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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

 

ส ่ ง เสริมความเป ็น เ ลิศทางด ้ านกีฬา

SPIA ASIA 2016 - งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา
กรุงเทพฯ ประเทศไทย / 3 - 4 ตุลาคม 2559

งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา SPIA Asia 2016  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองนี้จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ 
ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

งาน SPIA Asia 2016 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและฉลองความส�าเร็จให้แก่อุตสาหกรรมทางด้านการ
กีฬาในเอเชีย ซึ่งที่ผ่านมาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางส�าหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนท์ขนาดใหญ่ โดยที่มี
การเพิ่มขึ้นหนังทางด้านความถี่ในการจัด ขนาด และค่าใช้จ่ายในการจัด 

งาน SPIA Asia 2016 เริ่มจัดขึ้นโดย MMC Sportz ซึ่งเป็นเอเจนซี่โฆษณาที่ด�าเนินการอยู่ในดูไบและมะนิลา 
และ Sport 360 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์ทางด้านกีฬารายวันชั้นน�าจากตะวันออกกลาง เป็นงานที่ให้
ความส�าคัญกับผู้น�าทางด้านธุรกิจ เจ้าของสิทธิ ผู้จัดงาน บริการหรือแคมเปญต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเติบโต
และความส�าเร็จของธุรกิจนี้ในเอเชีย 

งานกาล่าดินเนอร์มอบรางวัล
งานกาล่าดินเนอร์อย่างเป็นทางการเพื่อมอบรางวัลจะมีแขกรับเชิญมากกว่า 450 คน และความบันเทิง
จากนานาชาติ เพื่อเป็นเกียรติและมอบรางวัลทางด้านความเป็นเลิศให้แก่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในรางวัล
ประเภทต่างๆ 5 รางวัลส�าหรับธุรกิจในประเทศไทย และ 14 รางวัลส�าหรับธุรกิจในเอเชีย 

โดยรางวัลแต่ละประเภทจะเปิดรับจาก 17 ชาติในเอเชีย และจะมีการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในอุตสาหกรรม โดยมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการตัดสินที่มีความเคร่งครัดตามกฎ
และระเบียบในการมอบรางวัลทางด้านอุตสาหกรรมกีฬาระหว่างประเทศ 

การประชุม
ส่วนการประชุมในงานนี้มีชื่อว่า “The Business of Sports” เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความร่วมมือและช่วย
ผลักดันให้มีการน�าเอาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้งานทั่วทั้งอุตสาหกรรม และเป็นการอัพเดทความเคลื่อนไหวล่าสุด
ทางด้านการตลาดและการสนับสนุนรายการกีฬาของเอเชีย

การประชุมที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันโดยมีตัวแทนเข้าร่วมมากกว่า 150 คนและวิทยากรนานาชาติ 20 คน
จากอุตสาหกรรมต่างๆ นี้จะเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมวลชน การบริหารจัดการ
เหตุการณ์ การสนับสนุนรายการ และจะให้ึวามสนใจกับแคมเปญแบบครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
โอกาสในการถ่ายทอดรายการและการท�าการตลาดแบบดิจิตอลแห่งอนาคต

งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา SPIA Asia 2016 มีจุดมุ่งหมายที่จะน�าผู้เชี่ยวชาญ เอเจนซี่ 
และหน่วยงานราชการ ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาโดยรวมในเอเชียให้สามารถ
แข่งขันภายในสนามแข่งขันนานาชาติได้ 

เหตุผลที่ควรเข้าร่วมกับเรา
การเข้าร่วมในงานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา SPIA Asia 2016 จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้
สนับสนุนงานในหลายๆ ด้านคือ: 

•	 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ - ด้วยการเชื่อมโยงภาพลักษณ์กับหนังมอบรางวัลกีฬาชั้นน�าของเอเชีย 
•	 ประชาสัมพันธ์แบรนด์ - เพิ่มการรับรู้ของแบรนด์สินค้าและบริการ 
•	 โอกาสในการรับรอง – ให้ความบันเทิงแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก 
•	 ประชาสัมพันธ์ - ผ่านสื่อในระดับประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก 
•	 การสร้างเครือข่าย	- กับผู้น�าทางธุรกิจต่างๆ 
•	 การขายและการตลาดเชิงประสบการณ์ - น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับวงการกีฬา

