27 และ 28 
เมษายนและจะม ี2 ภมูภิาค ไดแ้ก ่เอเชยีและโอเชยีน-ิเอเชยี ใน 15 ประเภท 

ซึง่รายการลา่สดุจัดขึน้ในกรงุไทเป ประเทศจนี ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560 ไดด้งึดดูผูข้บัขีก่วา่ 50 คนจากประเทศ
ตา่งๆ ไดแ้ก ่ออสเตรเลยี; จนี ไทเป; ฮอ่งกง; อหิร่าน; ประเทศญีปุ่่ น คเูวต; ฟิลปิปินส;์ และรัสเซยี

ภมูภิาคและรายการแขง่ขนั

ภมูภิาค รายการแขง่ขนั

เอเชยีและเอเชยีนคิ 

เคเบิล้เวคบอรด์
โอเพน่ ชาย; โอเพน่ หญงิ; เยาวชนชาย ไมเ่กนิ15 ปี;เยาวชนหญงิ ไมเ่กนิ15 ปี; 
จเูนยีรช์าย ไมเ่กนิ 19 ปี; จเูนยีรห์ญงิ ไมเ่กนิ 19 ปี; มาสเตอรช์าย – 30 ปี ขึน้ไป; 
มาสเตอรห์ญงิ - 30ปี ขึน้ไป; สมคัรเลน่ชาย

Wakeskate ชาย หญงิ

เอเชยี 

เคเบิล้เวคบอรด์ ชาย หญงิ

Wakeskate ชาย หญงิ
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สทิธแิละประโยชนข์องผูส้นับสนุน
Phuket Wake Park เปิดโอกาสใหผู้ส้นับสนุนโฆษณาตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้

สทิธใินการใชช้ือ่ตา่งๆ
การใชช้ือ่ร่วมกบั Phuket Wake Park ในแคมเปญโฆษณาและการตลาด

การจดสทิธบิตัรและทรพัยส์นิทางปญัญา
Phuket Wake Park น�าเสนอแพลตฟอรม์การตลาดใหมส่�าหรับการโปรโมทแบรนด์

สทิธใินการโฆษณาและโปรโมช ัน่
รับประกนัความครอบคลมุ: คูค่า้สือ่อยา่งเป็นทางการของบรษัิท; การประชาสมัพันธ ์และแคมเปญ
สง่เสรมิการขาย

Phuket Wake Park เปิดโอกาสทีย่ ิง่ใหญใ่นการสรา้งสือ่ตา่งๆ ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบั
ภมูภิาค รวมไปึงระดบันานาชาต ิส�าหรับผูส้นับสนุนผา่นกจิกรรมขา่วประชาสมัพันธ์

ขา่วประชาสมัพันธแ์ละจดหมายขา่วทางอเีมลจะออกผา่นทางเว็บไซต ์ทัง้ในระดบัภมูภิาคและ
สากล รวมทัง้ขอ้ตกลงดา้นการบรรณาธกิารกบั คูค่า้สือ่ ในการทีจ่ะน�าไปสูก่ารคุม้ครองสทิธดิา้น
บรรณาธกิาร ครอบคลมุในโทรทศัน ์สิง่พมิพแ์ละบนเว็บไซต์

โอกาสในการโปรโมตกบัผูข้บัขีท่ีเ่ขา้มาร่วมแขง่ขนัในรายการตา่งๆ

สทิธสิ ือ่ดจิติลัและสือ่สงัคมตา่งๆ
รวมไปถงึโปรโมชัน่ในรปแบบดจิติลัตา่งๆ เชน่ ทางหนา้จอทวีแีละโปรแกรมในโทรศพัทม์อืถอืและ
โซเชยีลมเีดยี ผูส้นับสนุนและคูค่า้สามารถเชือ่มโยงกนั ผา่นกจิกรรมสือ่สงัคมนีไ้ด ้

