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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมฉลองความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมบาร์และเครื่องดื่มของเอเชีย

THE BAR AWARDS 2018
กรุงเทพฯ… สิงคโปร์… ฮ่องกง… กัวลาลัมเปอร์…

เทศกาลในแต่ละเมืองประกอบไปด้วย...
 • พิธีการ/งานเลี้ยง
 • งานเลี้ยงหลังงานอย่างเป็นทางการ
 • งานเลี้ยงเปิดเทศกาล
 • ค็อกเทลคาร์นิวัล
 • บาร์ทอล์ค/กิจกรรมให้ความรู้
 • Guest shifts/pop up
 • บาร์ทัวร์

เหตุผลที่ควรเข้าร่วมกับเรา
การเข้าร่วมกับรายการ The Bar Awards 2018 ให้ 
สิทธิประโยชน์กับผู้สนับสนุนรายการในหลายๆ ด้าน ได้แก่

การเสริมสร้างภาพลักษณ์
ร่วมกับรางวัลชั้นน�าของเอเชียทางด้านบาร์

การประชาสัมพันธ์แบรนด์
เพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการบาร์ทั่วโลก

โอกาสในการรับรองแขก
มอบความบันเทิงให้แก่ลูกค้า

การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อในระดับประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก

การสร้างเครือข่าย
ร่วมกับผู้น�าทางอุตสาหกรรม

การขายและการตลาดเชิงประสบการณ์
น�าเสนอแบรนด์ของคุณให้อุตสาหกรรมทางด้านบาร์และ 
เครื่องดื่ม

งานมอบรางวัล The Bar Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 นี้ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติทาง
ด้านบาร์และเครื่องดื่มซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชีย

ร่วมเป็นเกียรติและเฉลิมฉลองให้แก่บุคคลและธุรกิจซึ่งมีความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมบาร์และ
เครื่องดื่มในงานบาร์และค็อกเทลเฟสติวัล 4 งานซึ่งมีก�าหนดจัดขึ้นในปี 2018 ในกรุงเทพฯ 
สิงคโปร์ ฮ่องกง และกัวลาลัมเปอร์

รางวัล The Bar Awards ให้ความส�าคัญในประเด็นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การน�าผู้คนมารวมกัน 
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบาร์ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมการดื่ม การให้เกียรติต่อความส�าเร็จและ
ความเป็นเลิศ และการจัดปาร์ตี้ที่ยิ่งใหญ่ในแต่ละเมือง

เรามีโปรแกรมการตลาด-การสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ครอบคลุม ซึ่ง
ผ่านการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการผนวกแบรนด์ต่างๆ เข้ากับรางวัลแยกตามภูมิภาค
หรือแยกตามแต่ละเมืองที่จัดงาน

กิจกรรม
เมือง วันที่

The Bar Awards Bangkok 2018 งานเทศกาล 21 ถึง 25 กุมภาพันธ์
ปาร์ตี้มอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์

The Bar Awards Hong Kong 2018 งานเทศกาล 16 ถึง 20 พฤษภาคม
ปาร์ตี้มอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม

The Bar Awards Singapore 2018 งานเทศกาล 15 ถึง 19 สิงหาคม
ปาร์ตี้มอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม

The Bar Awards Kuala Lumpur 2018 งานเทศกาล 14 ถึง 18 พฤศจิกายน
ปาร์ตี้มอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน

วนัทีจ่ดังานอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้

งาน The Bar Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นในแต่ละเมืองจะเป็นงานเทศกาลระยะเวลา 4 ถึง 5 วัน
เพื่อฉลองค็อกเทลและอุตสาหกรรมทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด จัดโดย Fun Sizeกรุงเทพฯ… สิงคโปร์… ฮ่องกง… กัวลาลัมเปอร์…
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แพ็คเกจ
ทุกเมือง
ผู้สนับสนุนหลัก
ผู้สนับสนุนหลักหนึ่งรายจะได้สิทธิในการใช้ชื่องานมอบรางวัลทั้ง 4 งานในกรุงเทพฯ สิงคโปร์ 
ฮ่องกง และกัวลาลัมเปอร์

รวมทั้งสิทธิในการใช้ชื่องาน “Best Cocktail Bar” ในงานมอบรางวัลทั้ง 4 งาน

ผู้สนับสนุนรางวัล
ผู้สนับสนุนรางวัล 10 รายจะได้สิทธิในการใช้ชื่องานมอบรางวัล 1 ประเภทในงานมอบรางวัล
ทั้ง 4 งานในกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง และกัวลาลัมเปอร์

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อพันธมิตร
ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการไม่เกิน 10 รายเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการที่จ�าเป็น
และส�าคัญต่อการจัดงานมอบรางวัลทั้ง 4 งานในกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง และกัวลาลัมเปอร์

สื่อพันธมิตรไม่เกิน 10 รายส�าหรับงานมอบรางวัลทั้ง 4 งานในกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง และ
กัวลาลัมเปอร์

เฉพาะเมือง
ผู้สนับสนุนการน�าเสนอของเมืองที่จัดงาน
ผู้สนับสนุนการน�าเสนอส�าหรับงานหนึ่งงานหรือหลายงาน

รวมทั้งสิทธิในการใช้ชื่อ "บาร์เทนเดอร์แห่งปี" (เฉพาะเมือง)

พันธมิตรของเมืองที่จัดงาน
พันธมิตรของเมืองที่จัดงานไม่เกิน 10 ราย

พร้อมสิทธิเพิ่มเติมในการใช้ชื่อรางวัลที่ยังไม่มีการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนรางวัลของทุกเมือง

เฉพาะเมือง - ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการในพื้นที่และสื่อพันธมิตรในพื้นที่
ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการในพื้นที่ไม่เกิน 10 รายเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการที่
จ�าเป็นและส�าคัญต่อการจัดงาน (เฉพาะเมือง) 
สื่อพันธมิตรในพื้นที่ไม่เกิน 10 ราย (เฉพาะเมือง)

