
แชคเตอร์ สปอร์ต คือ บริษัทชั้นนำ�ระดับโลกที่ให้บริก�รด้�นกีฬ�ฟุตบอลครบวงจร และร่วมเป็น

พันธมิตรในก�รพัฒน� นักกีฬ�ฟุตบอลเย�วชน เพื่อปั้นด�วรุ่งฝีมือดีสู่วงก�รลูกหนังโลก 

และมีสำ�นักง�นใหญ่อยู่ที่ประเทศเยอรมนี

แชคเตอร์ สปอร์ต ทำ�ง�นร่วมกับเครือข่�ยพันธมิตรระดับส�กลม�กกว่� 18 แห่ง ใน 4 ทวีป 

ตลอดจนพันธมิตร สโมสรในเยอรมนีอีกจำ�นวนม�ก ดังนั้นแชคเตอร์ สปอร์ต จึงกุมคว�มได้เปรียบ

ด้วยศักยภ�พในก�รเข้�ถึงแบรนด์และสโมสรฟุตบอลชื่อดังระดับโลก

แชคเตอร์ สปอร์ต ยืนอยู่ตรงใจกล�งของตล�ดฟุตบอลโลกและได้เห็นแล้วว่�ตล�ดนี้คือตล�ด

ที่เติบโตเร็ว แชคเตอร์ สปอร์ต ทำ�ง�นร่วมกับสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่ระดับโลก เช่น 

เอเอสโรม่� เอซีมิล�น เฟ�เอ็ฟเบชตุทท์ก�ร์ท เอฟซี โตเกียว ค�ว�ซ�กิฟรอนต�เล่ และเอฟเอสเฟ�ไมนซ์ 

และแบรนด์ชั้นนำ�ระดับโลก เช่น พูม� และโฟล์คสว�เกน 

กิจกรรม

แชคเตอร์ สปอร์ต พร้อมมอบบริการครบวงจรให้แก่คนไทย ผ่านกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวม

เพื่อนำากีฬาฟุตบอลไทยสู่สากล ดังนี้

- ก�รพัฒน�ผู้เล่นและนักกีฬ�ด�วรุ่ง

- ก�รเปิดบริก�ร/กิจก�รเกี่ยวกับกีฬ�ตบอล - เช่น โรงเรียนและค่�ยฝึกซ้อม

- ก�รท่องเที่ยวต่�งประเทศ

- ก�รแข่งขันระดับน�น�ช�ติ

- ก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นกลยุทธ์

- ก�รบริห�รโครงก�ร

- ก�รเปิดตัวผ่�นสื่อดิจิทัล

- ก�รสนับสนุนทุนเพื่อก�รศึกษ�และกีฬ�

- ก�รสร้�งคว�มร่วมมือ

- ก�รจัดก�รเดินท�งให้คณะนักกีฬ�

- ก�รจัดประสบก�รณ์เกี่ยวกับกีฬ�ฟุตบอล

- ก�รฝึกสอนผ่�นสื่อดิจิทัล

ประเทศไทย

แชคเตอร์ สปอร์ต ได้ขยายฐานการบริการมาสู่ประเทศไทย และมีความพร้อมในการส่งเสริม

และพัฒนางานดังต่อไปนี้

- นักกีฬ�เย�วชน

- แบรนด์

- สโมสรและสม�คมฟุตบอล

- โรงเรียนกีฬ�

- หน่วยง�นร�ชก�ร

แชคเตอร์ สปอร์ต ขอมอบประสบการณ์การฝึกสอนมาตรฐานสากลให้กับนักฟุตบอลเยาวชน 

และเปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ สโมสร โรงเรียนกีฬา และหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

นอกจากบริษัทของเราจะสามารถช่วยผลักดันลูกค้าเข้าสู่ตลาดฟุตบอลยุโรปแล้ว ยังสามารถ

ช่วยขยายฐานธุรกิจออกไปนอกยุโรปได้อีกด้วย

การรับมือกับโรคระบาด

ถึงแม้จะมีโรคระบาด แชคเตอร์ สปอร์ต ก็ยังไม่หยุดนิ่งและพยายามคิดค้นหนทางในการสร้างช่องทางใน

การพัฒนางานอยู่เสมอ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและการจัดกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ  โดยทางบริษัทได้มีการ

จัดกิจกรรมพูดคุยสดกับพันธมิตรอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ยังมีสโมสรฟุตบอลบุนเดสลีกาหลายแห่ง

ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เพื่อขยายฐานแฟนกีฬาของตนให้โตยิ่งขึ้น

เร�มีโอก�สม�กม�ยในก�รเป็นพันธมิตรท�งธุรกิจสำ�หรับแบรนด์ ชมรม สโมสร ทีม สม�คมกีฬ� 

โรงเรียนกีฬ� และหน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่อทำ�ง�นร่วมกับแชคเตอร์ สปอร์ต - ประเทศไทย 2564 

และ 2565 ตลอดจนโอก�สสำ�หรับสื่อในก�รเป็นสื่อพันธมิตรอีกด้วย

โ อก าส ในก ารส นับส นุนแล ะ ร่วม เ ป็น พันธ มิตรท าง ธุ รกิ จ
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ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเดินท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล

สร้างโอกาสผ่านฟุตบอล
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ข้อมูลและสถิติโดยสังเขป

วิสัยทัศน์ของบริษัท

แชคเตอร์ สปอร์ต มีวิสัยทัศน์ในก�รเป็นผู้นำ�ในด้�นดังต่อไปนี้

- ผลักดันให้นักกีฬาเยาวชน สโมสร ชมรม และแบรนด์นอกทวีปยุโรป เข้าสู่ตลาดฟุตบอลยุโรป

- ผลักดันให้นักกีฬาเยาวชน สโมสร ชมรม และแบรนด์จากทวีปยุโรป ออกสู่ตลาดฟุตบอลนอกยุโรป

เพื่อให้บรรลุต�มวิสัยทัศน์ดังกล่�ว แชคเตอร์ สปอร์ต จึงดำ�เนินก�รดังนี้

- สร้างเครือข่ายฟุตบอลระดับโลก

- การออกรูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลผ่านนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

- กำาหนดเป้าหมายระยะยาวเสมอ

- ให้คำาแนะนำาและเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์

- รักษาความน่าเชื่อถือในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจในทุกกิจกรรม

โ อก าส ในก ารส นับส นุนแล ะ ร่วม เ ป็น พันธ มิตรท าง ธุ รกิ จ
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และก�รจัดก�รเดินท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล

สร้างโอกาสผ่านฟุตบอล

ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาฟุตบอล 60 คน

เครือข่�ยของเร�ดำ�เนินก�รโดยผู้ฝึกสอนระดับยูฟ่�ไลเซนซ์

มีเครือข่ายฟุตบอลทั่วโลก
ด้วยพันธมิตรระยะย�วม�กกว่� 25 ร�ยที่มีสโมสรอ�ชีพ

และอะค�เดมีอยู่ทั่วโลกครอบคลุม 4 ทวีป

ฟุตบอลเยาวชน
บริษัทชั้นนำ�ในง�นเปิดตัวฟุตบอลเย�วชน

ก่อตั้งเมื่อปี

2555

มีความอิสระ

องค์กรที่บริหาร

โดยครอบครัว

ปริมาณชั่วโมงที่ใช้

จัดกิจกรรมบนสนามฟุตบอล

ในหลาย ๆ ประเทศ

จำานวนนักกีฬาต่างชาติ

ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึก

จำานวนวันที่เรานำาแขกต่างชาติ

เข้าพักในประเทศเยอรมนี

จำานวนกิจกรรมที่เคยจัดและ

ประสบความสำาเร็จมาแล้วในทวีปเอเชีย 

แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ

จำานวนนักกีฬาต่างชาติ

ที่ ได้รับคัดเลือกให้ค้าแข้ง

ในสโมสรเยอรมัน

จำานวนผู้ฝึกสอนท้องถิ่น

พัฒนาโดยแชคเตอร์ สปอร์ต
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ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเดินท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล

สร้างโอกาสผ่านฟุตบอล

เครือข่ายระดับโลก

แชคเตอร์ สปอร์ต มีเครือข่ายพันธมิตรท้องถิ่นอยู่ทั่วโลก ผ่านสำานักงานย่อย ใน 4 ทวีป 

ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีลักษณะพิเศษและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เอเชีย

โตเกียว 

โซล 

ปักกิ่ง 

ฮ่องกง

กัวลาลัมเปอร์ 

สิงคโปร์ 

จาการ์ตา

บาหลี

ยุโรปและตะวันออกกลาง

เทสซาโลนิกิ 

อัมมาน

สโมสรอาชีพหลายแห่ง

ในเยอรมนี

แอฟริกา

พอร์ต ฮาร์คอร์ต 

โยฮันเนสเบิร์ก

อเมริกา

ฮาวาย 

โอมาฮา 

โตรอนโต 

ลูสวิลล์ 

เทรนตัน 

ออสติน 

ดัลลาส
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แพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุน

พันธมิตรของแชคเตอร์ สปอร์ต...

สำาหรับองค์กรที่มีความประสงค์ในการสร้างภาพลักษณ์ผ่านการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับแชคเตอร์ สปอร์ต เราขอเสนอโอกาส

ในการร่วมงานดังต่อไปนี้

- แบรนด์พันธมิตร

- พันธมิตรที่เป็นสโมสรกีฬ�/ทีมนักกีฬ�/สม�คมกีฬ�อ�ชีพ

- พันธมิตรโรงเรียนกีฬ�

- พันธมิตรภ�ครัฐ

พันธมิตรสื่อของแชคเตอร์ สปอร์ต...

เราขอเสนอโอกาสสำาหรับพันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการในการทำากิจกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ออนไลน์

- โทรทัศน์

- วิทยุ

- ก�รแถลงข่�ว

- นิตยส�ร

พันธมิตรของแชคเตอร์สปอร์ต

แบรนด์

ด้วยแชคเตอร์ สปอร์ต ได้มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์และพันธมิตรสื่อมากมาย เช่น โฟล์คสวาเกนและพูมา จึงได้รับโอกาสในการเข้าถึง

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลอย่างหลากหลาย ตั้งแต่การเข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขัน จัดตั้งคลินิกการฝึกซ้อมกีฬา 

ไปจนถึงการจัดทำาค่ายฝึกระดับท้องถิ่นและสากลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

พันธมิตรที่เป็นสโมสรกีฬา/ทีมนักกีฬา/สมาคมกีฬาอาชีพ

สำาหรับสโมสรกีฬา ทีมกีฬา และสมาคมกีฬา แชคเตอร์ สปอร์ต พร้อมบริการคลินิกฝึกซ้อม ตลอดจนบริการให้คำาปรึกษา 

โดยเรามีเครือข่ายผู้ฝึกซ้อม และมืออาชีพที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองจากยูฟ่า โดยบริษัทสามารถให้บริการการฝึกซ้อมทั้งในพื้นที่ 

และการฝึกระยะยาวที่ค่ายฝึกซ้อมในประเทศเยอรมนีได้อีกด้วย บริการการให้คำาปรึกษาของเราจะเน้นเกี่ยวกับมิติการบริหารธุรกิจ

ฟุตบอล ซึ่งจะช่วยให้พันธมิตรมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้างรายได้ 

การตลาด และการแสวงหาพันธมิตรที่เอื้อประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการค่ายฝึกซ้อมและรับจัดการแข่งขันนัดกระชับมิตร

สำาหรับทีมเยาวชนเพื่อลงเล่นในสนามที่ประเทศเยอรมนีอีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น พันธมิตรทุกรายจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์มทุนการศึกษาด้านการกีฬาระดับโลก

กับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แชคเตอร์ สปอร์ต เปิดโอกาสให้ผู้เล่น สโมสร และสมาคมได้สร้างเส้นทางสำารองให้กับชีวิต

ผ่านการศึกษา โดยการเพิ่มชื่อผู้เล่นเข้าไปในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองโดย NCAA (สมาคมกีฬาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

AIRC (สภาจัดหาผู้เรียนนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา) NAIA (สมาคมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ) และ NJCAA (สมาคมกีฬาแห่งชาติ

จูเนียร์คอลเลจ) ซึ่งรับหน้าที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและการกีฬาให้กับ

นักศึกษานานาชาติ 

ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเดินท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล

สร้างโอกาสผ่านฟุตบอล
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โรงเรียนกีฬา - การพัฒนานักกีฬาเยาวชน

เราให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเยาวชนเป็นพิเศษโดยการให้บริการการฝึกซ้อมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนให้สามารถก้าวไปตาม

เส้นทางนักกีฬาฟุตบอลสากลได้อย่างมั่นคง นอกเหนือจากกิจกรรมที่จัดในประเทศเยอรมนีแล้ว แชคเตอร์สปอร์ตยังมีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับ

องค์กรอื่นในการจัดฝึกซ้อมในและนอกประเทศ เพื่อให้ผู้เล่นได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการฝึกซ้อมที่เป็นสากลมากขึ้น โดยเราสามารถบริการ

จัดการเดินทางให้กับทีมนักกีฬาและจัดคลินิกฝึกซ้อมไว้คอยบริการ

พันธมิตรภาครัฐ

แชคเตอร์ สปอร์ต มีความพร้อมในการทำางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กกท. ททท. และ สสปน. เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลเยอรมัน

ในประเทศไทย แชคเตอร์ สปอร์ต อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐของไทย เพื่อพัฒนาฟุตบอล

ในระดับโรงเรียนในประเทศไทย ผ่านการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ คลินิกฝึกซ้อม การจัดการเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน

ที่ประเทศเยอรมนี ตลอดจนการบริการให้คำาปรึกษาต่าง ๆ

นอกจากการสนับสนุนในเส้นทางกีฬาแล้ว แชคเตอร์สปอร์ตยังส่งเสริมการพัฒนาผู้เล่นสู่ระดับสากลแบบองค์รวม