Facebook https://www.facebook.com/phuketwakepark/ - 22,800 ผูต้ดิตาม
Instagram https://www.instagram.com/phuketwakepark/ - 14,100 ผูต้ดิตาม

สทิธใินการตลาดจากผูม้ปีระสบการณ ์
ประชาสมัพันธด์า้นการตลาด: ใบปลวิ ; บธูขอ้มลู; แจกตวัอยา่งสนิคา้ ณ Phuket Wake Park 
และ ชาวภเูกต็ ทัง้นักทอ่งเทีย่วในพืน้ที ่และนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ

Phuket Wake Park จะมพีืน้ทีพ่เิศษส�าหรับผูส้นับสนุน ทีซ่ ึง่ผูส้นับสนุนและพันธมติรสามารถขาย
และจัดแสดงผลติภณัฑแ์ละบรกิารของตนได ้

ผูใ้หก้ารสนับสนุนกจิกรรมเฉพาะ พืน้ทีจ่ะพรอ้มใหบ้รกิารแกผู่ส้นับสนุนกจิกรรมเฉพาะและพันธมติร
ในระหวา่งกจิกรรม

การอ�านวยความสะดวกและสทิธใินเครอืขา่ยตา่งๆ 
Phuket Wake Park มอบโอกาสอนัยอดเยีย่มในการสรา้งความบนัเทงิแกล่กูคา้และผูบ้รหิาร ซึง่
เป็นวธิทีีย่อดเยีย่มในการโปรโมทธรุกจิของคณุ 

สทิธใินการจ�าหนา่ยสนิคา้ 
ผูส้นับสนุนสถานที,่ ผูส้นับสนุนกจิกรรม และพันธมติร มโีอกาสในการผลติสนิคา้ทีม่ตีราสญัลกัษณ์
ร่วมกนั

การจดัจ�าหนา่ยและแจกสนิคา้ตวัอยา่ง 
ผูส้นับสนุนสถานที,่ ผูส้นับสนุนกจิกรรม และพันธมติร มโีอกาสทีจ่ะขายสนิคา้และ / หรอื
ประชาสมัพันธผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารทีร่า้นคา้ปลกีภายใน Phuket Wake Park
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ทีต่ัง้
ภเูกต็

ภเูกต็เป็นเกาะทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉยีงใตป้ระมาณ 862 กม. ของกรงุเทพฯในทะเลอนัดามนั 
ในปีพ.ศ. 2561 ไดรั้บการขนานนามวา่ “ชายหาดทีด่ทีีส่ดุเป็นอนัดบัสองของโลก” โดยรายงาน
ธรุกจิของสหรัฐ US News & World Report ส�าหรับหาดทรายสขีาว น�้าทะเลสคีรามและหนา้ผา
หนิปนูทีด่งึดดูผูเ้ดนิทางมาเยีย่มชมนับลา้น ๆคน ทกุปี เกาะนีถ้กูยกยอ่งวา่เป็น “สวรรคเ์ล็ก ๆ” ตาม
ทีน่ติยสารดงักลา่ว กลา่วถงึ

ตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายนถงึมนีาคมเป็นฤดมูรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีเ่ย็นสบายอณุหภมูริายวนั
เฉลีย่อยูท่ี ่24 ถงึ 32 องศาเซลเซยีส 

เดอืนทีร่อ้นทีส่ดุของจังหวดัภเูกต็ มตีัง้แตเ่ดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤษภาคมโดยมอีณุหภมูติัง้แต ่
27 ถงึ 36 องศาเซลเซยีส อยา่งไรกต็ามฝนฟ้าคะนองทีม่เีป็นระยะ ๆ ทัง้จากอณุหภมูแิละความชืน้ 
ท�าใหใ้นเดอืนมถินุายน กรกฎาคมและสงิหาคม ปกตปิระกอบดว้ย วนัทีม่แีดดและมฝีนตกชกุสัน้ ๆ 
แตม่อีณุหภมูติัง้แต ่20 องศาถงึ 33 องศาเซลเซยีส 