ผลติภณัฑ์ทีผู่จ้ดัหาสนิค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการจะเป็นผูจ้ดัหา ได้แก่: วอดก้า; ยนิ; ไวท์รมั; 
ดาร์กรัม; สก็อตวิสกี้; อเมริกันวิสกี้; คอนยัค; เตกีล่า; ไวน์/แชมเปญ; เบียร์; ไซรัป & เหล้า; 
โซดา; มิกเซอร์ (โทนิค, จิงเจอร์เอล, จิงเจอร์เบียร์, โคล่า, เลมอนเนด ฯลฯ); และอาหาร

นอกจากนั้น เรายังต้องการสินค้าอื่นๆ เช่น เหล้าพิเศษต่างๆ (Cointreau, Midori, Malibu, 
Kahlua ฯลฯ); Vermouths; Bitters; วิสกี้อื่นๆ (ไรย์, ไอริช, อินเดีย, ญี่ปุ่น ฯลฯ); สาเก; และโชจู

ผู้สนับสนุนทุกเมืองจะมีสิทธิพิเศษเฉพาะเหนือผู้สนับสนุนเฉพาะเมือง

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด จัดโดย Fun Sizeกรุงเทพฯ… สิงคโปร์… ฮ่องกง… กัวลาลัมเปอร์…
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รางวัล
แต่ละเมอืงจะมรีางวลัไม่เกนิ 12 รางวลั โดยจะมรีางวลัหลกัหก (6) รางวลัในเมอืงทัง้สี ่(4) เมอืง

ดาวรุ่ง  - เพือ่สนบัสนนุเยาวชนรุน่ใหม่ให้เข้าสูอ่ตุสาหกรรรมการต้อนรบั

ผู้สนับสนุนรางวัลในครั้งก่อน  - Perrier

ค็อกเทลบาร์ครีเอทยอดเยี่ยม  - เพื่อเป็นเกียรติต่อผู้ประกอบการบาร์ที่มีความทุ่มเทซึ่งมี
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ผู้สนับสนุนรางวัลในครั้งก่อน  - Cointreau

ทีมบริการต้อนรับยอดเยี่ยม  - เพ่ือเป็นเกียรติต่อทีมบริการต้อนรับที่มีความเป็นเลิศที่สุด
ของเมือง

ผู้สนับสนุนรางวัลในครั้งก่อน  - St George Spirits, Pierre Ferrand Cognac และ 
Johnnie Walker

ค็อกเทลบาร์ใหม่ยอดเยี่ยม  - เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจทางด้านนี้โดยให้การ
ยอมรับธุรกิจที่เพิ่งเปิดตัวใหม่

ผู้สนับสนุนรางวัลในครั้งก่อน  - Campari

บาร์เทนเดอร์แห่งปี  - เพือ่เป็นเกยีรตต่ิอผูน้�า ผูใ้ห้ค�าปรกึษา และผูซ้ึง่มลีกัษณะควร
ค่าแก่การเป็นแบบอย่างในแวดวงธรุกจิบาร์และเครือ่งดืม่

ผู้สนับสนุนรางวัลในครั้งก่อน  - Bacardi และ Diageo World Class

ค็อกเทลบาร์ยอดเยี่ยม  - เพ่ือเป็นเกียรติต่อธุรกิจที่มีความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการ
ให้บริการบาร์ที่สร้างประสบการณ์ประทับใจให้แก่ลูกค้า

ผู้สนับสนุนรางวัลในครั้งก่อน  - Stolichnaya Vodka

รางวัลอื่นๅ และผู้สนับสนุนในครั้งก่อน 
(ประเภทของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)... 

บาร์ภัตตาคารยอดเยี่ยม  - Monkey 47, William Chase 
และ Restaurant Pub & Bar 
Asia (งานแสดงอาหารและ
เครื่องดื่มที่เฉพาะส�าหรับ
อุตสาหกรรมนี้)

ประสบการณ์บาร์เบียร์ยอดเยี่ยม  - Peroni และ Pilsner Urquell
ประสบการณ์บาร์ไวน์ยอดเยี่ยม  - Berry Bros. & Rudd และ 

Huber’s Butchery
อาหารบาร์ยอดเยี่ยม  - Siam Food Services,  

Peroni, Aperol,  
Monkey 47

บาร์โรงแรมยอดเยี่ยม  - The Singleton  
และ Chope

รางวัล The Ada Coleman  - Don Julio

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - 
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ผู้ได้รับรางวัลในครั้งก่อน
ผู้ได้รับรางวัลในครั้งก่อนจากเคมเปญปี 2017...

กรุงเทพฯ 2017

ดาวรุ่ง - "แอน" ปิ่นสุดา พงษ์พรหม จาก The Bamboo Bar (แมนดารินโอเรียนเต็ล)
บาร์ภัตตาคารยอดเยี่ยม - Vesper Cocktail Bar & Restaurant
บาร์เบียร์ยอดเยี่ยม - Mikkeller Bangkok
สื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านบาร์ 
และเครื่องดื่มยอดเยี่ยม

- Drink Magazine

อาหารบาร์ยอดเยี่ยม - Bunker
ทีมบริการต้อนรับยอดเยี่ยม - Q&A Bar
บาร์โรงแรมยอดเยี่ยม - The Bamboo Bar (Mandarin Oriental) 
ค็อกเทลบาร์ครีเอทยอดเยี่ยม - Bronx Liquid Parlour
ค็อกเทลบาร์ใหม่ยอดเยี่ยม - Backstage Cocktail Bar
รางวัล The Ada Coleman - "ชาช่า" สุวิญชา สิงห์สุวรรณ, ร้าน Rabbit's Hole
บาร์เทนเดอร์แห่งปี - "ชาช่า" สุวิญชา สิงห์สุวรรณ, ร้าน Rabbit's Hole
ค็อกเทลบาร์ยอดเยี่ยม - Teens of Thailand