ผ่านโครงการพิเศษ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำาหรับการเข้าศึกษาที่โรงเรียนเมโทรโพลิแทนอินเตอร์เนชั่นแนล 

(Metropolitan International School) ในประเทศเยอรมนี ตลอดจนมหาวิทยาลัยชั้นนำาของประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศแคนาดา

สร้างโอกาสผ่านฟุตบอล
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ตัวอย่างผลงาน

แชคเตอร์ สปอร์ต เคยร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายระดับตั้งแต่แบรนด์และสโมสรกีฬาดังระดับโลก ไปจนถึงอะคาเดมี่ในท้องที่CHOSEN REFERENCES AND PARTNERS
Professional Football Academies Companies & Organisations Our work was featured on 

10

สโมสรฟุตบอลอาชีพ อะคาเดมี่ บริษัทและองค์กร ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อ
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บริการผ่านกิจกรรม

แชคเตอร์ สปอร์ต บริการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้

การเปิดตัวธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานหลายปี การมีเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติ และการมีรายชื่อผู้ฝึกซ้อมที่ถือใบอนุญาตยูฟ่า

กว่า 50 ราย ทำาให้แชคเตอร์ สปอร์ต มีความพร้อมในการให้บริการคำาปรึกษา ช่วยก่อตั้งและพัฒนาฟุตบอลอะคาเดมี่ 

ค่ายฝึกซ้อมฟุตบอล และโรงเรียนกีฬาฟุตบอลได้จนเป็นผลเชิงประจักษ์ทั่วโลก

การคัดตัวนักกีฬา

ที่แชคเตอร์ สปอร์ต นักกีฬาแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ที่พิเศษไม่ซ้ำาใคร กล่าวคือนักกีฬาจะได้ฝึกกับครูฝึกเป็นรายบุคคล 

พร้อมรับโอกาสในการร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรกึ่งอาชีพที่ประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส

นอกจากนี้ นักกีฬายังจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้วัดความสามารถของตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นจากสโมสรต่าง ๆ 

ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อทำาการคัดตัวนักกีฬา

การพัฒนาผู้เล่นและศักยภาพ

แชคเตอร์ สปอร์ต จะผลักดันให้ผู้เล่นได้มีโอกาสในการพัฒนาแนวทางการเล่นของตน โดยมีการติดตามพัฒนาการในระยะไกล

พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เล่นตลอดทั้งปี

การเดินทางไปยังต่างประเทศและการแข่งขัน

แชคเตอร์ สปอร์ต จัดและช่วยจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับชาติและสากลหลายรายการ เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันโฟล์คสวาเกน

โปโลคัพประจำาปีซึ่งมีทีมนักกีฬาสโมสรบุนเดสลีกาและบุนเดสลีกา 2 ตลอดจนทีมนักกีฬาจากอะคาเดมี่จากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

จำานวนมาก

การจัดประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

แชคเตอร์ สปอร์ต ทำางานร่วมกับสโมสรกีฬาต่าง ๆ เพื่อช่วยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของสโมสรเหล่านั้นในตลาด

ต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน แชคเตอร์ สปอร์ต ทำางานร่วมกับลูกค้าที่เป็นสโมสรกีฬาจากลีกบุนเดสลีกาและบุนเดสลีกา 2 

นอกจากนี้ สโมสรต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายของแชคเตอร์ สปอร์ต ยังกำาลังมองหาพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และด้วยการมีเครือข่ายพันธมิตรดังกล่าว แชคเตอร์ สปอร์ต 

จึงเหมาะที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาวสำาหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมและบริษัทจะช่วยเหลือพันธมิตรในทุกระยะตั้งแต่การเจรจา

เตรียมการและดำาเนินการ
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การให้คำาปรึกษาด้านกลยุทธ์

แชคเตอร์ สปอร์ต มีความพร้อมในการร่วมงานกับแบรนด์ สโมสร สมาพันธ์กีฬา และหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ 

ผู้บริหารโครงการ และ ผู้พัฒนาความร่วมมือต่าง ๆ แชคเตอร์ สปอร์ต มีประสบการณ์ในธุรกิจการกีฬาสากลมานานหลายปี 

ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดการกลยุทธ์ การพัฒนาเยาวชน การตลาด การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

แชคเตอร์ สปอร์ต จึงมีศักยภาพในการคิดค้นและปรับใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรและผู้ถือหุ้น

ขององค์กรของพันธมิตร

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อทำางานร่วมกับสโมสรกีฬา แชคเตอร์ สปอร์ต จะเสนอข้อแนะนำาด้านการฝึกซ้อม การเฟ้นหานักกีฬา

ที่มีความสามารถ และข้อคิดด้านธุรกิจต่าง ๆ เช่น การทำาการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม ตลอดจนการจัดและมอบประสบการณ์

ให้กับกลุ่มผู้ติดตาม

การจัดการเดินทางให้คณะนักกีฬา

ประสบการณ์จากเยอรมนี – แชคเตอร์ สปอร์ต ถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำาที่มีความเชี่ยวชาญในการนำาทีมผู้เล่นเข้าสู่ตลาดกีฬา

เยอรมัน บริการด้านคลินิกกีฬา นำาคณะนักกีฬาเข้าศึกษาดูงานการฝึกซ้อมของทีมที่ประสบความสำาเร็จ การจัดค่ายฝึกซ้อม 

การจัดวันซ้อมก่อนการแข่งขัน และการส่งทีมเข้าแข่งขันในระดับสากล

การเดินทางระหว่างประเทศ – แชคเตอร์ สปอร์ต มีสมาชิกเครือข่ายทั้งที่เป็นอะคาเดมี่ในท้องที่ และเจ้าของสนามฝึกตามจุดต่าง ๆ 

ทั่วโลก และด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ แชคเตอร์ สปอร์ต จึงมีศักยภาพในการจัดสภาพแวดล้อมการฝึกซ้อมที่มีคุณภาพดีเยี่ยม 

ที่จะทำาให้นักกีฬาได้รับประสบการณ์การฝึกในระดับสากลได้ในรูปแบบที่ไม่ซ้ำาใคร

ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเดินท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล

สร้างโอกาสผ่านฟุตบอลแชคเตอร์ สปอร์ต
ปั้นนักกีฬา | พัฒนา | ดูแลการเดินทาง | ให้คำาปรึกษา
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สิทธิประโยชน์ที่สำาคัญ

เมื่อผนวกแบรนด์เข้ากับ แชคเตอร์ สปอร์ต พันธมิตรจะได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตนไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้ง

ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

 การส่งเสริมภาพลักษณ์

การสร้างการรับรู้แบรนด์

ผ่านกิจกรรมฟุตบอล เช่น ค่ายฝึก กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ของสโมสร โครงการแลกเปลี่ยน การคัดตัวนักกีฬา 

การพัฒนานักกีฬาและศักยภาพ การเดินทางเพื่อศึกษาประสบการณ์ การเดินทางไปยังต่างประเทศ และการแข่งขันในต่างประเทศ

กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร

ช่วยส่งเสริมกีฬาฟุตบอลและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน

 การประชาสัมพันธ์แบรนด์

 ร่วมงานกับแชคเตอร์ สปอร์ต

เพื่อรับสิทธิในการตั้งชื่อกิจกรรม | การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านกิจกรรม | จัดกิจกรรมในงาน

 สิทธิด้านการใช้พื้นที่สื่อ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์

 ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง บริษัทใช้กรอบแผนการตลาดดังนี้

การประชาสัมพันธ์

ข่าวเกี่ยวกับแชคเตอร์ สปอร์ต ถือเป็นข่าวเด่นที่มีคนสนใจติดตาม แผนการประชาสัมพันธ์จะทำาให้พันธมิตรสามารถเข้าถึงพื้นที่สื่อ

ได้ตลอดทั้งปี  พันธมิตรสามารถใช้โอกาสดังกล่าวในการจัดกิจกรรมการเสนอข่าวและประชาสัมพันธ์ได้ โดยการประชาสัมพันธ์

ดังกล่าวจะครอบคลุมสื่อสังคม ออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุและนิตยสารต่าง ๆ

นอกจากนี้พันธมิตรทุกรายจะได้รับสิทธิในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แชคเตอร์ สปอร์ต จัดขึ้นเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

โดยพันธมิตรอาจสร้างเนื้อหางานประชาสัมพันธ์โดยใช้ประโยชน์จาก นักกีฬา/ครูฝึกที่มีชื่อเสียง การจัดงาน การประชาสัมพันธ์หน้างาน 

และการแถลงข่าว

สื่อพันธมิตร

รับประกันการประชาสัมพันธ์ผ่านพันธมิตรสื่อของแชคเตอร์ สปอร์ต - รอยืนยันรายชื่อ
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 สิทธิบนสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม

ช่องทางการประชาสัมพันธ์

 เว็บไซต์ - www.schaechter-sports.com 

 เฟสบุ๊ค - https://www.facebook.com/SchaechterSportsGmbH - ผู้ติดต�ม 20,803 คน  

 อินสต�แกรม - https://www.instagram.com/schaechter.sports/ - ผู้ติดต�ม 446 คน

 ลิงด์อิน - https://www.linkedin.com/company/schaechter-sports/ - ผู้ติดต�ม 892 คน

 สิทธิในการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

 แชคเตอร์ สปอร์ต ถือเป็นโอกาสสำาคัญสำาหรับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในตลาดฟุตบอลระดับโลก

 สิทธิในการจัดแจกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

 แชคเตอร์ สปอร์ต ขอเสนอโอกาสสำาหรับพันธมิตรทางธุรกิจในการผลิตสินค้าแบรนด์ร่วม ซึ่งอาจจะใช้แจกจ่ายผ่านสื่อ

 หรือการส่งเสริมการขายในกิจกรรมการตลาดหน้างาน เช่น เสื้อยืดหรือถุงของดีจากแชคเตอร์ สปอร์ต

ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเดินท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล
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กรณีศึกษา

กิจกรรมล่าสุดที่จัดผ่านสื่อดิจิทัล

ในช่วงที่เกิดโรคระบาด แชคเตอร์ สปอร์ต ได้จัดกิจกรรมผ่านสื่อดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้

สโมสรบุนเดสลีกา อาร์มีนีอาบีเลอเฟ็ลท์ ที่แอฟริกาใต้

นำาเสนอข้อมูลสโมสรบุนเดสลีกา อาร์มีนีอาบีเลอเฟ็ลท์ หัวข้อของรายการวันนี้คือ “สนทนาเกี่ยวกับอาร์มีนี: อาร์มีนีและแอฟริกาใต้” 

นอกจากนี้ยังมีการนำาเสนอสถาบันสำาคัญต่าง ๆ ในประเทศเยอรมนี เช่น สถานทูตเยอรมัน และหอการค้าเยอรมัน และมีการวิเคราะห์

สื่อแอฟริกาใต้ เช่น SABC และ SPN Africa คุณซามีร์ อะราบี ซีอีโอของอาร์มีนีอาบีเลอเฟ็ลท์ กล่าวถึงแผนการดำาเนินงาน

ของสโมสรที่ประเทศแอฟริกาใต้

https://www.youtube.com/watch?v=Sy21hNT8VYU 

 

สโมสรบุนเดสลีกา อาร์มีนีอาบีเลอเฟ็ลท์ และกีฬาฟุตบอลหญิงในสหรัฐอเมริกา

หัวข้อของรายการวันนี้คือ “สนทนาเกี่ยวกับอาร์มีนี: สถานการณ์กีฬาฟุตบอลหญิง ความแตกต่างระหว่างเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา” 

โดยมีผู้เล่นจากสโมสรฟุตบอลเยอรมัน คุณอลาน่า โอนีล คุณมาเดเลเน่ แมคคราเคน และกัปตันทีมคุณซานดร้า เฮ้าส์เบอร์เกอร์ 

เข้าร่วมรายการและร่วมตอบคำาถามจากผู้ชมกว่า 89 คนในช่วงถามตอบ กิจกรรมค่อนข้างจะออกแนวบันเทิงเนื่องจากนักกีฬาจะมาเล่า

เรื่องราวและกิจกรรมที่ทำาในแต่ละวันที่อาร์มีนี และพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการแข่งฟุตบอลหญิงบุนเดสลีกาครั้งที่ 2

ไมนซ์ 05 และ ลากอส ไนจีเรีย

แชคเตอร์ สปอร์ต ได้จัดรายการผ่านสื่อดิจิทัลโดยนำาเสนอเกี่ยวกับ SC Mainz 05 และ Vandreezer FC จากไนจีเรีย โดยมีผู้ร่วม

จัดคือ หัวหน้าโค้ช U10 คุณเมบา คาร์นาพเก้  พร้อมกิจกรรมการฝึกฟุตบอลฟรีสไตล์แบบสด ๆ กับคุณซามูเอล เบอร์เกอร์ 

และถามมาตอบไปกับผู้เล่นระดับตำานานของไมนซ์ คุณคริสตอฟ บาบัทซ์

VfB STUTTGART GOES ASIA

แชคเตอร์ สปอร์ต ให้การสนับสนุนเฟาเอ็ฟเบชตุทท์การ์ทโดยปรับกลยุทธ์ธุรกิจระดับสากลให้เหมาะกับทวีปบเอเชีย  ในช่วงการ

เดินทาง 14 วัน สโมสรได้มาเยือนนครโฮจิมินห์และประเทศสิงคโปร์เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ สร้างแบรนด์เฟาเอ็ฟเบชตุทท์การ์ท

โดยเน้นกลยุทธ์การเข้าถึงชุมชนและท้องถิ่น

http://www.schaechter-sports.com/en/cases/vfb-stuttgart-goes-asia   

ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 
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การจัดประสบการณ์เยี่ยมชมสโมสรเฟาเอ็ฟเบชตุทท์การ์ท