           ภเูกต็ กบั การทอ่งเทีย่ว
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ขอ้มลูอา้งองิจาก Phuket Hotel Market Update, C9 Hotelworks

จ�านวนประชากร 

386,606
จ�านวนเทีย่วบนิในปี 2560

จังหวดัภเูกต็ 
กบัการทอ่งเทีย่ว

ตลอดทัง้ปี

จ�านวนผูโ้ดยสารบนิมาลงทีภ่เูกต็ ในปี 2560

8.4 ลา้น
11.3% เพิม่ขึน้ทกุปี 

นอกฤดทูอ่งเทีย่ว (ตอ่เดอืน)

641,863
ฤดทูอ่งเทีย่ว (ตอ่เดอืน)

759,703
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แพ็คเกจส�าหรับผูส้นับสนุน
สถานที่

Phuket Wake Park ขอมอบค�าตอบสูก่ารตลาดเชงิโตต้อบ แบบตรงเป้าหมาย ทีมุ่ง่เนน้เพือ่ตอบ
สนองวตัถปุระสงคห์ลกัของแบรนดข์องคณุ ...

โอกาสในการเป็นผูส้นับสนุนและการร่วมเป็นพันธมติรทางธรุกจิ โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ซ ึง่
เปิดโอกาสใหแ้บรนดส์ามารถตดิตอ่กบัแขกของ Phuket Wake Park ไดโ้ดยตรง:

ระดบัที ่1 - ผูส้นบัสนนุชือ่สถานที่
• ผูส้นับสนุนชือ่สถานทีอ่ยา่งเป็นทางการของPhuket Wake Park

ระดบัที ่2 - ผูส้นบัสนนุสถานทีอ่ยา่งเป็นทางการ
• ผูส้นับสนุนสถานทีเ่พยีง 6 ราย จากประเภททีไ่มเ่ป็นคูแ่ขง่กนั 

ระดบัที ่3 - ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการ และสือ่พนัธมติร
• ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการจะรับเพยีง 10 ราย เพือ่จัดหาผลติภณัฑแ์ละ / หรอื

บรกิารทีจ่�าเป็นส�าหรับกจิกรรมใน Phuket Wake Park 
• สือ่พันธมติรดา้นสือ่เพยีง 10 ราย ทีใ่หบ้รกิารการโฆษณาและการสนับสนุนดา้นบรรณาธกิาร

ตอ่ Phuket Wake Park

ผูจั้ดจ�าหน่ายสนิคา้อยา่งเป็นทางการ ใหร้วมถงึ เบยีร ์ไวน ์แชมเปญ เครอืขา่ย WiFi และเครอืขา่ย
อืน่ ๆ โทรศพัทม์อืถอื รถยนต ์ประกนัภยั โรงแรม เสือ้ผา้และแวน่ตากนัแดด

กจิกรรมตา่งๆ

กจิกรรมตา่ง ๆ ทีส่ามารถใหก้ารสนับสนุนได ้มทีัง้หมด 4 กจิกรรม ในปี 2560 และ 2561
ดงัตอ่ไปนี:้

PHUKET OPEN RELOAD 2018 

IWWF ASIA & OCEANIC CABLE WAKEBOARD & WAKESKATE CHAMPIONSHIPS 2019

PHUKET OPEN 2019

PHUKET OPEN RELOAD 2019

ระดบัที ่1: ผูส้นบัสนนุหลกั และผูส้นบัสนนุการน�าเสนอของกจิกรรม
• ผูส้นับสนุนหลกัของกจิกรรม จ�านวน 1 ราย
• ผูส้นับสนุนการน�าเสนอของกจิกรรม จ�านวน 1 ราย