จัดโดย MMC SPORTZ และ SPORT360 
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด1
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ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
WWW.SPIAASIA.COM

แพ็คเกจ
ระดับที่ 1
ออปชั่นส�าหรับพันธมิตรหลัก:	
พันธมิตรหลักมีสิทธิในการตั้งชื่อของงาน: 
 – งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา - SPIA Asia 2016

ระดับที่ 2
ออปชั่นส�าหรับพันธมิตรอย่างเป็นทางการ:
พันธมิตรอย่างเป็นทางการจากธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันส�าหรับงาน: 
 – งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา - SPIA Asia 2016

ระดับที่ 3
พันธมิตรประเภทรางวัล
พันธมิตรอย่างเป็นทางการจากธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันส�าหรับงาน SPIA Asia 2016 

พันธมิตรงานประชุม	SPIA	Asia	2016
พันธมิตรงานประชุม SPIA Asia 2016 อย่างเป็นทางการจากธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกัน

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อพันธมิตร	
ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการให้แก่งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา - SPIA Asia 2016

แพ็คเกจรับรองและแพ็คเกจผู้เข้าร่วมประชุม
แพ็คเกจส�าหรับธุรกิจที่จะเข้าร่วมและสร้างความบันเทิงในงานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา - SPIA Asia 2016

จัดโดย MMC SPORTZ และ SPORT360 
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด2
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ข้อมูลภาพรวม
เว็บไซต์ www.spiaasia.com 

ชื่องาน งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา - SPIA ASIA 2016 

กิจกรรมในงาน งานประชุม: งานประชุมทางด้านอุตสาหกรรมกีฬาเป็นระยะเวลา 2 วัน โดยมีวิทยากร 
20 คนในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติที่เหมาะสมในธุรกิจกีฬา และ
เทรนด์ล่าสุดรวมถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในเอเชียในแวดวงกีฬาและการตลาด 

งานกาล่าดินเนอร์มอบรางวัล: งานกาล่าดินเนอร์อย่างเป็นทางการเพื่อมอบรางวัลให้
แก่ผู้ชนะในประเภทต่างๆ; มีแขกรับเชิญมากกว่า 350 คนจากธุรกิจทางด้านกีฬาใน
ภูมิภาคเอเชีย

วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2559

สถานที่จัดงาน เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

จังหวัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

รางวัล รางวัล 19 ประเภท - รางวัลเชิดชูเกียรติ 3 รางวัล; ส�าหรับประเทศในเอเชีย 12 
รางวัล และ 4 รางวัลส�าหรับประเทศไทย

คณะกรรมการตัดสิน รางวัลทุกประเภทจะมีการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬา และจะมีการ
ตรวจสอบด้วยผู้ตรวจสอบคือ Deloitte 

ผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมรับ
รางวัล

แบรนด์ต่างๆ ตัวแทนโฆษณา เจ้าของสิทธิ หน่วยงานราชการ ผู้จัดงานอีเวนท์ รวมทั้ง
มีเดียเอเยนซี่ต่างๆ ในเอเชีย ซึ่งมีการด�าเนินกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ประเทศที่มีสิทธิเข้าร่วม บรูไน; กัมพูชา; จีน; ติมอร์ตะวันออก; ฮ่องกง; อินโดนีเซีย; ญี่ปุ่น; ลาว; มาเก๊า; 
มาเลเซีย; เมียนมาร์; ฟิลิปปินส์; สิงคโปร์; เกาหลีใต้; ไต้หวัน; ไทย; เวียดนาม 

การประชุม SPIA Asia 2016 ประกอบด้วยงานประชุมด้านกีฬาซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยมี
วิทยากรจากนานาประเทศเข้าร่วมงานมากกว่า 20 ท่าน

เว็บไซต์ของ	MPA www.spiaasia.com 

ข้อมูลการก่อตั้ง SPIA Asia - จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพ
ในปี 2558

ก�าหนดการโดยรวมส�าหรับงาน 
SPIA ASIA 2016
วันที่เริ่มส่งรายชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล: 12	พฤษภาคม	2559	
วันที่สิ้นสุดการส่งรายชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล: 19	สิงหาคม	2559	
การประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ: 1	กันยายน	2559	
วันตัดสิน: 2	ตุลาคม	
วันประชุม: 3	-	4	ตุลาคม	2559	
วันมอบรางวัล: 4	ตุลาคม