แชคเตอร์ สปอร์ต และเฟาเอ็ฟเบชตุทท์การ์ทร่วมกันคัดเลือกผู้เล่นที่มีความสามารถจากค่ายฝึกซ้อม

ของเฟาเอ็ฟเบชตุทท์การ์ทที่สิงคโปร์ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้นักกีฬากลุ่มดังกล่าวได้เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์

การแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันในระยะประชิด

http://www.schaechter-sports.com/en/cases/vfb-stuttgart-club-experience  

เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05 เปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลที่พอร์ตฮาร์เบอร์

ในปี 2562 สโมสรบุนเดสลีกา เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05 และแชคเตอร์ สปอร์ต ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขยายสาขา

โรงเรียนสอนฟุตบอลของสโมสร “05’er Fußballschule” สู่ตลาดสากล  โดยในตอนนั้นสโมสรได้เปิดสาขาที่ประเทศ

ในจีเรียเป็นตลาดแรก ๆ เพื่อรองรับการฝึกสอนเยาวชนมากกว่า 100 คนที่เมืองลากอส

http://www.schaechter-sports.com/en/cases/fsv-mainz-05-football-school 

โฟล์คสวาเกนโปโลคัพ

ทุกปีในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน แชคเตอร์ สปอร์ต จะร่วมกับพันธมิตรเอฟเคเพอร์มาเซ่นส์ 03 

เพื่อจัดงานโฟล์คสวาเกนโปโลคัพ  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสำาหรับเยาวชนรุ่นอายุต่ำากว่า 13 ปี จัดแข่งบนสนามกีฬาขนาดเล็ก

ที่สวยงามนามว่า Sportpark Husterhöhe ที่เมืองเพอร์มาเซ่นส์ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่พิเศษและน่าประทับใจ ในการแข่งขัน

2 วัน มีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากถึง 16 ทีมด้วยกัน เป็นการรวมตัวกันของเด็ก ๆ จากประเทศต่าง ๆ เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส 

สวิตเซอร์แลนด์ จีน สิงคโปร์ กรีซ โปแลนด์ ตลอดจนประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย

http://www.schaechter-sports.com/en/cases/vw-polo-cup 
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ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเดินท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล

สร้างโอกาสผ่านฟุตบอลแชคเตอร์ สปอร์ต
ปั้นนักกีฬา | พัฒนา | ดูแลการเดินทาง | ให้คำาปรึกษา
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รายการสิทธิประโยชน์สำาหรับพันธมิตร

ของแชคเตอร์ สปอร์ต

ระดับของพันธมิตร

พันธมิตร

แบรนด์

สโมสร

ฟุตบอล / 

ทีม / 

สมาคม

โรงเรียน

กีฬา

ภาครัฐ

สิทธิในการใช้ชื่อ

สิทธิ์ ในการใช้ชื่อ “[ชื่อพันธมิตร] พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ

แชคเตอร์ สปอร์ต 2564/2565” สำาหรับกิจกรรมการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ที่พันธมิตรให้การสนับสนุน/ร่วมจัด

มี มี มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

โลโก้และภาพ

สิทธิในการใช้โลโก้สำาเร็จ (lock-up) ของแชคเตอร์ สปอร์ต 2564/2565 

ในการทำาการตลาดทั้งภายในและภายนอกในกิจกรรมต่าง ๆ ที่พันธมิตร

ให้การสนับสนุน/ร่วมจัด

มี มี มี มี

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงาน - ทั่วไป

แสดงโลโก้ในแต่ละงานที่แชคเตอร์ สปอร์ต 2564/2565 จัดขึ้นที่เกี่ยวข้อง

กับพันธมิตร เช่น ค่ายฝึก กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ของสโมสร 

โครงการแลกเปลี่ยน การคัดตัวนักกีฬา การพัฒนานักกีฬาและศักยภาพ 

การเดินทางเพื่อศึกษาประสบการณ์ การเดินทางไปยังต่างประเทศ และการแข่งขัน

ในต่างประเทศ ซึ่งจะแตกต่างออกไปตามแต่ชนิดของกิจกรรม 

และจะมีการตั้งป้ายโฆษณาและการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลตามความเหมาะสม

มี มี มี มี

โลโก้บนฉากหลังพื้นที่ที่สื่อจัดสัมภาษณ์สำาหรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้

การสนับสนุน/ร่วมจัด
มี มี มี มี

โลโก้บนชุดสวมใส่อย่างเป็นทางการของแชคเตอร์ สปอร์ต 2564/2565 

สำาหรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้การสนับสนุน/ร่วมจัด
มี มี มี มี

สิทธิด้านการใช้พื้นที่สื่อ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์

โลโก้บนเอกสารก่อน/หลังการจัดงาน เว็บไซต์ อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ 

สำาหรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้การสนับสนุน

/ร่วมจัด

มี มี มี มี

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม (ถ้ามี) สำาหรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้

การสนับสนุน/ร่วมจัด
เต็มหน้า เต็มหน้า เต็มหน้า เต็มหน้า 

รายการสิทธิประโยชน์สำาหรับพันธมิตร

ของแชคเตอร์ สปอร์ต

ระดับของพันธมิตร

พันธมิตร

แบรนด์

สโมสร

ฟุตบอล / 

ทีม / 

สมาคม

โรงเรียน

กีฬา

ภาครัฐ

การกล่าวถึงชื่อแบรนด์และการแสดงโลโก้ในเอกสารข้อมูลสำาหรับสื่อโฆษณา 

งานการตลาด และวัสดุการขายของแชคเตอร์ สปอร์ต 2564/2565 

สำาหรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้การสนับสนุน/ร่วมจัด

มี มี มี มี

โลโก้บนงานโฆษณาที่สื่อพันธมิตรตีพิมพ์ - ขนาดขึ้นอยู่กับระดับ

การสนับสนุน สำาหรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้การสนับสนุน/ร่วมจัด
มี มี มี มี

สิทธิบนสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านอีเมล เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านเว็บไซต์

ของงานทุกรูปแบบ สำาหรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้การสนับสนุน/ร่วมจัด
มี มี มี มี

การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านการโพสต์

บนเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม สำาหรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้การสนับสนุน/

ร่วมจัด

มี มี มี มี

โลโก้บน www.schaechter-sports.com มี มี มี มี

โอกาสในการจัดกิจกรรมเปิดตัวหรือแนะนำาแบรนด์ ณ พื้นที่จัดกิจกรรม

ของแชคเตอร์ สปอร์ต 2564/2565 ที่พันธมิตรให้การสนับสนุน/ร่วมจัด
มี มี มี มี

โอกาสในการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ที่กิจกรรมของแชคเตอร์ สปอร์ต 