ระดบัที ่2: ผูส้นบัสนนุรว่มของกจิกรรม, ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการ 
และสือ่พนัธมติรของกจิกรรม
ผูส้นับสนุนร่วม จ�านวน 6 ราย จากประเภททีไ่มเ่ป็นคูแ่ขง่กนั
• ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการ จ�านวน 10 รายส�าหรับการจัดหาสนิคา้และบรกิารที่

จ�าเป็นตอ่การจัดงาน
• สือ่พันธมติร จ�านวน 10 ราย

ระดบัที ่3: พนัธมติรทอ้งถิน่ของกจิกรรม
แพ็คเกจส�าหรับธรุกจิในภเูกต็
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โอกาสในดา้นอืน่ ๆ
โอกาสในการโฆษณา
 
Phuket Wake Park อยูใ่นระหวา่งการขายโฆษณาในสถานที ่ซ ึง่ไมไ่ดรั้บการจัดสรรใหก้บัผู ้
สนับสนุนสถานที่

เมือ่ธรุกจิตา่ง ๆ เลอืกสถานทีท่ีต่อ้งการตัง้ป้ายโฆษณาของตนแลว้ จะตอ้งเซน็สญัญา 1 ปีเพือ่ให ้
ไดส้ทิธใินสถานทีนั่น้ ซึง่สามารถตอ่อายสุญัญาไดท้กุ 6 เดอืน สถานทีต่ัง้ป้ายโฆษณาทัง้หมดจะ
ถกูเลอืกโดยผูล้งโฆษณาและอยูใ่นหลกัการทีว่า่มากอ่นไดรั้บสทิธกิอ่น

ป้ายโฆษณามขีนาดประมาณ 2.2 เมตร - 2.4 เมตร ตอ่ระยะหา่ง 1 เมตร คา่โฆษณาส�าหรับป้าย
รวมถงึการออกแบบผังและพมิพป้์ายและการบ�ารงุรักษาตลอดอายสุญัญา ผูโ้ฆษณาจะตอ้งรับผดิ
ชอบ ตลอดจนในสว่นของงานทีม่คีวามละเอยีดสงู พรอ้มโลโกห้รอืรูปแบบใด ๆ ของบรษัิท ตลอด
จนกรอบทีข่ ึน้ป้าย

ราคาคา่โฆษณาทัง้หมด ค�านวนจากระยะเวลา 6 เดอืน โดยนับจากวนัทีท่�าการโฆษณา

นอกจากนีย้งัมโีอกาสพเิศษในการตดิสตกิเกอรโ์ลโกข้องคณุไวบ้นอปุสรรคในน�้า ขนาดขึน้อยูก่บั
อปุสรรคทีเ่ลอืก

ราคา: 1000 บาทตอ่เดอืนตอ่ป้าย, 500 บาทตอ่เดอืนตอ่สตกิเกอร ์1 อนั จา่ยลว่งหนา้ 3 เดอืน 
หลงัเซน็สญัญา
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โอกาสในการสนบัสนนุและการรว่มเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ

ด�าเนนิการจัดงานโดย Phuket Wake Park
สนับสนุนการตลาดโดย บรษัิท พอล พลู (เซา้ท อสี เอเชยี) จ�ากดั - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด

  WAKE PARK ทีด่ที ีส่ดุในเอเชยี



รายละเอยีดสทิธปิระโยชนก์ารสนับสนุนสถานที่
ในชว่งกจิกรรมหลกั (เชน่ Phuket Open and Phuket Open Reload) พืน้ทีโ่ฆษณาทัง้หมดจะ
แบง่ออกเป็น 1:1 ระหวา่งผูส้นับสนุนสถานทีแ่ละผูส้นับสนุนในกจิกรรมหลกั