สิงคโปร์ 2017

ดาวรุ่ง - Symphony Loo, Neon Pigeon
บาร์ภัตตาคารยอดเยี่ยม - Tippling Club
ประสบการณ์เบียร์ยอดเยี่ยม - Smith Street Taps
ประสบการณ์ไวน์ยอดเยี่ยม - Burnt Ends
อาหารบาร์ยอดเยี่ยม - 28 Hong Kong Street
ค็อกเทลบาร์ครีเอทยอดเยี่ยม - Native
ทีมบริการต้อนรับยอดเยี่ยม - Employees Only
ค็อกเทลบาร์ใหม่ยอดเยี่ยม - Atlas
บาร์เทนเดอร์แห่งปี - Vijay Mudaliar, Native
ค็อกเทลบาร์ยอดเยี่ยม - Manhattan

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - 
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การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลและระบบการโหวต
การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล The Bar Awards และระบบการโหวต (NAVS) ได้รับการออกแบบ
มาตรงตามวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใสเพื่อให้ได้ผลการตัดสินที่มีความถูกต้องและให้
รางวัลแก่ธุรกิจที่ดีที่สุดในแวดวงบาร์และเครื่องดื่มของเอเชีย

การตัดสินแต่ละรายการจะเริ่มต้นด้วยคณะกรรมการหลักซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มของผู้น�าทาง
ด้านอุตสาหกรรมประมาณ 10 รายจากเมืองนั้นๆ) ร่วมกันพิจารณาประเภทของรางวัลและ
ตัดสินว่าใครควรเป็นคณะกรรมการ (กลุ่มของผู้ตัดสินส�าหรับเมืองนั้นๆ)

เมื่อมีการพิจารณาประเภทของรางวัลและคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว รางวัล The Bar 
Awards ก็จะเปิดให้มีกระบวนการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากสาธารณชนเพื่อให้สมาชิกได้เสนอ
ชื่อบาร์และบาร์เทนเดอร์ที่ได้รับความชื่นชม ธุรกิจบาร์และบุคคลทั่วไปสามารถเสนอชื่อตนเอง
และ/หรือชื่อของธุรกิจของตนเองเข้าร่วมรับรางวัลได้

หลังจากการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากสาธารณชน จะมีการโหวต 2 รอบโดยคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจากอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 40 คนซึ่งมาจากทุกภาคส่วนของ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพทางด้าน เจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเครื่องดื่ม นักข่าว และเชฟ

ท็อปเท็น
หลังจากนั้นคณะกรรมการจะให้คะแนนแก่ผู้เข้าชิงรางวัลที่สมควรได้รับรางวัลซึ่งผ่านการเสนอ
ชื่อเข้ามาจากสาธารณะ จากคะแนนที่ได้จากการโหวตนี้ ทีมบรรณาธิการ The Bar Awards 
จะบันทึกผลการให้คะแนนและจะท�ารายชื่อของธุรกิจและบุคคลทั่วไป 10 อันดับแรกในแต่ละ
ประเภท

ผู้ได้รับรางวัล
หลังจากคณะกรรมการได้พิจารณารายชื่อ 10 อันดับแรกแล้ว คณะกรรมการจะท�าการโหวตให้
ผู้ที่สมควรได้รับรางวัลสูงสุดในแต่ละประเภทอีกครั้งหนึ่ง และทีมบรรณาธิการจะท�าการบันทึก
ผลการโหวตอีกครั้ง โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะในแต่ละประเภท

จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในงานเลี้ยง The Bar Awards

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.thebarawards.com

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด จัดโดย Fun Sizeกรุงเทพฯ… สิงคโปร์… ฮ่องกง… กัวลาลัมเปอร์…
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมฉลองความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมบาร์และเครื่องดื่มของเอเชีย

ข้อมูลและสถิติต่างๆ
ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงพิธีมอบรางวัล

2014 2015 2016 2017

BK

SG

HK

KL

N/A N/A N/A 230
100 280 440 300
N/A N/A 210 N/A
N/A N/A N/A N/A

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
จ�านวนผู้ได้รับ 

เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล
การเข้าถึงผู้ชมใน 

Facebook
การมีส่วนร่วมใน 
Facebook

2017BK 330 83,127 18,666

2017SG 1,005 140,556 22,265

2016HK 525 31,333 11,614

สื่อโซเชียล

FACEBOOK.COM/THEBARAWARDS – 
จ�านวนไลค์ 2,769 ไลค์เฉพาะธุรกิจ

INSTAGRAM.COM/THEBARAWARDS -
มีผู้ติดตาม 811 ราย

การเสนอข่าวผ่านสื่อ
รางวัล The Bar Awards ดึงดูดการน�าเสนอข่าวจากสื่อมวลชนประเภทต่างๆได้แก่

ระดับภูมิภาค
Asia-bars.com 
Drinks World Asia
Drink Magazine

ญี่ปุ่น
Drinkplanet.jp

สิงคโปร์
Time Out Singapore
Citynomads.com
Spiritedsingapore.com
Thehoneycombers.com

ฮ่องกง
Thedrinksbusiness.com 
Tasting Kitchen Magazine 
Bar Talk Timeforwhisky.com

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด จัดโดย Fun Sizeกรุงเทพฯ… สิงคโปร์… ฮ่องกง… กัวลาลัมเปอร์…
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมฉลองความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมบาร์และเครื่องดื่มของเอเชีย

ผู้สนับสนุนงานในครั้งก่อน
นับตั้งแต่เริ่มจัดงานในปี 2014 รางวัล The Bar Awards ดึงดูดแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก
มากมายหลายแบรนด์ ได้แก่