2564/2565 ที่พันธมิตรให้การสนับสนุน/ร่วมจัด
มี มี มี มี

โอกาสในการจัดแจกสินค้าทดลองที่กิจกรรมของแชคเตอร์ สปอร์ต 

2564/2565 ที่พันธมิตรให้การสนับสนุน/ร่วมจัด
มี มี มี มี

สิทธิในการจัดแจกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

โอกาสในการผลิตเสื้อยืดแชคเตอร์ สปอร์ต 2564/2565 

พร้อมติดโลโก้พันธมิตร
มี มี มี มี

การผลิตถุงของดีของแชคเตอร์ สปอร์ต 2564/2565 สำาหรับกิจกรรม

ของแชคเตอร์สปอร์ต 2564/2565 ที่พันธมิตรให้การสนับสนุน/ร่วมจัด
มี มี มี มี

แชคเตอร์ สปอร์ต
ปั้นนักกีฬา | พัฒนา | ดูแลการเดินทาง | ให้คำาปรึกษา
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พันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการ

เราขอเสนอโอกาสสำาหรับพันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และใช้พื้นที่งาน

ในการรับรองกลุ่มเป้าหมาย

สิทธิในการใช้ชื่อ

สิทธิ์ในการชื่อ (ชื่อผู้สนับสนุน) “พันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการ

ของแชคเตอร์ สปอร์ต 2564/2565” สำาหรับการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

แสดงโลโก้ที่กิจกรรมของแชคเตอร์ สปอร์ต 2564/2565 

ที่พันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการให้การสนับสนุน/ร่วมจัด
X 2

สิทธิบนสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านอีเมล เว็บไซต์ และการสื่อสาร

ผ่านเว็บไซต์ของงานทุกรูปแบบในงานของแชคเตอร์ สปอร์ต 

2564/2565 ที่พันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการให้การสนับสนุน/

ร่วมจัด

มี

การแสดงโลโก้ในหน้าพันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการที่ 

www.schaechter-sports.com
มี

สิทธิในการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

โอกาสในการจัดกิจกรรมเปิดตัวหรือแนะนำาแบรนด์ที่กิจกรรมของ

แชคเตอร์ สปอร์ต 2564/2565 ที่พันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการ

ให้การสนับสนุน/ร่วมจัด

มี

ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเดินท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล

สร้างโอกาสผ่านฟุตบอลแชคเตอร์ สปอร์ต
ปั้นนักกีฬา | พัฒนา | ดูแลการเดินทาง | ให้คำาปรึกษา
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คำานิยม

ความเห็นจากอะคาเดมี่

จูน ฮานาโนะ จากฟันรูทส์ โทคิโอะ

เราเชื่อว่า กีฬาฟุตบอลเชื่อมโลกเข้าด้วยกัน นอกจากจะเป็นกีฬาระดับโลกแล้ว ฟุตบอลยังเป็นกิจกรรม

ที่สามารถดึงศักยภาพและพัฒนาเยาวชนได้เป็นอย่างดี ทำาให้เด็กเจริญเติบโตทั้งในด้านการกีฬาและในด้าน

บุคคล นอกจากนี้ กีฬาฟุตบอลยังถือเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมคุณค่าต่างๆ 

เช่น สันติภาพ สิทธิมนุษยชน การป้องกันความขัดแย้ง ตลอดจนการเอื้อเฟื้อและเห็นอกเห็นใจผู้คน

ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น เราอยากร่วมกับคุณเซบาสเตียน แชคเตอร์ และบริษัท แชคเตอร์ สปอร์ต จำากัด 

(Schächter Sports GmbH) ในการเป็นตัวกลางเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอรมนี

กับประเทศญี่ปุ่น และในอนาคตเราหวังว่าจะได้ร่วมสร้างสรรค์โครงการระดับโลกอีกหลายโครงการ

กับบริษัทแชคเตอร์สปอร์ตจำากัด”

พอล สมิธ โรงเรียนฟุตบอลเอเชียแปซิฟิก (APSS)

“บริษัท แชคเตอร์ สปอร์ต จำากัด เป็นองค์กรที่มีความเหมาะสมยิ่งสำาหรับ APSS ที่จะร่วมเป็นพันธมิตร

ด้วย เนื่องจากบริษัทมีทุกอย่างที่เราต้องการที่จะช่วยผลักดันนักกีฬาของเราไปตามเส้นทางฝันสู่ยุโรป

โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี  การได้โค้ชจากแชคเตอร์ สปอร์ต เดินทางมาที่ฮ่องกงและช่วยคัดนักกีฬา

ที่มีความสามารถ จากนั้นจึงพาเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์การฝึกซ้อมที่สโมสรฟุตบอล

ในบุนเดสลีกานั้นนับได้ว่าเป็นก้าวสำาคัญแห่งพัฒนาการที่เรารู้สึกพึงพอใจยิ่ง เพราะรายละเอียด

เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้มีผลสำาคัญต่อการพัฒนาโครงการของเรา และเราเชื่อว่าครูฝึก คุณเซบัสเตียน 

ตลอดจนคณะทำางานจะสามารถพาเราก้าวหน้าไปได้ไกลขึ้น APSS มีความยินดีที่จะร่วมงานกับ

แชคเตอร์สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนโอกาสในการร่วมงานกับพันธมิตร

ในเครือข่าย ถ้าไม่ดีจริง APSS คงไม่ร่วมงานด้วย เพราะเราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุด”

เจค ดูดนาธ จากโตรอนโต สกิลซ์

“ประเทศแคนาดายังล้าหลังในเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นเมื่อเทียบกับประเทศชั้นนำาในภูมิภาค

สมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน (CONCACAF) ดังที่ปรากฏเป็นข่าว

เมื่อไม่นานมานี้ว่าทีมชาย U17 และ U20 ของเราไม่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าเพื่อแข่งขันชิง

แชมป์โลกได้ ดังนั้นหนทางเดียวที่จะแก้วิกฤตนี้ได้ คือเราต้องพัฒนานักกีฬาของเรา จึงต้องอาศัย

ความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ เช่น พันธมิตรจากประเทศเยอรมนี ที่มีผลงานเชิงประจักษ์

ว่ามีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาคนเก่งๆ ในยุโรปได้ ด้วยความช่วยเหลือจากแชคเตอร์ สปอร์ต 

เราจึงหาพันธมิตรที่ใช่เจอ และเราค่อนข้างพึงพอใจที่ได้ร่วมงานและได้เห็นผลงานของเขา”

ซามูเอล โอลาลี จากเอซีส ดัลลัส

“การร่วมงานกับแชคเตอร์ เมเนจเมนท์ กรุ๊ป ทำาให้เราได้รับโอกาสมากมายในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพนักกีฬาและครูฝึกของเรา จนเกิดเป็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เล่นของเราได้รับโอกาส

ในการฝึกซ้อมแบบขั้นสูงขึ้นที่ค่ายฝึกทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้เดินทางไปประเทศเยอรมนี 

ครูฝึกของเราได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานกับครูฝึกจากประเทศเยอรมนี นอกจากนี้โครงการ

แลกเปลี่ยนยังช่วยให้ผู้เล่นของเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ขณะฝึกฝนทักษะฟุตบอล