ข้อมูลผู้เข้าร่วมงานและแขกรับเชิญ
งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา SPIA ASIA 2016 เป็นงานที่พุ่งเป้าไปที่การน�าผู้มีอ�านาจตัดสิน
ใจในธุรกิจด้านการกีฬามายังกรุงเทพเพื่อยกย่องและฉลองความส�าเร็จให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทาง
ด้านการกีฬา 

ผู้จัดงานนี้คาดว่าผู้ที่จะเข้าร่วมงานประชุมและงานเลี้ยงกาล่ามอบรางวัลจะแบ่งเป็นผู้ที่มาจากภายใน
ประเทศ 60% และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 40% 

ผู้ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจของแบรนด์ต่างๆ ผู้จัดการแข่งขัน เจ้าของสิทธิ เจ้าของสถานที่ หน่วยงาน
ราชการ ซึ่งมีส่วนร่วมนั้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อม หรือเป็นผู้ที่มีการลงทุนทางด้านกีฬาในเอเชีย 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปที่: www.spiaasia.com 

จัดโดย MMC SPORTZ และ SPORT360 
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด3
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โปรแกรมการมอบรางวัล -  
SPIA ASIA 2016
ก�าหนดการ
วันที่	1:	3	ตุลาคม
11:00 – 17:00 น. วันตัดสินส�าหรับ SPIA ASIA 
19:30 – จนถึงดึก งานเลี้ยงสังสรรค์และค็อกเทล 

วันที่	2:	4	ตุลาคม	
18:30 – 20:00 น. งานเลี้ยงค็อกเทลต้อนรับส�าหรับ SPIA Asia 2016 
20:00 – 22:30 น. งานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์และงานมอบรางวัล SPIA Asia 2016 
22:30 น. เป็นต้นไป งานเลี้ยงหลังปิดงาน SPIA Asia 2016 

การตัดสิน
SPIA Asia จะมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ 20 คนท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินซึ่งจะตรวจ
สอบและให้คะแนนผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยมีบริษัท Deloitte เป็นผู้ตรวจสอบ 

รายชื่อท่ีส่งเข้าชิงรางวัลจะพาข้ันตอนการพิจารณาตัดสินอย่างละเอียดและโปร่งใสสองชั้นโดยเฉพาะ
กรรมการอิสระซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมกีฬาช้ันน�าของภูมิภาคนี้ และจะผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดตามกฎการมอบรางวัลนานาชาติ 

ชั้นที่ 1 – เป็นการตรวจสอบแต่ละรายชื่อของผู้ที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละประเภท 

ชั้นที่ 2 – ผู้ที่ผ่านเข้ารอบเปิดรายชื่อจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการก่อนที่จะมีการร่วมกันให้
คะแนนและตรวจสอบอีกครั้งโดยบริษัทตัวแทนที่เป็นผู้ตรวจสอบ

ประเภทรางวัลส�าหรับปี 2559
รางวัลส�าหรับธุรกิจในเอเชีย 
1. รางวัลโครงการริเริ่มในการพัฒนาทางด้านการกีฬาแห่งปี โดยหน่วยงานราชการหรือสหพันธ์กีฬาระดับ

ประเทศในเอเชีย (รางวัลเชิดชูเกียรติ) 
2. รางวัลการจัดกีฬาระหว่างประเทศยอดเยี่ยม (ได้รับความสนับสนุนจากสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ)  

เฉพาะรายการที่ได้รับเชิญ 
3. รางวัลการใช้โซเชียลมีเดียทางด้านการกีฬายอดเยี่ยม 
4. รางวัลแคมเปญการตลาดทางด้านกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี 
5. รางวัลสื่อโฆษณา/เอเจนซี่ประชาสัมพันธ์ทางด้านกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี 
6. รางวัลโปรแกรมกีฬาส�าหรับเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี 
7. รางวัลหน่วยงานทางด้านกีฬาหรือ เอเจนซี่การตลาดการกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี 
8. รางวัลกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของมวลชนยอดเยี่ยมแห่งปี 
9. รางวัลการสนับสนุนกีฬา/ทีมกีฬา/รายการแข่งขันกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี 
10. รางวัลแบรนด์, ค้าปลีก, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 
11. รางวัลการแสดงสดในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพยอดเยี่ยมแห่งปี 
12. รางวัลการส่งเสริม CSR ทางด้านกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี 
13. รางวัลการให้บริการการรับรองและสันทนาการหนังด้านกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี 
14. รางวัลแพลทฟอร์มดิจิตอลทางด้านกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี

รางวัลส�าหรับธุรกิจในประเทศไทย
1. รางวัลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านการกีฬาในประเทศไทย (รางวัลเชิดชูเกียรติ) 
2. รางวัลสิ่งอ�านวยความสะดวกทางด้านสันทนาการและทางด้านกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี 
3. รางวัลการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งปี 
4. รางวัลโรงเรียนสอนกีฬาส�าหรับเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี 
5. รางวัลการสนับสนุนกีฬา/ทีมกีฬา/รายการแข่งขันกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี 

จัดโดย MMC SPORTZ และ SPORT360 
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด4
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ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
WWW.SPIAASIA.COM

ผู้ที่ได้รับรางวัล SPIA Asia 2015
รางวลัสิง่อ�านวยความสะดวกทางด้านสนัทนาการและทางด้านกฬีายอดเยีย่มแห่งปี
เหรียญทอง: Mall of Asia Arena (ฟิลิปปินส์) 
เหรียญเงิน: Philippines Arena (ฟิลิปปินส์) 

รางวัลแคมเปญค้าปลีกทางด้านกีฬายอดเยี่ยม 
เหรียญทอง: NBA Asia (ฮ่องกง) 
เหรียญเงิน: Columbia Sportswear (ฟิลิปปินส์) 
เหรียญทองแดง: Chris Sports (ฟิลิปปินส์) 

รางวัลแพลทฟอร์มดิจิตอลทางด้านกีฬายอดเยี่ยม 
เหรียญทอง: Isang Bayan Para Kay Pacman by ABS-CBN (ฟิลิปปินส์) 
เหรียญเงิน: Sports Flow by Samsung (สิงคโปร์) 

รางวัลโปรแกรมกีฬาส�าหรับเยาวชนยอดเยี่ยม 
เหรียญทอง: Football For All Vietnam โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศนอร์เวย์/AFC (เวียดนาม) 
เหรียญเงิน: NBA Asia (ฮ่องกง) 
เหรียญทองแดง: Nutri on Ac on Champion โดย Alaska Milk Corpora on (ฟิลิปปินส์) 

รางวัลหน่วยงานทางด้านกีฬาหรือ เอเจนซี่การตลาดการกีฬายอดเยี่ยม 
เหรียญทอง: XLE Group (เวียดนาม) 
เหรียญเงิน: Sunrise Events (ฟิลิปปินส์) 
เหรียญทองแดง: Hong Kong Ultra Marathon Association on Limited (ฮ่องกง) 

รางวัลการใช้โซเชียลมีเดียทางด้านการกีฬายอดเยี่ยม 
เหรียญทอง: #MyFirstLFCGame โดยสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและ Garuda Indonesia 
เหรียญเงิน: Standard Chartered Marathon Singapore โดย Spectrum Worldwide (สิงคโปร์) 
เหรียญทองแดง: Fox Sports Asia โดย Fox Sports Asia และ We Are Social (สิงคโปร์) 

รางวัลการส่งเสริม CSR ทางด้านกีฬายอดเยี่ยม 
เหรียญทอง: Bike Doctors โดย Primer Group (ฟิลิปปินส์) 
เหรียญเงิน: The AFC Village โดยสหพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (มาเลเซีย) 
เหรียญทองแดง: มูลนิธิกีฬาส�าหรับเยาวชน Toby โดย Toby’s Sports (ฟิลิปปินส์) 

รางวัลการมีส่วนร่วมทางด้านกีฬา/การแข่งขันกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยม 
เหรียญทอง: Standard Chartered Marathon Singapore โดย Spectrum Worldwide (สิงคโปร์) 
เหรียญเงิน: Football For All Vietnam โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศนอร์เวย์/AFC (เวียดนาม) 
เหรียญทองแดง: Cobra Ironman 70.3 Philippines โดย Sunrise Events (ฟิลิปปินส์) 

รางวัลแคมเปญการตลาดทางด้านกีฬายอดเยี่ยม 
เหรียญทอง: Puso the Max by Max Restaurants & Carat (ฟิลิปปินส์) 
เหรียญเงิน: #MyFirstLFCGame โดยสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและ Garuda Indonesia 
เหรียญทองแดง: UFC Manila โดย SM Lifestyle Ent. (ฟิลิปปินส์) 

รางวัลการแสดงสดในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพยอดเยี่ยม 
เหรียญทอง: BNP Paribas WTA Finals Singapore โดย Lagadère Sports (สิงคโปร์) 
เหรียญเงิน: AFF Suzuki Cup โดย Lagadère Sports (สิงคโปร์/เวียดนาม) 
เหรียญทองแดง: Hong Kong Rugby 7s (ฮ่องกง) 

จัดโดย MMC SPORTZ และ SPORT360 
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด5
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ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
WWW.SPIAASIA.COM

The BuSIneSS of SPoRTS -  
ASIA SPoRTS InDuSTRY In The fAST LAne II

ก�าหนดการส�าหรับการประชุมสัมมนา
งานแถลงข่าว	-	30	มิถุนายน

วันที่	1	-	3	ตุลาคม
12:00 น. ลงทะเบียน 
12:30 – 18:00 น. การประชุม
18:30 – 20:30 น. งานเลี้ยงต้อนรับแบบค็อกเทลเพื่อพบปะท�าความรู้จัก

วันที่	2-	4	ตุลาคม
09:00 – 14:00 น. การประชุม 
14:30 – 15:30 น. พิธีปิดงานและรับประทานอาหารกลางวัน

การประชุม The Business of Sports ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองนี้ ได้ประสบความส�าเร็จในการเปิดตัวครั้งแรกในปี 2558 ณ กรุง
มะนิลา และในปี 2559 นี้เอง การประชุมได้กลายมาเป็นส่วนส�าคัญของงาน SPIA ASIA 2016 

งานนี้ส่งเสริมความร่วมมือและช่วยผลักดันการน�ามาตรฐานการปฏิบัติที่เหมาะสมในธุรกิจกีฬามาใช้ในอุตสาหกรรมนี้ และ
เป็นงานที่ให้ข่าวสารข้อมูลที่อัพเดทเกี่ยวกับการตลาดและการสนับสนุนกีฬาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาในเอเชีย 

ผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คนและวิทยากรนานาชาติอีก 20 คนจากภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมนี้จะมาให้ข้อมูลเชิงลึกที่มี
ประโยชน์ในหัวข้อเกี่ยวกับการท�าการตลาดผ่านกิจกรรม การบริหารจัดการอีเวนท์ การสนับสนุน เทคโนโลยีสมัยใหม่ แนว
โน้มล่าสุด และการเรียนรู้จากกีฬาต่างๆ ได้แก่ โอลิมปิกเกมส์ ฟุตบอล กอล์ฟ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของมวลชน

กรณีศึกษาหลายๆ กรณีเมื่อไม่นานมานี้ (รวมทั้งผลการศึกษาที่ได้จากโอลิมปิกเกมส์ที่เมืองริโอ) การอภิปรายแบบคณะ การ
สัมภาษณ์สด และโอกาสที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะเพื่อท�าความรู้จักกันในงาน ท�าให้งานประชุม SPIA Aia 2016 เป็นงานที่
ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง 

จัดโดย MMC SPORTZ และ SPORT360 
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด6
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

สิทธิประโยชน์
ระดับของพันธมิตร

ระดับที่	1		
พันธมิตรหลักและ
พันธมิตรการน�าเสนอ

ระดับที่	2		
พันธมิตร	

อย่างเป็นทางการ

ระดับที่	3		
พันธมิตรประเภทรางวัล	
&	พันธมิตรงานประชุม		
&	ผู้จัดหาสินค้าและ
บริการอย่างเป็น

ทางการ	/	สื่อพันธมิตร

สิทธิในการใช้ชื่อและสิทธิพิเศษเฉพาะ

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา [ชื่อพันธมิตรหลัก] SPIA ASIA 2016  
[ชื่อพันธมิตรการน�าเสนอ]

มี

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา [ชื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ]  
[ชื่อพันธมิตรหลัก] SPIA ASIA 2016 [ชื่อพันธมิตรการน�าเสนอ]

มี

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา [ชื่อพันธมิตรประเภทรางวัล / พันธมิตร
งานประชุม] [ชื่อพันธมิตรหลัก] SPIA ASIA 2016 [ชื่อพันธมิตรการน�าเสนอ] 