Aperol
Bacardi
Berry Bros & Rudd
Campari
Cointreau
Don Julio
G.H. Mumm

Mancino Vermouth
Monkey 47
Peroni
Pilsner Urquell
Proof & Company
Stoli
William Grant & Sons

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด จัดโดย Fun Sizeกรุงเทพฯ… สิงคโปร์… ฮ่องกง… กัวลาลัมเปอร์…
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ร่วมฉลองความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมบาร์และ
เครื่องดื่มของเอเชีย

ข้อก�าหนดด้านล่างนีข้ึน้อยูกั่บงบประมาณในการสนบัสนนุ
ผูส้นบัสนนุรางวลัแบ่งออกเป็นผู้สนบัสนนุรางวลัหลกัและผู้สนบัสนนุรางวลั ผู้สนบัสนนุรางวลัหลกัจะได้เลอืกประเภทของรางวลัหลกัหนึง่ประเภท

ส�าหรบัส่ือพนัธมติรให้ใช้ข้อก�าหนดในท�านองเดยีวกัน สือ่พนัธมิตรหลกัจะได้รบัการเผยแพร่ข้อมูลหลกัๆ ทัง้หมดเป็นล�าดบัแรก ส่วนสือ่พนัธมิตรอืน่ๆ จะได้รับการเผยแพร่ข้อมลูหลงัจากสือ่พนัธมติรหลกัหนึง่ (1) ช่ัวโมง
ส�าหรบัผูจั้ดหาสินค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการให้ใช้ข้อก�าหนดในท�านองเดยีวกัน ผู้จดัหาสนิค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการจะแบ่งออกเป็นผู้จดัหาสนิค้าและบริการอย่างเป็นทางการหลกัและผูจ้ดัหาสนิค้าและบริการอย่างเป็นทางการ  

แพค็เกจของผูจั้ดหาสินค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการจะได้รบัประกันว่าจะมีการใช้งานในกิจกรรมอย่างเป็นทางการทกุงานของเรา ส่วนสนิค้าและบรกิารของผูจ้ดัหาสนิค้าและบริการทัว่ไปจะเป็นเพยีงผลติภณัฑ์เสริมเท่านัน้

รายละเอียดการสนับสนุน – ทุกเมือง
ระดบัของพนัธมติร

ระดบัที ่1
ผูส้นบัสนนุหลกั

ระดบัที ่2
ผูส้นบัสนนุรางวลั

ระดบัที ่3
ผูจ้ดัหาสนิค้าและบรกิาร

อย่างเป็นทางการ  
/สือ่พนัธมติร

สทิธิในการใช้ชือ่และสทิธพิเิศษเฉพาะ - อเีวนท์ทีจั่ดทกุเมอืง

สทิธิในการใช้ชือ่เพือ่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
The [ชือ่ผูส้นบัสนนุหลกั] Bar Awards 2018 น�าเสนอโดย [ช่ือผูส้นบัสนนุการน�าเสนอของ
เมอืงทีจ่ดั]

มี

สทิธิในการใช้ชือ่เพือ่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
[ชือ่ผูส้นบัสนนุรางวลั] ตวัอย่างเช่น ผูส้นบัสนนุรางวลั The Best Beer Bar The [ช่ือผู้
สนบัสนนุหลกั] Bar Awards 2018 น�าเสนอโดย [ช่ือผูส้นบัสนนุการน�าเสนอของเมอืงทีจ่ดั]

มี

สทิธิในการใช้ชือ่เพือ่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
[ชือ่ผูจ้ดัหาสนิค้าและบรกิาร/สือ่พนัธมติรอย่างเป็นทางการ] ผูจ้ดัหาสินค้าและบริการ/ส่ือ
พนัธมติรอย่างเป็นทางการของ The [ช่ือผูส้นบัสนนุหลัก] Bar Awards 2018 น�าเสนอโดย 
[ชือ่ผูส้นบัสนนุการน�าเสนอของเมอืงทีจ่ดั]

มี

สทิธิในการตัง้ชือ่รางวลั มี มี

สทิธิในการเป็นผลติภณัฑ์เดยีวในประเภทสินค้าหนึง่ๆ ในการสนบัสนนุกิจกรรม มี มี

สทิธิในการประชาสมัพนัธ์แบรนด์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา - อเีวนท์ทีจั่ดทกุเมอืง

โลโก้และภาพถ่าย - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง

สทิธิในการใช้โลโก้ทีอ่อกแบบมาส�าหรบั The Bar Awards 2018 ส�าหรับใช้ในการท�าการ
ตลาดทัง้ภายในและภายนอกพืน้ทีจ่ดังาน

โลโก้ผูส้นบัสนนุ
หลกัอย่างเป็น

ทางการ

โลโก้ผูส้นบัสนนุ
ร่วมอย่างเป็น

ทางการ

โลโก้ผูจ้ดัหาสนิค้า
และบรกิารอย่างเป็น
ทางการ / สือ่พนัธมติร

สทิธิในการใช้รปูภาพในธนาคารภาพของ The Bar Awards 2018  ทัง้ทีเ่ป็นภาพนิง่และ
ภาพเคล่ือนไหว ส�าหรบัใช้ในการท�าการตลาดทัง้ภายในและภายนอกพ้ืนทีจ่ดังาน มี มี มี

การประชาสมัพนัธ์แบรนด์ - ในพืน้ทีจ่ดังาน - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง

โลโก้บนส่ือสิง่พมิพ์ทัง้หมด รวมถงึฉากหลังงานแถลงข่าว โปรแกรมของงาน เมน ูบตัร ป้าย
ของงาน โฟโต้วอลล์ และการประชาสมัพันธ์แบรนด์ทัว่ไปในงานมอบรางวลัและงานประชุม