ระดบัของพันธมติร

ระดบัที ่1 
ผูส้นับสนุนชือ่

สถานที่

ระดบัที ่2 
ผูส้นับสนุน
อยา่งเป็น
ทางการ

ระดบัที ่3  
ผูจั้ดหาสนิคา้
และบรกิาร

ระดบัท ี4  
สือ่พันธมติร

สทิธใินการเป็นผลติภณัฑเ์ดยีวและสทิธใินชือ่

สทิธใินการใชช้ือ่ “The [ชือ่ผูส้นับสนุนชือ่สถานที]่ Phuket Wake Park” เพือ่การประชาสมัพันธแ์ละ
การโฆษณา

สทิธใินการใชช้ือ่ “ผุส้นับสนุนอยา่งเป็นทางการของ The [ชือ่ผูส้นับสนุนชือ่สถานที]่ Phuket Wake 
Park”  เพือ่การประชาสมัพันธแ์ละการโฆษณา มี

สทิธใินการใชช้ือ่ “ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการของ The [ชือ่ผูส้นับสนุน] Phuket Wake 
Park” เพือ่การประชาสมัพันธแ์ละการโฆษณา มี

สทิธใินการใชช้ือ่ “สือ่พันธมติรของThe ชือ่ผูส้นับสนุน] Phuket Wake” เพือ่การประชาสมัพันธแ์ละ
การโฆษณา มี

ชือ่บรษัิทประกอบโลโกส้นิคา้ มี

สทิธพิเิศษในการจัดหมวดหมู่ มี มี มี มี

สทิธดิา้นทรัพยส์นิทางปัญญาและการประชาสมัพันธแ์บรนด์

โลโกบ้นธงกจิกรรมและบรเิวณสวนน�้า

มี
ได ้ 

(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 1)

ได ้ 
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 2)

ได ้ 
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 2)

โลโกใ้นอปุสรรคในน�้า

โลโกบ้รเิวณป้ายทางเขา้ออก

โลโกบ้นแผงกัน้แบนเนอร์

โลโกต้ามป้าย บลิบอรด์ตา่งๆบรเิวณสถานทีต่า่งๆภายในสวนน�้า

โลโกบ้รเิวณแทน่พธิแีละบนดา้นหลงัเวที

โลโกบ้นป้าย Phuket Wake Park (4ม x 5ม)

โลโกบ้นแบนเนอรใ์นสวนน�้า(4ม x 5ม)

โลโกบ้นป้าย เสือ้ และหมวกของพนักงาน

ม ี       
ได ้ 

(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 1)

โลโกบ้รเิวณทีน่ั่งวไีอพี

โลโกบ้นแผนทีส่ถานที่

ถว้ยรางวลั

สทิธใินสือ่และโปรโมชัน่

โลโกบ้นสิง่พมิพท์ัง้หมด ไดแ้ก ่: โบรชวัร,์ ใบปลวิ, บตัรสมาชกิ, นามบตัร, โปสเตอรส์ง่เสรมิการขาย
มี

ได ้ 
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 1)

ได ้ 
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 2)

ได ้ 
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 2)หนังสอืพมิพท์กุฉบบั วทิย ุนติยสาร โทรทศัน ์โฆษณาออนไลน์

โลโกบ้นสตกิเกอรก์นัชนรถ Phuket Wake Park มี

สตกิเกอร ์และแมเ่หล็กตดิตูเ้ย็น มี

  สายรัดขอ้มอื มี

ระดบัของพันธมติร

ระดบัที ่1 
ผูส้นับสนุนชือ่

สถานที่

ระดบัที ่2 
ผูส้นับสนุน
อยา่งเป็น
ทางการ

ระดบัที ่3  
ผูจั้ดหาสนิคา้
และบรกิาร

ระดบัท ี4  
สือ่พันธมติร

สทิธดิา้นการตลาดเชงิประสบการณ์

พืน้ทีส่ง่เสรมิการขาย / การคา้ในพืน้ทีข่องสปอนเซอรพ์รอ้มพนักงานสง่เสรมิการขาย
มี

ได ้ 
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 1)

ได ้ 
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 2)