มี

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา [ชื่อผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็น
ทางการ/สื่อพันธมิตร] [ชื่อพันธมิตรหลัก] SPIA ASIA 2016 [ชื่อพันธมิตรการน�าเสนอ] 

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเภทสินค้าหนึ่งๆ ในการสนับสนุนกิจกรรม มี มี

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

โลโก้และภาพถ่าย	

สิทธิในการใช้โลโก้ที่ออกแบบมาส�าหรับงานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา 
SPIA ASIA 2016 เพื่อใช้ในการท�าการตลาดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จัดงาน 

โลโก้พันธมิตรหลัก
อย่างเป็นทางการ

และพันธมิตรการน�า
เสนอ

โลโก้พันธมิตร 
อย่างเป็นทางการ

โลโก้พันธมิตรประเภท
รางวัล & พันธมิตรงาน
ประชุม / ผูจ้ดัหาสนิค้า
และบรกิารอย่างเป็น
ทางการ /สื่อพันธมิตร

สิทธิในการใช้รูปภาพในธนาคารภาพของงานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา 
SPIA ASIA 2016 ทั้งที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ส�าหรับใช้ในการท�าการตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่จัดงาน

มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์	-	งานอีเวนท์

โลโก้บนสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด รวมถึงฉากหลังงานแถลงข่าว โปรแกรมของงาน เมนู บัตร 
ป้ายของงาน photo wall และการประชาสัมพันธ์แบรนด์ทั่วไปในงานมอบรางวัลและ
งานประชุม 

ต�าแหน่งหลัก ต�าแหน่งที่เด่นชัด
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

น้อยกว่า

โลโก้บนถ้วยรางวัล ทั้งหมด
เฉพาะพันธมิตร
ประเภทรางวัล

การมีส่วนร่วมในการพูดคุย/น�าเสนอในระหว่างการประชุมสัมมนา SPIA ASIA 2016 มี มี มี

แสดงโลโก้บน Red Carpet Photo wall ต�าแหน่งหลัก ต�าแหน่งที่เด่นชัด

แสดงโลโก้ของพันธมิตรเพิ่มเติมบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมที่พักอย่างเป็นทางการ มี

แสดงโลโก้ของพันธมิตรเพิ่มเติมในห้องบอลรูมหลักใกล้กับเวที มี

ตัวแทนของบริษัทขึ้นมอบรางวัลหนึ่งประเภทบนเวที X 2 X 1 X 1

สามารถฉายโฆษณาของบริษัทก่อนที่จะมีการมอบรางวัลแต่ละประเภท 60 วินาที 30 วินาที 30 วินาที

โฆษณาในใบโปรแกรมการมอบรางวัลและการประชุม เต็มหน้า 1/2 หน้า 1/4 หน้า

การประชาสัมพันธ์แบรนด์	–	งานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ	

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงานกาล่าดินเนอร์ ต�าแหน่งหลัก มี มี

สิทธิในการน�ากล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ มี

สิทธิในการแนะน�ารางวัลในระหว่างงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ มี มี มี

จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรบนโต๊ะในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงานเลี้ยงค็อกเทล งานเลี้ยงดินเนอร์ และงานเลี้ยงหลัง
การปิดงาน SPIA Asia 

ต�าแหน่งหลัก มี มี

สิทธิในการให้ตัวแทนได้กล่าวบนเวทีในงานแถลงข่าว มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์	-	อื่นๆ	

สิทธิในการบรรจุสื่อวัสดุประชาสัมพันธ์หรือตัวอย่างสินค้าไว้ในกระเป๋าใส่ของที่ระลึก มี มี มี

โลโก้บนบัตรเข้างาน มี มี

โลโก้บนบัตรผ่านวีไอพี สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ มี มี

สิทธิประโยชน์
ระดับของพันธมิตร

ระดับที่	1		
พันธมิตรหลักและ
พันธมิตรการน�าเสนอ

ระดับที่	2		
พันธมิตร	

อย่างเป็นทางการ

ระดับที่	3		
พันธมิตรประเภทรางวัล	
&	พันธมิตรงานประชุม		
&	ผู้จัดหาสินค้าและ
บริการอย่างเป็น