ต�าแหน่งเด่นชดั ต�าแหน่งหลกั ต�าแหน่งรอง

โลโก้บนถ้วยรางวลั ทัง้หมด เฉพาะประเภท
รางวลัเท่านัน้

โอกาสในกล่าวปราศรยั/น�าเสนอในระหว่างงาน The Bar Awards 2018 มี มี

แสดงโลโก้บน Red Carpet Photo wall ต�าแหน่งเด่นชดั ต�าแหน่งหลกั ต�าแหน่งรอง

แสดงโลโก้ของพนัธมติรเพิม่เตมิบรเิวณล็อบบีข้องสถานทีจ่ดังานอย่างเป็นทางการ  มี

แสดงโลโก้ของพนัธมติรเพิม่เตมิในห้องประกาศรางวลัหลักใกล้กับเวที มี

ตวัแทนของบรษิทัขึน้มอบรางวลัหนึง่ประเภทบนเวที X 1 X 1 

สามารถฉายโฆษณาของบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีารมอบรางวลัแต่ละประเภท 60 วนิาที 30 วนิาที 30 วนิาที

โฆษณาในใบโปรแกรมอย่างเป็นทางการทีม่กีารผลิต เตม็หน้า 1/2 หน้า 1/4 หน้า

การประชาสมัพนัธ์แบรนด์ – อืน่ๆ - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง

สทิธิในการบรรจสุือ่วสัดปุระชาสมัพนัธ์หรือตวัอย่างสินค้าไว้ในกระเป๋าใส่ของ มี มี มี

โลโก้บนบตัรเข้างาน มี มี

โลโก้บนบตัรผ่านวไีอพ ีสือ่มวลชน และเจ้าหน้าที่ มี มี

รายละเอียดการสนับสนุน – ทุกเมือง
ระดบัของพนัธมติร

ระดบัที ่1
ผูส้นบัสนนุหลกั

ระดบัที ่2
ผูส้นบัสนนุรางวลั

ระดบัที ่3
ผู้จัดหาสนิค้าและบริการ

อย่างเป็นทางการ  
/สือ่พนัธมติร

สทิธใินการแพร่ภาพ - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง

งานแถลงข่าว - โลโก้บนฉากหลงัของเวที 50% ร่วมใช้พืน้ที ่30% ร่วมใช้พืน้ที ่20%

การประชาสมัพนัธ์แบรนด์/การโฆษณาร่วมในการถ่ายทอดทางอนิเตอร์เนต็ (เช่น ผ่านทาง 
Livestream feed)

50% ของ
บรเิวณทีใ่ช้

ประชาสมัพนัธ์
แบรนด์

ร่วมใช้พืน้ที่ 
30% ของพืน้ที่
ประชาสมัพนัธ์

แบรนด์ - ไม่เกนิ 
10%

ร่วมใช้พืน้ที ่20% ของ
พืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ์
แบรนด์ - ไม่เกนิ 5%

การประชาสมัพนัธ์ขณะถ่ายทอดกจิกรรมผ่านทางอนิเตอร์เนต็ มี มี มี

สทิธใินสือ่และการประชาสมัพนัธ์ - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง

สทิธใินการใช้ The Bar Awards 2018 ในแคมเปญทัง้หมดครอบคลมุการประชาสมัพนัธ์
และการโฆษณาทกุประเภท มี มี มี

แสดงโลโก้ในโฆษณาหรอืกจิกรรมการประชาสมัพนัธ์ The Bar Awards 2018 ทกุชิน้ทางสิง่
พมิพ์ วทิย ุออนไลน์ หรอืโซเชยีลมเีดยี ซึง่จดัท�าโดยผูจ้ดังาน มี มี

งานแถลงข่าวเปิดรบัการสนบัสนนุรายการ มี มี

สทิธใินการส่งเสรมิการขาย - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง

การโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์ นติยสารทางด้านไลฟ์สไตล์ สือ่ออนไลน์ เฟซบุค๊ กระดาน
สนทนาของรายการต่างๆ - ขึน้กบัระดบัของการสนบัสนนุ มี มี มี

สทิธใินการประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสือ่ดจิติอลและโซเชยีลมเีดยี - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง

ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ผ่านทางอเีมล์ เวบ็ไซต์ และการสือ่สารผ่านทางเวบ็ไซต์ทกุช่องทาง
ของ The Bar Awards 2018 ซึง่รวมถงึจดหมายข่าวอเิลก็ทรอนกิส์

มี
ต�าแหน่งหลกั

มี
ต�าแหน่งรอง

มี
ต�าแหน่งรอง

เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมการมส่ีวนร่วมทางดจิติอล ซึง่รวมไปถงึการสร้างบลอ็กวดิโีอ การ
สมัภาษณ์ ถามตอบทางทวติเตอร์ โพสต์ผ่านทางทวติเตอร์และเฟซบุค๊ มี มี มี

แสดงโลโก้ในแอพทกุแอพทีผ่ลติส�าหรบั The Bar Awards 2018 
มี

ต�าแหน่งหลกั
มี

ต�าแหน่งรอง
มี

ต�าแหน่งรอง

ใช้งานฐานข้อมลูผูเ้ข้าร่วมงานหลงัเสรจ็สิน้การจดังาน มี

สทิธใินการท�าตลาดเชงิประสบการณ์ - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง

โอกาสในการสนบัสนนุ Guest Bartender มี

โอกาสในการสนบัสนนุงานเลีย้งต้อนรบัและ/หรอืปาร์ตีด้รงิค์ มี มี

จดัท�าดสิเพลย์ประชาสมัพนัธ์ในบรเิวณพืน้ทีล่งทะเบยีน/พืน้ทีก่่อนเข้างาน 3 ม. x 3 ม.