ที่ประเทศนั้น ๆ ที่ผู้เล่นโดยเฉลี่ยมีทักษะฟุตบอลสูงกว่าสหรัฐอเมริกา ในอนาคตเราหวังว่าจะได้รับ

โอกาสในการเรียนรู้การฝึกสอน การค้นหาผู้เล่นที่มีศักยภาพจากทีมทางเยอรมนี และได้ส่งผู้เล่น
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ACADEMY REFERENCES

„Schaechter Sports GmbH was a natural 
partnership for APSS as they 
encompass everything we are looking 
for to improve pathways for our players 
in Europe and especially Germany. To 
have Schaechter Sports coaches 
coming to Hong Kong and identify 
talented players, who then have the 
opportunity to experience training at 
Bundesliga clubs, is an important step in 
our further development. The small 
details are so important at improving our 
program and coaches and Sebastian 
and his team will deliver these on all 
fronts. APSS is really looking forward to 
pursuing all the opportunities 
Schaechter Sports and their partners 
offer. APSS only works with the best.“

“Canada lags behind in player 
development compared to the top 
countries in the CONCACAF region, as 
seen recently by the failure of our U17 
and U20 men’s team to qualify for their 
respective world championships. The 
only way to improve what we are doing 
to develop players is to work with 
organizations such as our German 
Partners who have a  proven track 
record in  developing some of the top 
talents in Europe. With Schächter Sports 
we found the perfect partner and are 
delighted with our cooperation and their 
performances.“

“The partnership with Schächter 
Management Group has given us a 
tremendous opportunity to raise the level 
of our players and coaches signiÞcantly.  
Our players have experienced higher 
level of coaching at the camps hosted in 
USA and during their visit to Germany. 
Our coaches have also been able to 
learn from watching and working with 
coaches from Germany. Beyond all that, 
the exchange program has allowed our 
players to experience a different culture 
while learning in a country where soccer 
and the culture of soccer is more 
advanced than in USA. We look forward 
to coaching education for our coaches, 
scouting of our players by German 
teams, and participation of our players in 
top tournaments in Germany.”

“Football connects to the world. That is 
our concept. Football is not only global 
sports but also harbors lots of potential 
for youth development – in sports and 
personal growth. Football is the best 
way to learn values such as peace, 
human rights, conßicts preventions and 
tolerance towards other cultures. We 
would like to be mediators with Mr. 
Sebastian Schächter and the Schächter 
Sports GmbH between Germany and 
Japan.
Further, we look forward to proceeding 
with various global projects together with 
Schächter Sports GmbH.”

Jun Hirano | Funroots Tokio Paul Smith | Asia PaciÞc Soccer 
School Jake Doodnath | Toronto Skillz Samuel Olali | Ayses Dallas

!11

ACADEMY REFERENCES

„Schaechter Sports GmbH was a natural 
partnership for APSS as they 
encompass everything we are looking 
for to improve pathways for our players 
in Europe and especially Germany. To 
have Schaechter Sports coaches 
coming to Hong Kong and identify 
talented players, who then have the 
opportunity to experience training at 
Bundesliga clubs, is an important step in 
our further development. The small 
details are so important at improving our 
program and coaches and Sebastian 
and his team will deliver these on all 
fronts. APSS is really looking forward to 
pursuing all the opportunities 
Schaechter Sports and their partners 
offer. APSS only works with the best.“

“Canada lags behind in player 
development compared to the top 
countries in the CONCACAF region, as 
seen recently by the failure of our U17 
and U20 men’s team to qualify for their 
respective world championships. The 
only way to improve what we are doing 
to develop players is to work with 
organizations such as our German 
Partners who have a  proven track 
record in  developing some of the top 
talents in Europe. With Schächter Sports 
we found the perfect partner and are 
delighted with our cooperation and their 
performances.“

“The partnership with Schächter 
Management Group has given us a 
tremendous opportunity to raise the level 
of our players and coaches signiÞcantly.  
Our players have experienced higher 
level of coaching at the camps hosted in 
USA and during their visit to Germany. 
Our coaches have also been able to 
learn from watching and working with 
coaches from Germany. Beyond all that, 
the exchange program has allowed our 
players to experience a different culture 
while learning in a country where soccer 
and the culture of soccer is more 
advanced than in USA. We look forward 
to coaching education for our coaches, 
scouting of our players by German 
teams, and participation of our players in 
top tournaments in Germany.”

“Football connects to the world. That is 
our concept. Football is not only global 
sports but also harbors lots of potential 
for youth development – in sports and 
personal growth. Football is the best 
way to learn values such as peace, 
human rights, conßicts preventions and 
tolerance towards other cultures. We 
would like to be mediators with Mr. 
Sebastian Schächter and the Schächter 
Sports GmbH between Germany and 
Japan.
Further, we look forward to proceeding 
with various global projects together with 
Schächter Sports GmbH.”

Jun Hirano | Funroots Tokio Paul Smith | Asia PaciÞc Soccer 
School Jake Doodnath | Toronto Skillz Samuel Olali | Ayses Dallas

!11

ACADEMY REFERENCES

„Schaechter Sports GmbH was a natural 
partnership for APSS as they 
encompass everything we are looking 
for to improve pathways for our players 
in Europe and especially Germany. To 
have Schaechter Sports coaches 
coming to Hong Kong and identify 
talented players, who then have the 
opportunity to experience training at 
Bundesliga clubs, is an important step in 
our further development. The small 
details are so important at improving our 
program and coaches and Sebastian 
and his team will deliver these on all 
fronts. APSS is really looking forward to 
pursuing all the opportunities 
Schaechter Sports and their partners 
offer. APSS only works with the best.“

“Canada lags behind in player 
development compared to the top 
countries in the CONCACAF region, as 
seen recently by the failure of our U17 
and U20 men’s team to qualify for their 
respective world championships. The 
only way to improve what we are doing 
to develop players is to work with 
organizations such as our German 
Partners who have a  proven track 
record in  developing some of the top 
talents in Europe. With Schächter Sports 
we found the perfect partner and are 
delighted with our cooperation and their 
performances.“

“The partnership with Schächter 
Management Group has given us a 
tremendous opportunity to raise the level 
of our players and coaches signiÞcantly.  
Our players have experienced higher 
level of coaching at the camps hosted in 
USA and during their visit to Germany. 
Our coaches have also been able to 
learn from watching and working with 
coaches from Germany. Beyond all that, 
the exchange program has allowed our 
players to experience a different culture 
while learning in a country where soccer 
and the culture of soccer is more 
advanced than in USA. We look forward 
to coaching education for our coaches, 
scouting of our players by German 
teams, and participation of our players in 
top tournaments in Germany.”

“Football connects to the world. That is 
our concept. Football is not only global 
sports but also harbors lots of potential 
for youth development – in sports and 
personal growth. Football is the best 
way to learn values such as peace, 
human rights, conßicts preventions and 
tolerance towards other cultures. We 
would like to be mediators with Mr. 
Sebastian Schächter and the Schächter 
Sports GmbH between Germany and 
Japan.
Further, we look forward to proceeding 
with various global projects together with 
Schächter Sports GmbH.”