ได ้ 
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 2)การแจกตวัอยา่งและการประชาสมัพันธเ์กีย่วกบัในชว่งกจิกรรมหลกั 3 รายการ

โอกาสในการขายสนิคา้และ / หรอืประชาสมัพันธผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารทีร่า้นคา้ปลกีภายในสวนน�้า มี มี มี มี

สทิธดิา้นสือ่ออนไลน ์ดจิติลั

โอกาสการโฆษณาทางสงัคมและสือ่ดจิติลัอยา่งเป็นทางการ ทัง้ Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube และชอ่งดจิติอลอืน่ ๆ รวมถงึ EDM มี มี มี มี

การรับรองและการสรา้งเครือ่ขา่ย

พืน้ทีใ่หเ้ชา่สว่นตวั

พืน้ทีบ่รกิารใหเ้ชา่เพือ่ความบนัเทงิสว่นตวั
เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่
ตามจ�านวนผูเ้ขา้
รว่มและระยะเวลา

กจิกรรมพเิศษ

บตัรวไีอพสี�าหรับกจิกรรมหลกั 3 ครัง้ - เชน่ Phuket Open, Phuket Open Reload, IWWF Asia & 
Oceanic Wakeboard & Wakeskate Championships 2019 25 15 10 10

บตัรสว่นลด 10% ส�าหรับการซือ้บตัรทกุประเภทในกจิกรรมหลกั 3 กจิกรรม ไมเ่กนิ 25 ใบ ตอ่ 1 
กจิกรรม มี มี มี มี

การเขา้ถงึพเิศษ

สทิธใินการจองตัว๋กอ่นลว่งหนา้ มี มี มี มี

สทิธใินการจ�าหน่ายสนิคา้

โอกาสทีจ่ะวางโลโกบ้นสนิคา้ Phuket Wake Park ส�าหรับแจกของรางวลั เชน่. บนีนี ่ถงุผา้ทีแ่จก มี มี มี มี

โลโกบ้นเสือ้ทีแ่จก มี
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  WAKE PARK ทีด่ที ีส่ดุในเอเชยี

ด�าเนนิการจัดงานโดย Phuket Wake Park
สนับสนุนการตลาดโดย บรษัิท พอล พลู (เซา้ท อสี เอเชยี) จ�ากดั - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด



รายละเอยีดสทิธปิระโยชนก์ารสนับสนุนกจิกรรมหลกั 
ในชว่งงานส�าคญั (เชน่ Phuket Open and Phuket Open Reload) พืน้ทีโ่ฆษณาทัง้หมดจะแบง่
ออกเป็น 1:1 ระหวา่งผูส้นับสนุนสถานทีแ่ละผูส้นับสนุนในกจิกรรมหลกั ตารางตอ่ไปนีใ้ช ้Phuket 
Open Reload 2018 เป็นตวัอยา่ง...

ระดบัของพันธมติร

ระดบัที ่1 
ผูส้นับสนุนหลกั
และผูส้นับสนุน
การน�าเสนอ

ระดบัที ่2 
ผูส้นับสนุนรว่ม

ระดบัที ่3 
ผูจั้ดหาสนิคา้
และบรกิาร
อยา่งเป็น

ทางการ / สือ่
พันธมติร

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์เดียวและสิทธิในชื่อ - ระหว่างการจัดกิจกรรม

สทิธใินการใชช้ือ่เพือ่การโฆษณาและประชาสมัพันธ:์ [ชือ่ผูส้นับสนุนหลกั] PHUKET OPEN RELOAD 2018 น�าเสนอโดย
{ชือ่ผูส้นับสนุนการน�าเสนอ] มี

สทิธใินการใชช้ือ่เพือ่การโฆษณาและประชาสมัพันธ:์ ชือ่ผูส้นับสนุนรว่ม [ชือ่ผูส้นับสนุนหลกั] PHUKET OPEN RELOAD 
2018 น�าเสนอโดย{ชือ่ผูส้นับสนุนการน�าเสนอ] มี