สามารถเลอืกแจกของขวญัให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ (ผูเ้ข้าร่วมงานทกุคนหรอืเฉพาะแขกระดับวไีอพ)ี มี มี มี

สทิธใินการใช้บรกิารการรบัรอง การสร้างเครอืข่าย และบตัรผ่านเข้างาน - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง

บตัรเข้าร่วมงานส�าหรบัใช้ในการประชาสมัพนัธ์ – จ�านวนบตัร ขึน้กบัระดบัของการสนบัสนนุ มี มี มี

โอกาสในการร่วมจดัท�าของทีร่ะลกึทีจ่ะใช้เป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ โลโก้บนของทีร่ะลกึ
ประจ�างาน The Bar Awards 2018 เพิม่เตมิ เพิม่เตมิ เพิม่เตมิ

ผูส้นบัสนนุทกุเมอืงท่ีจัดงานมสิีทธใินพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ์แบรนด์ 60% ของทัง้หมด และผูส้นบัสนนุเฉพาะเมอืงทีจ่ดังานมสีทิธใินพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ์แบรนด์ 40%

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด จัดโดย Fun Sizeกรุงเทพฯ… สิงคโปร์… ฮ่องกง… กัวลาลัมเปอร์…
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ร่วมฉลองความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมบาร์และ
เครื่องดื่มของเอเชีย

ข้อก�าหนดด้านล่างนีข้ึน้อยูกั่บงบประมาณในการสนบัสนนุ
ผูส้นบัสนนุรางวลัแบ่งออกเป็นผู้สนบัสนนุรางวลัหลกัและผู้สนบัสนนุรางวลั ผู้สนบัสนนุรางวลัหลกัจะได้เลอืกประเภทของรางวลัหลกัหนึง่ประเภท

ส�าหรบัส่ือพนัธมติรให้ใช้ข้อก�าหนดในท�านองเดยีวกัน สือ่พนัธมิตรหลกัจะได้รบัการเผยแพร่ข้อมูลหลกัๆ ทัง้หมดเป็นล�าดบัแรก ส่วนสือ่พนัธมิตรอืน่ๆ จะได้รับการเผยแพร่ข้อมลูหลงัจากสือ่พนัธมติรหลกัหนึง่ (1) ช่ัวโมง
ส�าหรบัผูจั้ดหาสินค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการให้ใช้ข้อก�าหนดในท�านองเดยีวกัน ผู้จดัหาสนิค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการจะแบ่งออกเป็นผู้จดัหาสนิค้าและบริการอย่างเป็นทางการหลกัและผูจ้ดัหาสนิค้าและบริการอย่างเป็นทางการ  

แพค็เกจของผูจั้ดหาสินค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการจะได้รบัประกันว่าจะมีการใช้งานในกิจกรรมอย่างเป็นทางการทกุงานของเรา ส่วนสนิค้าและบรกิารของผูจ้ดัหาสนิค้าและบริการทัว่ไปจะเป็นเพยีงผลติภณัฑ์เสริมเท่านัน้

รายละเอียดการสนับสนุน – เฉพาะเมือง
ระดบัของพนัธมติร

ระดบัที ่1
ผูส้นบัสนนุ 

การน�าเสนอของ
เมอืงทีจ่ดังาน

ระดบัที ่2
พนัธมติรของ 
เมอืงทีจ่ดังาน

ระดบัที ่3
ผูจ้ดัหาสนิค้าและบริการ
อย่างเป็นทางการในพืน้ที่

เฉพาะเมอืง /
สือ่พนัธมติรในพืน้ที่

สทิธิในการใช้ชือ่และสทิธพิเิศษเฉพาะ - อเีวนท์ทีจั่ดทกุเมอืง

สทิธิในการใช้ชือ่เพือ่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
The [ชือ่ผูส้นบัสนนุหลกั] Bar Awards 2018 น�าเสนอโดย [ช่ือผูส้นบัสนนุการน�าเสนอของ
เมอืงทีจ่ดังาน]

มี

สทิธิในการใช้ชือ่เพือ่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
[ชือ่พนัธมติรของเมอืง] พนัธมติรของเมอืงของ The [ช่ือผูส้นบัสนนุหลัก] Bar Awards 
2018 น�าเสนอโดย [ชือ่ผูส้นบัสนนุการน�าเสนอของเมอืงทีจั่ดงาน]

มี

สทิธิในการใช้ชือ่เพือ่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
[ชือ่ผูจ้ดัหาสนิค้าและบรกิาร/สือ่พนัธมติรอย่างเป็นทางการ] ผูจ้ดัหาสินค้าและบริการ/ส่ือ
พนัธมติรอย่างเป็นทางการของ The [ช่ือผูส้นบัสนนุหลัก] Bar Awards 2018 น�าเสนอโดย 
[ชือ่ผูส้นบัสนนุการน�าเสนอของเมอืงทีจ่ดังาน]

มี

สทิธิในการตัง้ชือ่รางวลั มี เฉพาะทีม่เีท่านัน้

สทิธิในการเป็นผลติภณัฑ์เดยีวในประเภทสินค้าหนึง่ๆ ในการสนบัสนนุกิจกรรม มี มี

สทิธิในการประชาสมัพนัธ์แบรนด์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา - อเีวนท์ทีจั่ดทกุเมอืง

โลโก้และภาพถ่าย - เฉพาะเมอืง

สทิธิในการใช้โลโก้ทีอ่อกแบบมาส�าหรบั The Bar Awards 2018 ส�าหรับใช้ในการท�าการ
ตลาดทัง้ภายในและภายนอกพืน้ทีจ่ดังาน