ทางการ	/	สื่อพันธมิตร

การอภิปรายแบบคณะในงานประชุม SPIA ASIA 2016 มี

การน�าเสนอ / กรณีศึกษา ในงานประชุม SPIA ASIA 2016 มี

สิทธิในการแพร่ภาพการแข่งขัน	

งานแถลงข่าว - โลโก้บนฉากหลังของงานแถลงข่าว 50% ร่วมใช้พื้นที่ 30% ร่วมใช้พื้นที่ 20%

การประชาสัมพันธ์แบรนด์/การโฆษณาร่วมในการถ่ายทอดทางอินเตอร์เน็ต  
(เช่น ผ่านทาง Livestream feed ) 

50% ของบรเิวณท่ีใช้ 
ประชาสมัพนัธ์แบรนด์

ร่วมใช้พื้นที่ 30% 
ของบริเวณที่ใช้

ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ 
- ไม่เกิน 10%

ร่วมใช้พื้นที่ 20% 
ของบริเวณที่ใช้

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ 
- ไม่เกิน 5%

การประชาสัมพันธ์ขณะถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต มี มี มี

สิทธิประโยชน์ในสื่อต่างๆ	และการประชาสัมพันธ์	

สิทธิในการใช้งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา SPIA ASIA 2016 ใน
แคมเปญทั้งหมดครอบคลุมการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาทุกประเภท 

มี มี มี

แสดงโลโก้ในโฆษณาหรือกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานประชุมและมอบรางวัล
อุตสาหกรรมกีฬา SPIA ASIA 2016 ทุกชิ้นทางสิ่งพิมพ์ วิทยุ ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย 
ซึ่งจัดท�าโดยผู้จัดงาน

มี มี

งานแถลงข่าวเปิดรับการสนับสนุนรายการ มี มี

สิทธิในการประชาสัมพันธ์	

การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสารทางด้านไลฟ์สไตล์ สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค  
กระดานสนทนาของรายการต่างๆ - ขึ้นกับระดับของการสนับสนุน 

มี มี มี

โฆษณาในใบโปรแกรมอย่างเป็นทางการที่ได้มีการผลิต เต็มหน้า ครึ่งหน้า 1/4 หน้า

สิทธิในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย	

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ทุกเว็บ
รวมทั้งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของงานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา 
SPIA ASIA 2016 

มี 
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

มี 
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

น้อยกว่า

มี 
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

น้อยกว่า

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงการสร้างบล็อกวิดีโอ 
การสัมภาษณ์ ถามตอบทางทวิตเตอร์ โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค และการ
ประกวดออนไลน์ทางเฟซบุ๊ค 

มี มี มี

แสดงโลโก้ในแอพทุกแอพที่ผลิตโดยงานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา SPIA 
ASIA 2016 

มี 
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

มี 
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

น้อยกว่า

มี 
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

น้อยกว่า

ในการใช้งานฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมงานหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน มี

สิทธิในการท�าตลาดเชิงประสบการณ์	

จัดท�าดิสเพลย์ประชาสัมพันธ์ในบริเวณพื้นที่ลงทะเบียน/พื้นที่ก่อนเข้างาน 3 ม. x 3 ม. 3 ม. x 3 ม. 3 ม. x 3 ม.

สามารถเลือกแจกของขวัญให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ (ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนหรือ
เฉพาะแขกระดับวีไอพี)

มี มี มี

สิทธิในการใช้บริการการรับรอง	การสร้างเครือข่าย	และบัตรผ่านเข้างาน	

บัตรเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ 24/16 8 8

ค็อกเทลรีเซฟชั่นเลานจ์ส่วนตัว (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) มี

บัตรเข้าร่วมงานส�าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ – จ�านวนบัตรขึ้นกับระดับของการสนับสนุน มี มี มี

บัตรเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบปะเพื่อสร้างเครือข่ายในช่วงเย็นของวันที่ 3 ตุลาคม มี มี มี

ส่วนลด 25% ส�าหรับสั่งจองโต๊ะระดับวีไอพีเพิ่มเติม และส่วนลดพิเศษส�าหรับการจอง
ห้องพักในโรงแรม

มี มี มี

บัตรผ่านส�าหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา MPA 12/8 4 4

การสนับสนุนงานเลี้ยงค็อกเทลสังสรรค์ในวันที่ 3 ตุลาคม มี มี มี

สิทธิในการจัดท�าของที่ระลึก	

โอกาสในการร่วมจัดท�าของที่ระลึกที่จะใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ แสดงโลโก้ของ
ที่ระลึกที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะส�าหรับงานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา SPIA 
ASIA 2016 

เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม

จัดโดย MMC SPORTZ และ SPORT360 
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
WWW.SPIAASIA.COM

งบประมาณ  
SPIA ASIA 2016
การสนับสนุน:
พันธมิตรหลัก: 110,000 เหรียญสหรัฐฯ 
พันธมิตรการน�าเสนอ: 65,000 เหรียญสหรัฐฯ 
พันธมิตรอย่างเป็นทางการ: 35,000 เหรียญสหรัฐฯ 
พันธมิตรประเภทต่างๆ: 25,000 เหรียญสหรัฐฯ 
สื่อพันธมิตร: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ข้อเสนองานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์และงานประชุม:
งานประชุม 2 วันและกาล่าดินเนอร์ - ล่วงหน้า - 550 เหรียญสหรัฐฯ
งานประชุม 2 วันและกาล่าดินเนอร์ - ปกติ - 650 เหรียญสหรัฐฯ- (รวม 
อาหารกลางวันและค็อกเทลต้อนรับในงานประชุม จ�านวน 2 ท่าน ในวัน
ที่ 3 ตุลาคม และงานเลี้ยงหลังงานเลี้ยงกาล่าวันที่ 4 ตุลาคม)

เฉพาะงานเล้ียงกาล่ามอบรางวลั:
โต๊ะวีไอพี 8 ที่นั่ง - ล่วงหน้า - 2,000 เหรียญสหรัฐฯ 
โต๊ะวีไอพี 8 ที่นั่ง - ปกติ - 2,200 เหรียญสหรัฐฯ 
โซนแดง - โต๊ะวีไอพี 8 ที่นั่ง - ล่วงหน้า - 1,600 เหรียญสหรัฐฯ 
โซนแดง - โต๊ะวีไอพี 8 ที่นั่ง - ปกติ - 1,700 เหรียญสหรัฐฯ 
โซนแดง - ที่นั่งเดี่ยว - 250 เหรียญสหรัฐฯ

เฉพาะบัตรผ่านส�าหรับตัวแทน: 
บัตรผ่านเข้างานประชุม 2 วัน - ล่วงหน้า - 350 เหรียญสหรัฐฯ 
บัตรผ่านเข้างานประชุม 2 วัน - ปกติ - 450 เหรียญสหรัฐฯ 
(รวม อาหารกลางวันและค็อกเทลต้อนรับในงานประชุม จ�านวน 2 ท่าน 
ในวันที่ 3 ตุลาคม)

จัดโดย MMC SPORTZ และ SPORT360 
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด8
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

 

ส ่ ง เสริมความเป ็น เ ลิศทางด ้ านกีฬา

ผู้จัดงาน
งานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา SPIA ASIA 2016 จัดขึ้นโดย MMC Sportz และ Sport360 
ซึ่งเป็นทีมงานที่เป็นที่รู้จักกันดีทางด้านการเปิดตัวการจัดงานที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เช่น: 

SPIA:	 Sports	Industry	Awards	Middle	East	
MPA:	 Mass	Participation	Asia	
MEGA:	 Middle	East	Golf	Awards	
FIT:	 Middle	East	Health	&	Fitness	Awards	
EKT20:	Emirates	Airline	T20	Cricket
IPTL:	 International	Premier	Tennis	League

ข้อมูลการติดต่อ
MMC SPoRTZ fZ-LLC 
Dubai Media City 
Loft Office 2 Entrance A, Office 415 
PO Box 500509 
Dubai 
UAE 
โทรศัพท์: +971 4 429 6040 
โทรสาร: +971 4 429 6039
www.mmc-sportz.com

Eric	M.	Gottschalk	–	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	(ส�าหรบัการตดิต่อเป็นภาษาองักฤษ)	
email: eric.gottschalk@mmc-group.ae 
โทรศัพท์: +971 50 552 9350 

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

พอล	พูล	–	กรรมการผู้จัดการ	(ส�าหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)	
อีเมล์: paul@paulpoole.co.th 
โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

อุดมพร	พันธุ์จินดาวรรณ	–	ผู้ช่วยส่วนตัว	(ส�าหรับการติดต่อเป็นภาษาไทย/อังกฤษ)	
อีเมล์: udomporn@paulpoole.co.th 
โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

จัดโดย MMC SPORTZ และ SPORT360 
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด9