สทิธใินการใชช้ือ่เพือ่การโฆษณาและประชาสมัพันธ:์ [ชือ่ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการ / สือ่พันธมติร] [ชือ่ผู ้
สนับสนุนหลกั] PHUKET OPEN RELOAD 2018 น�าเสนอโดย{ชือ่ผูส้นับสนุนการน�าเสนอ] มี

การจัดหมวดหมูพ่เิศษ –ตวัอยา่งเชน่ ถา้ลกูคา้ใช ้ Official Energy Drinks Partner for PHUKET OPEN RELAOD 2018 และ 
ถอืเป็นผูจั้ดจ�าหน่ายทีใ่หก้ารสนับสนุนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว มี มี มี

สทิธดิา้นทรัพยส์นิทางปัญญาและการประชาสมัพันธแ์บรนด ์- ระหวา่งการจัดกจิกรรม

โลโกบ้นธงบรเิวณสวนน�้า

มี
ได ้

(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 1)

ได ้
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 2)

โลโกใ้นอปุสรรคในน�้า

โลโกบ้รเิวณป้ายทางเขา้ออก

โลโกบ้นแผงกัน้แบนเนอร์

โลโกต้ามป้าย บลิบอรด์ตา่งๆบรเิวณสถานทีต่า่งๆภายในสวนน�้า

โลโกบ้รเิวณแทน่พธิแีละบนดา้นหลงัเวที

โลโกบ้นป้าย Phuket Wake Park (4ม x 5ม)

โลโกบ้นแบนเนอรใ์นสวนน�้า(4ม x 5ม)

โลโกบ้นป้าย เสือ้ และหมวกของพนักงาน

มี
ได ้

(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 1)

โลโกบ้รเิวณทีน่ั่งวไีอพี

โลโกบ้นแผนทีส่ถานที่

ถว้ยรางวลั

สทิธใินสือ่และโปรโมชัน่ - ระหวา่งการจัดกจิกรรม

ในหนังสอืพมิพ ์Phuket Open Reload , นติยสาร วทิย ุทวี ีและสือ่ออนไลน์ มี
ได ้

(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 1)

ได ้
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 2)

โลโกบ้นสตกิเกอรก์นัชนรถ Phuket Open Reload มี

สตกิเกอร ์และแมเ่หล็กตดิตูเ้ย็น Phuket Open Reload มี

สายรัดขอ้มอื Phuket Open Reload มี
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ระดบัของพันธมติร

ระดบัที ่1 
ผูส้นับสนุนหลกั
และผูส้นับสนุน
การน�าเสนอ

ระดบัที ่2 
ผูส้นับสนุนรว่ม

ระดบัที ่3 
ผูจั้ดหาสนิคา้
และบรกิาร
อยา่งเป็น

ทางการ / สือ่
พันธมติร

สทิธfิดา้นการตลาดเชงิประสบการณ ์- ระหวา่งการจัดกจิกรรม

พืน้ทีส่ง่เสรมิการขาย / การคา้ในพืน้ทีข่องสปอนเซอรพ์รอ้มพนักงานสง่เสรมิการขาย ระหวา่งงาน Phuket Open Reload
มี

ได ้
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 1)

ได ้
(นอ้ยกวา่ 
ระดบั 2)การแจกตวัอยา่งและการประชาสมัพันธเ์กีย่วกบัในชว่งกจิกรรม Phuket Open Reload

โอกาสในการขายสนิคา้และ / หรอืประชาสมัพันธผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารทีร่า้นคา้ปลกีภายในสวนน�้า ระหวา่งงาน Phuket Open 
Reload มี มี มี

สทิธดิา้นสือ่ออนไลน ์ดจิติลั - ระหวา่งการจัดกจิกรรม

โอกาสการโฆษณาทางสงัคมและสือ่ดจิติลัอยา่งเป็นทางการ ทัง้ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และชอ่งดจิติอล
อืน่ ๆ รวมถงึ EDM มี มี มี