Jun Hirano | Funroots Tokio Paul Smith | Asia PaciÞc Soccer 
School Jake Doodnath | Toronto Skillz Samuel Olali | Ayses Dallas

!11

ACADEMY REFERENCES

„Schaechter Sports GmbH was a natural 
partnership for APSS as they 
encompass everything we are looking 
for to improve pathways for our players 
in Europe and especially Germany. To 
have Schaechter Sports coaches 
coming to Hong Kong and identify 
talented players, who then have the 
opportunity to experience training at 
Bundesliga clubs, is an important step in 
our further development. The small 
details are so important at improving our 
program and coaches and Sebastian 
and his team will deliver these on all 
fronts. APSS is really looking forward to 
pursuing all the opportunities 
Schaechter Sports and their partners 
offer. APSS only works with the best.“

“Canada lags behind in player 
development compared to the top 
countries in the CONCACAF region, as 
seen recently by the failure of our U17 
and U20 men’s team to qualify for their 
respective world championships. The 
only way to improve what we are doing 
to develop players is to work with 
organizations such as our German 
Partners who have a  proven track 
record in  developing some of the top 
talents in Europe. With Schächter Sports 
we found the perfect partner and are 
delighted with our cooperation and their 
performances.“

“The partnership with Schächter 
Management Group has given us a 
tremendous opportunity to raise the level 
of our players and coaches signiÞcantly.  
Our players have experienced higher 
level of coaching at the camps hosted in 
USA and during their visit to Germany. 
Our coaches have also been able to 
learn from watching and working with 
coaches from Germany. Beyond all that, 
the exchange program has allowed our 
players to experience a different culture 
while learning in a country where soccer 
and the culture of soccer is more 
advanced than in USA. We look forward 
to coaching education for our coaches, 
scouting of our players by German 
teams, and participation of our players in 
top tournaments in Germany.”

“Football connects to the world. That is 
our concept. Football is not only global 
sports but also harbors lots of potential 
for youth development – in sports and 
personal growth. Football is the best 
way to learn values such as peace, 
human rights, conßicts preventions and 
tolerance towards other cultures. We 
would like to be mediators with Mr. 
Sebastian Schächter and the Schächter 
Sports GmbH between Germany and 
Japan.
Further, we look forward to proceeding 
with various global projects together with 
Schächter Sports GmbH.”

Jun Hirano | Funroots Tokio Paul Smith | Asia PaciÞc Soccer 
School Jake Doodnath | Toronto Skillz Samuel Olali | Ayses Dallas

!11

ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเดินท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล

สร้างโอกาสผ่านฟุตบอลแชคเตอร์ สปอร์ต
ปั้นนักกีฬา | พัฒนา | ดูแลการเดินทาง | ให้คำาปรึกษา

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  2 5 6 4 - 2 5 6 5
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คำานิยม

ความเห็นจากผู้เล่น

แมเรียน เทเบอร์

“โครงการนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมาก การแข่งขันมีความท้าทายและกดดันดี ครูฝึกและนักกีฬา

มีคุณภาพจริง ๆ ฉันหวังว่าจะได้กลับมาที่นี่อีก!”

โฮเซ ออร์เตกา

“ทุกอย่างดีหมด ตั้งแต่คุณภาพของผู้เล่น ไปจนถึงผู้จัดกิจกรรม! ฉันจะกลับมาอีกอย่างแน่นอน!”

โนอาห์ แอดนัน

“ฉันมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่ ที่ประเทศเยอรมนี เริ่มแรก ฉันเข้าร่วมโดยไม่ได้คาดหวังอะไรมาก 

แต่ปรากฏว่าการมาครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ ตั้งแต่การได้พักในโรงแรมที่มีความ

เป็นกันเองเหมือนครอบครัว ไปจนถึงครูฝึกที่สามารถสอนได้ตรงตามระดับความสามารถของฉัน 

ส่วนการแข่งขันก็สนุกขึ้นทุกวันเมื่อได้เจอกับสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ ที่เคยร่วมฝึกกันมา   

ถ้าได้กลับมาอีกครั้ง ฉันคงจะมีความสุขมาก!”

เดนเซล วาสเกส

”ขอบคุณมาก ๆ สำาหรับโอกาสที่ดีแบบนี้ ฉันรู้สึกประทับใจมาก ทุกอย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ 

ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากประสบการณ์หนึ่ง แชคเตอร์สปอร์ตเป็นผู้จัดที่ดีเยี่ยม กิจกรรมที่จัด 

ความรู้ที่มอบ และประสบการณ์สร้างให้แก่ลูกชายของฉันจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ให้แก่เขา 

และเขาคงจะจดจำาการเดินทางมาในครั้งนี้ไปอีกนาน สำาหรับเด็กอายุ 11 ขวบ มันเป็นเหมือนฝัน

ที่เป็นจริงเลยนะ!”

PLAYERS FEEDBACK

“Everything was great, from the 
coaching to the quality of play to the 
organisers! I would deÞnitely come 
back!”

“I had a great time here in Germany. I 
came in, not knowing what to expect and 
it turned out amazing from family like 
hotel to the coaches identifying my level. 
The competitions got better every day 
with different clubs that I´ve trained with. 
I would love to come back again!”

„Thanks a lot for the great opportunities. 
I appreciate it very much. Everthing was 
perfect organized and a amazing 
experience.“ 

„Schächter Sports were great hosts. The 
opportunities arranged and the wealth of 
knowledge and experience my son 
acquired during his stay will always be 
remembered and thankful for. It was like 
a dream come true for my 11-year old!”

“The program was great. The 
competition was very good and intense. 
The coach and the players really 
showed their quality. I hope to be able to 
come back again!”

Marion Tabor Jose Ortega Noah Adnan Denzel Vasquez
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ติดต่อ

บริษัท แชคเตอร์ สปอร์ต จำ�กัด

Im Wegel 17

76855 Annweiler 

ประเทศเยอรมนี

โทรศัพท์: +4917 2631 8060

www.schachter-sports.com 

คุณเซบ�สเตียน แชคเตอร์ - กรรมก�รผู้จัดก�ร

(สำ�หรับก�รติดต่อเป็นภ�ษ�เยอรมันและอังกฤษ)

อีเมล: s.schaechter@schaechter-sports.com

โทรศัพท์: +4917 2631 8060

บริษัท พอล พูล (เซ้�ท อีส เอเชีย) จำ�กัด

198 ถนนตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

ประเทศไทย

โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th

คุณพอล พูล - กรรมก�รผู้จัดก�ร 

(สำ�หรับก�รติดต่อเป็นภ�ษ�อังกฤษ)

อีเมล: paul@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุ์จินด�วรรณ – ผู้ช่วยส่วนตัว 

(สำ�หรับก�รติดต่อเป็นภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ)

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเดินท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล

สร้างโอกาสผ่านฟุตบอลแชคเตอร์ สปอร์ต
ปั้นนักกีฬา | พัฒนา | ดูแลการเดินทาง | ให้คำาปรึกษา
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