โลโก้ผูส้นบัสนนุ
หลกัอย่างเป็น

ทางการ

โลโก้ผูส้นบัสนนุ
ร่วมอย่างเป็น

ทางการ

โลโก้ผูจ้ดัหาสนิค้า
และบรกิารอย่างเป็น
ทางการ / สือ่พนัธมติร

สทิธิในการใช้รปูภาพในธนาคารภาพของ The Bar Awards 2018 ทัง้ทีเ่ป็นภาพนิง่และ
ภาพเคล่ือนไหว ส�าหรบัใช้ในการท�าการตลาดทัง้ภายในและภายนอกพ้ืนทีจั่ดงาน มี มี มี

การประชาสมัพนัธ์แบรนด์ - ในพืน้ทีจ่ดังาน - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง - เฉพาะเมอืง

โลโก้บนส่ือสิง่พมิพ์ทัง้หมด รวมถงึฉากหลังงานแถลงข่าว โปรแกรมของงาน เมน ูบตัร ป้าย
ของงาน โฟโต้วอลล์ และการประชาสมัพันธ์แบรนด์ทัว่ไปในงานมอบรางวลัและงานประชุม ต�าแหน่งเด่นชดั ต�าแหน่งหลกั ต�าแหน่งรอง

โลโก้บนถ้วยรางวลั ทัง้หมด เฉพาะประเภท
รางวลัเท่านัน้

โอกาสในกล่าวปราศรยั/น�าเสนอในระหว่างงาน The Bar Awards 2018 มี มี

แสดงโลโก้บน Red Carpet Photo wall ต�าแหน่งเด่นชดั ต�าแหน่งหลกั ต�าแหน่งรอง

แสดงโลโก้ของพนัธมติรเพิม่เตมิบรเิวณล็อบบีข้องสถานทีจ่ดังานอย่างเป็นทางการ มี

แสดงโลโก้ของพนัธมติรเพิม่เตมิในห้องประกาศรางวลัหลักใกล้กับเวที มี

ตวัแทนของบรษิทัขึน้มอบรางวลัหนึง่ประเภทบนเวที  X 1 X 1 

สามารถฉายโฆษณาของบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีารมอบรางวลัแต่ละประเภท 60 วนิาที 30 วนิาที 30 วนิาที

โฆษณาในใบโปรแกรมอย่างเป็นทางการทีม่กีารผลิต เตม็หน้า 1/2 หน้า 1/4 หน้า

การประชาสมัพนัธ์แบรนด์ - อืน่ๆ - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง - เฉพาะเมอืง

สทิธิในการบรรจสุือ่วสัดปุระชาสมัพนัธ์หรือตวัอย่างสินค้าไว้ในกระเป๋าใส่ของ มี มี มี

โลโก้บนบตัรเข้างาน มี มี

โลโก้บนบตัรผ่านวไีอพ ีสือ่มวลชน และเจ้าหน้าที่ มี มี

รายละเอียดการสนับสนุน – เฉพาะเมือง
ระดบัของพนัธมติร

ระดบัที ่1
ผูส้นบัสนนุ 

การน�าเสนอของ
เมอืงทีจ่ดังาน

ระดบัที ่2
พนัธมติรของ 
เมอืงทีจ่ดังาน

ระดบัที ่3
ผูจ้ดัหาสนิค้าและบรกิาร
อย่างเป็นทางการในพ้ืนที่

เฉพาะเมอืง /
สือ่พนัธมติรในพืน้ที่

สทิธใินการแพร่ภาพ - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง - เฉพาะเมอืง

งานแถลงข่าว - โลโก้บนฉากหลงัของเวที 50% ร่วมใช้พืน้ที ่30% ร่วมใช้พืน้ที ่20%

การประชาสมัพนัธ์แบรนด์/การโฆษณาร่วมในการถ่ายทอดทางอนิเตอร์เนต็ (เช่น ผ่านทาง 
Livestream feed)

50% ของพืน้ที่
ประชาสมัพนัธ์

แบรนด์

ร่วมใช้พืน้ที ่30% ของ
พืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ์

แบรนด์ - ไม่เกิน 10%

ร่วมใช้พืน้ที ่20% ของ
พืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ์
แบรนด์ - ไม่เกนิ 5%

การประชาสมัพนัธ์ขณะถ่ายทอดกจิกรรมผ่านทางอนิเตอร์เนต็ มี มี มี

สทิธใินสือ่และการประชาสมัพนัธ์ - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง - เฉพาะเมอืง

สทิธใินการใช้ The Bar Awards 2018 ในแคมเปญทัง้หมดครอบคลมุการประชาสมัพนัธ์
และการโฆษณาทกุประเภท มี มี มี

แสดงโลโก้ในโฆษณาหรอืกจิกรรมการประชาสมัพนัธ์ The Bar Awards 2018 ทกุชิน้ทางสิง่
พมิพ์ วทิย ุออนไลน์ หรอืโซเชยีลมเีดยี ซึง่จดัท�าโดยผูจ้ดังาน มี มี

งานแถลงข่าวเปิดรบัการสนบัสนนุรายการ มี มี

สทิธใินการส่งเสรมิการขาย์ - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง - เฉพาะเมอืง

การโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์ นติยสารทางด้านไลฟ์สไตล์ สือ่ออนไลน์ เฟซบุค๊ กระดาน
สนทนาของรายการต่างๆ - ขึน้กบัระดบัของการสนบัสนนุ มี มี มี

สทิธใินการประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสือ่ดจิติอลและโซเชยีลมเีดยี - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง - เฉพาะเมอืง

ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ผ่านทางอเีมล์ เวบ็ไซต์ และการสือ่สารผ่านทางเวบ็ไซต์ทกุช่องทาง
ของ The Bar Awards 2018 ซึง่รวมถงึจดหมายข่าวอเิลก็ทรอนกิส์

มี
ต�าแหน่งหลกั

มี
ต�าแหน่งรอง

มี
ต�าแหน่งรอง

เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมการมส่ีวนร่วมทางดจิติอล ซึง่รวมไปถงึการสร้างบลอ็กวดิโีอ การ
สมัภาษณ์ ถามตอบทางทวติเตอร์ โพสต์ผ่านทางทวติเตอร์และเฟซบุค๊ มี มี มี

แสดงโลโก้ในแอพทกุแอพทีผ่ลติส�าหรบั The Bar Awards 2018 
มี

ต�าแหน่งหลกั
มี

ต�าแหน่งรอง
มี

ต�าแหน่งรอง

ใช้งานฐานข้อมลูผูเ้ข้าร่วมงานหลงัเสรจ็สิน้การจดังาน มี

สทิธใินการท�าตลาดเชงิประสบการณ์ - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง - เฉพาะเมอืง

โอกาสในการสนบัสนนุ Guest Bartender มี

โอกาสในการสนบัสนนุงานเลีย้งต้อนรบัและ/หรอืปาร์ตีด้รงิค์ มี มี

จดัท�าดสิเพลย์ประชาสมัพนัธ์ในบรเิวณพืน้ทีล่งทะเบยีน/พืน้ทีก่่อนเข้างาน 3 ม. x 3 ม.

สามารถเลอืกแจกของขวญัให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ (ผูเ้ข้าร่วมงานทกุคนหรอืเฉพาะแขกระดับวไีอพ)ี มี มี มี

สทิธใินการใช้บรกิารการรบัรอง การสร้างเครอืข่าย และบตัรผ่านเข้างาน - อเีวนท์ทีจ่ดัทกุเมอืง - เฉพาะเมอืง

บตัรเข้าร่วมงานส�าหรบัใช้ในการประชาสมัพนัธ์ – จ�านวนบตัร ขึน้กบัระดบัของการสนบัสนนุ มี มี มี

โอกาสในการร่วมจดัท�าของทีร่ะลกึทีจ่ะใช้เป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ โลโก้บนของทีร่ะลกึ
ประจ�างาน The Bar Awards 2018 เพิม่เตมิ เพิม่เตมิ เพิม่เตมิ

 
ผูส้นบัสนนุทุกเมอืงทีจั่ดงานมสิีทธใินพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ์แบรนด์ 60% ของทัง้หมด และผูส้นบัสนนุเฉพาะเมอืงทีจ่ดังานมสีทิธใินพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ์แบรนด์ 40%

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด จัดโดย Fun Sizeกรุงเทพฯ… สิงคโปร์… ฮ่องกง… กัวลาลัมเปอร์…
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมฉลองความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมบาร์และเครื่องดื่มของเอเชีย

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน
“การเข้าร่วมกับงาน The Bar Awards เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการร่วมงานกับแบรนด์ระดับ
หรูต่างๆ ของโลก รางวัลนี้ช่วยเพิ่มการรับรู้เป็นอย่างดีให้แก่แวดวงธุรกิจบาร์ในเอเชีย และ
เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยในเรื่องนี้” Cherry Lam, Diageo ฮ่องกง

“งานมอบรางวลัครัง้แรกของกรงุเทพฯ เป็นงานทีน่�าผูค้นจากทัง้ชมุชนมาร่วมกนัอย่างแท้จรงิ” 
Niks Anuman-Rajadhon, เจ้าของ Teens of Thailand (รางวัลค็อกเทลบาร์ยอดเยี่ยม 
กรุงเทพฯ 2017)

“รางวลัของปีนีย้อดเยีย่มจรงิๆ เป็นงานทีส่นกุมาก! รูส้กึดมีากทีไ่ด้พบปะกบัทกุคนในงานปาร์ตี!้” 
Vijay Mudaliar, เจ้าของ Native (รางวัลค็อกเทลบาร์ครีเอทยอดเยี่ยมและบาร์เทนเดอร์
แห่งปี สิงคโปร์ 2017)

“เป็นเรือ่งทีเ่ยีย่มมากทีม่กีารมอบรางวลั The Bar Awards ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีน่อก
เหนอืจากสงิคโปร์ ในทีส่ดุเรากจ็ะมรีางวลัทีน่่าเชือ่ถอืส�าหรบัแวดวงธรุกจิบาร์ให้เราได้เข้าร่วม 
ผมมีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เห็นว่ารางวัลนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อแวดวงบาร์ใน
ภมูภิาคนี"้ Shawn Chong, เจ้าของร่วม Omakase – Appreciate, กัวลาลัมเปอร์

ผู้จัดงาน
The Bar Awards เป็นงานที่จัดขึ้นและดูแลโดย Fun Size เอเจนซี่ด้านการจัดกิจกรรมชั้น
น�าซึ่งก่อตั้งโดย Tron Young และ Emily Seow Fun Size ด�าเนินธุรกิจที่ีตรงกับชื่อของ
บริษัท นั่นก็คือการสร้างประสบการณ์ที่เน้นความสนุก เป็นเอกลักษณ์ และสร้างความ
บันเทิงให้แก่ทุกเพศทุกวัย

โดยงานที่จัดขึ้นในเมืองแต่ละเมืองจะมีผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น
ในกรุงเทพฯ ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก Kin Plus Ltd ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการด�าเนิน
ธุรกิจบาร์ และ Boudy Ghostine อดีตบาร์เทนเดอร์แห่งปี Diageo World Class ชาว
สวีเดน

ข้อมูลการติดต่อ
THE BAR AWARDS
FUN SizE PTE. LTD.
24 Fernwood Terrace,
#21-03, Singapore, 458554 
http://www.thebarawards.com

Tron Young - ผู้อ�านวยการ
(ส�าหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและอังกฤษ)
อีเมล์: tron@thebarawards.com
โทรศัพท์: +65 9750 3357

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�าหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและอังกฤษ)
อีเมล์: udomporn@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด - 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด จัดโดย Fun Sizeกรุงเทพฯ… สิงคโปร์… ฮ่องกง… กัวลาลัมเปอร์…