การรับรองและการสรา้งเครือ่ขา่ย - ระหวา่งการจัดกจิกรรม

พืน้ทีใ่หเ้ชา่สว่นตวั

พืน้ทีบ่รกิารใหเ้ชา่เพือ่ความบนัเทงิสว่นตวั

คา่ใชจ้า่ยเพิม่
เตมิขึน้อยูก่บั

จ�านวนผูเ้ขา้รว่ม
และระยะเวลา

กจิกรรมพเิศษ

ตัว๋วไีอพ ีส�าหรับ Phuket Open Reload 25 15 10

บตัรสว่นลด 10% ส�าหรับการซือ้บตัรทกุประเภทในกจิกรรมหลกั 3 กจิกรรม ไมเ่กนิ 25 ใบ ตอ่ 1 กจิกรรม มี มี มี

การเขา้ถงึพเิศษ

การจองตัว๋ลว่งหนา้ส�าหรับ Phuket Open Reload มี มี มี

สทิธใินการจ�าหน่ายสนิคา้

โอกาสทีจ่ะวางโลโกบ้นสนิคา้ Phuket Wake Park ส�าหรับแจกของรางวลั เชน่. บนีนี ่ถงุผา้ทีแ่จกในงาน Phuket Open 
Reload มี มี มี

โลโกบ้นเสือ้ทีแ่จกในงาน Phuket Open Reload มี

  WAKE PARK ทีด่ที ีส่ดุในเอเชยี

ด�าเนนิการจัดงานโดย Phuket Wake Park
สนับสนุนการตลาดโดย บรษัิท พอล พลู (เซา้ท อสี เอเชยี) จ�ากดั - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด



ขอ้มลูการตดิตอ่
PHUKET WAKE PARK
86/3 หมู ่6 
ถนนวชิติสงคราม
กะทู ้
ภเูกต็ 83120 
ประเทศไทย
โทรศพัท:์ +66 76 510 151
www.phuketwakepark.com 

คณุพีห่ม ู- กรรมการ  
(ส�าหรับการตดิตอ่เป็นภาษาไทยและองักฤษ)
อเีมล:์ spa.t@hotmail.com

Natalia Uliyanova - ผูจ้ดัการท ัว่ไป  
(ส�าหรับการตดิตอ่เป็นภาษารัสเซยีและองักฤษ)
อเีมล:์ gm@phuketwakepark.com
โทรศพัท:์  +66 6 5009 0005

บรษิทั พอล พลู (เซา้ท อสี เอเชยี) จ�ากดั
198 ถนนตะนาว 
แขวงบวรนเิวศ
เขตพระนคร
กรงุเทพฯ 10200
ประเทศไทย
โทรศพัท/์โทรสาร: +66 2622 0605 - 7
www.paulpoole.co.th

พอล พลู - กรรมการผูจ้ดัการ  
(ส�าหรับการตดิตอ่เป็นภาษาไทยและองักฤษ) 
อเีมล:์ paul@paulpoole.co.th
โทรศพัท:์ +66 8 6563 3196

อดุมพร พนัธุจ์นิดาวรรณ - ผูช้ว่ยสว่นตวั  
(ส�าหรับการตดิตอ่เป็นภาษาไทยและองักฤษ) 
อเีมล:์ udomporn@paulpoole.co.th
โทรศพัท:์ +66 8 6382 9949
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ปลกุแบรนดส์นิคา้ของคณุใหต้ืน่ขึน้

โอกาสในการสนบัสนนุและการรว่มเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ

  WAKE PARK ทีด่ที ีส่ดุในเอเชยี

ด�าเนนิการจัดงานโดย Phuket Wake Park
สนับสนุนการตลาดโดย บรษัิท พอล พลู (เซา้ท อสี เอเชยี) จ�ากดั - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด


