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ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

พันธมิตร/ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

แพ็คเกจแบรนด์แอมบาสเดอร์

1

ร่วมกับทีมบีบี 

สู่เส้นทางแห่งชัยชนะ
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แนะนำาทีม...
ทีมบีบี คือทีมโมโตครอสอิสระฝีมือดีจากกรุงเทพมหานคร ที่มีฝันในการปั้นนักแข่งไทยให้เป็นแชมเปี้ยน

ระดับโลก

ปัจจุบันทีมบีบีดูแลนักแข่งรถเด็กสองพี่น้องคือ โบอิ้ง อายุ 12 ปี และไบรอันอายุ 8 ปี ทีมบีบียินดี

ต้อนรับเด็กที่มีพรสวรรค์เพิ่มเติมเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์กับเรา

โดยทีมมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักแข่งของเราได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันระดับสากลตั้งแต่

เยาว์วัย เพราะการได้ประลองกับยอดฝีมือจะทำาให้เด็กของเราก้าวข้ามขีดจำากัดและพัฒนาได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ

ในปี 2563 / 2564 เราจะส่งนักแข่งไปร่วมการแข่งขันโมโตครอสระดับเยาวชนที่สหราชอาณาจักร 

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ดังนี้

สหราชอาณาจักร - โมโตครอส มาสเตอร์ คิดส์ ยูเค / การแข่งขันบริติช

ชิงแชมป์เยาวชน

ออสเตรเลีย - เอเจโมโตครอส ออสเตรเลีย

สหรัฐอเมริกา - ลอเรทต้า ลีน

ประเทศไทย - ไทยแลนด์ 360 MSANG 8 สปีด

ทีมบีบีอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ฝึกซ้อม คุณสตีเฟน เจมส์ ดันน์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการแข่งขันโมโตค

รอส ประจำาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ทีมบีบีขอเสนอโอกาสสำาหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมทำากิจกรรมทางการตลาดกับ

ทีมบีบี เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำาในสนามแข่งขันโมโตครอส

ความสัมพันธ์

สหราชอาณาจักร... ประเทศไทย... เยาวชน... อนาคตดาวรุ่ง... 

พละกำาลัง... สมรรถนะ... ความเร็ว... แรงบันดาลใจ... 

ความมั่นใจ... ความมุ่งมั่น... ความนับถือตนเอง... 

เพื่อชีวิต... เพื่อสุขภาพ... เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี... 

กีฬา... เป้าหมายระดับโลก

เป็นหนึ่งในทีมพัฒนานักแข่งโมโตครอส

เยาวชนยอดนิยมของโลก 
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เหตุใดจึงควรร่วมสนับสนุน?

เราช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณได้

แบรนด์ของคุณ - ผูกแบรนด์เข้ากับทีมเยาวชนที่กำาลังประสบความสำาเร็จ และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน

ต่าง ๆ พร้อมทั้งเข้าถึงแฟนกีฬาผู้ติดตามอีกนับพัน

ค่านิยมของคุณ - ส่งเสริมเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ

ให้ว่าที่นักแข่งไทยรุ่นต่อ ๆ ไป 

แอมบาสเดอร์ของคุณ - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมบีบีสู่เส้นทางฝัน ใช้เรื่องราวของทีมเพื่อสื่อสารและสร้างแรง

บันดาลใจให้กับพนักงานและลูกค้าขององค์กร

ลูกค้าและพนักงานขององค์กรของคุณ - มอบความบันเทิงและสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้พื้นที่จัด

แข่งขันและพื้นที่งาน ผ่านการชมการแข่งขันและการมอบบัตรเข้าชมแบบวีไอพี

ยอดขายของคุณ - เพิ่มยอดขายของคุณ

 

เป้าหมายระดับโลก – SDG 3 - การสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี – ทีมบีบีขอมอบพื้นที่ให้

ผู้สนับสนุนได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาตามเป้าหมายระดับโลกของคุณ

แพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุน

ผู้สนับสนุนหลัก

ผู้สนับสนุนหลัก จำานวน 3 ราย

พันธมิตรและผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ

พันธมิตรอย่างเป็นทางการ จำานวน 6 ราย

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ จำานวน 6 ราย

ทั้งหมดจากองค์กรธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน – เพื่อนำาเสนอภาพความเป็นผู้นำาในแวดวงธุรกิจประเภทนั้น ๆ

แพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุนเฉพาะรายการแข่งขัน

สนับสนุนหนึ่งรายการหรือเฉพาะบางรายการแข่งขันในฤดูกาลการแข่งขัน

โอกาสเพิ่มเติมสำาหรับผู้สนับสนุนประเภทบุคคล

บุคคลที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนทีมบีบีและมอบทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมอาชีพนักแข่ง เราขอเสนอแพ็คเกจการสนับสนุนเริ่มต้น

ตั้งแต่แพ็คเกจละ 50,000 บาท เป็นต้นไป โดยผู้สนับสนุนประเภทบุคคลจะได้รับสิทธิในการเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของทีม เช่น การเยี่ยมชมเบื้องหลังในขณะที่ทีมเตรียมพร้อมเพื่อลงสนามแข่งขัน

เราออกแบบแพ็คเกจการสนับสนุนทุกรายการ โดยเน้นรักษาผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนเป็นสำาคัญ ผู้สนับสนุนที่สนใจสามารถ

ติดต่อขอรับข้อมูลแพ็คเกจ ระดับสิทธิประโยชน์ และระยะเวลาแห่งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ / พันธมิตร / 
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ / แพ็คเกจแบรนด์แอมบาสเดอร์
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ข้อมูลนักแข่งโดยสังเขป

โบอิ้ง
ไบรอัน

ข้อมูลนักแข่งทั้งสอง

ชื่อ

ชลาสินธ์ ไพเรืองโสม

วัน เดือน ปีเกิด

4 มิถุนายน 2550

สัญชาติ

ไทย

การแข่งขันครั้งแรกเมื่ออายุ 5 ปี

การแข่งขันซูเปอร์ครอสและชายฝั่งตะวันออกชิงแชมป์

ประเทศไทย โดยสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์

เปิดตัวในสนามนานาชาติครั้งแรกในปี 

2559

AMJX - ออสเตรเลีย

ความฝัน

นักแข่งโมโตครอสที่เก่งที่สุดในโลก - เป็นตัวแทน

ประเทศไทยในเวทีสากลเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 

วงการกีฬา และเยาวชน

ผลงานที่ผ่านมาจนถึงปี 2561

การแข่งขันไวต์โรสโมโตครอสแชมเปี้ยนชิปที่สหราช

อาณาจักร สนามที่ 3 เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1

โมโตครอส มาสเตอร์ คิดส์ สหราชอาณาจักร

อันดับที่ 2 ในการแข่งขันรอบแรก / อันดับที่ 5 คะแนนรวม

จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 400 คนจาก 80 ประเทศ

 

การแข่งขัน FMSCT ซูเปอร์ครอสซีรีส์ ประเทศไทย

อันดับ 1 ประเภท 65CC  อายุ 9-12 ปี x 3  

อันดับ 1 ประเภท 85CC  อายุ 9-12 ปี x 1

2560

การแข่งขัน FMSCT ซูเปอร์ครอสซีรีส์ ประเทศไทย

อันดับ 1 ประเภท 65CC  อายุ 9-12 ปี x 1

AJMX ออสเตรเลีย - อันดับ 34

2559

AJMX ออสเตรเลีย - อันดับ 27

ภาษาที่พูด

ไทยและอังกฤษ

ผู้ฝึกซ้อม

คุณสตีเฟน เจมส์ ดันน์

งานอดิเรก

ฝึกงานช่างยนต์กับคุณพ่อที่โรงรถ

การฝึกซ้อม

การฝึกซ้อม

6 ชั่วโมงต่อวัน - ขี่มอเตอร์ไซด์ ต่อยมวย 

วิ่ง ออกกำาลังกายทั่วไป ว่ายน้ ำา

การศึกษา 

เรียนโฮมสกูลหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนา

ภิเษก กรุงเทพมหานคร

รถแข่งที่ใช้

Husqvarna

ชื่อ

ไบรอัน ไจลส์

วัน เดือน ปีเกิด

18 มกราคม 2554

สัญชาติ 

Thai / British

การแข่งขันครั้งแรกเมื่ออายุ 4 ปี

Thailand FMCST Supercross & 

Thailand Championship

ความฝัน

นักแข่งโมโตครอสแชมป์โลก - เป็นตัวแทนประเทศไทยใน

เวทีสากลเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ วงการกีฬา และ

เยาวชนไทย

ผลงานที่ผ่านมาจนถึงปี 2562

โมโตครอส มาสเตอร์ คิดส์ สหราชอาณาจักร 

อันดับที่ 3 คะแนนรวม

จากผู้เข้าแข่งขัน 80 คน

การแข่งขันบริติชชิงแชมป์เยาวชน แชมป์ผู้เล่นหน้าใหม่ 

และได้อันดับที่ 3 คะแนนรวม

AJMX ออสเตรเลีย – อันดับ 4

2561

โมโตครอส มาสเตอร์ คิดส์ สหราชอาณาจักร

คะแนนรวมอันดับ 3 

จากผู้เข้าแข่งขัน 80 คน

AJMX ออสเตรเลีย แทสเมเนีย - อันดับ 12 

ผู้แข่งขันอายุน้อยที่สุดในกลุ่มผู้แข่งขัน 40 คน

การแข่งขัน FMSCT ซูเปอร์ครอสซีรีส์ ประเทศไทย

แชมป์ รายการอายุต่ำากว่า 7 ปี

อันดับ 1 ประเภท 50CC  อายุต่ำากว่า 7 ปี x 1

อันดับ 1 ประเภท 50CC  อายุต่ำากว่า 9 ปี x 1

อันดับ 2 การแข่งขันไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิป ประเภท 

50CC อายุ ต่ำากว่า 9 ปี
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แผนเส้นทางอาชีพ
ทีมบีบีมีแผนที่จะปั้นนักแข่งที่มีศักยภาพให้ขึ้นไปอยู่แถวหน้าในวงการกีฬาโมโตครอส

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ / พันธมิตร / 
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ / แพ็คเกจแบรนด์แอมบาสเดอร์

ในป 2563 / 2564 ทีมบีบีตั้งเปาที่จะชวยใหนองโบอิ้งและไบรอันสรางผลงานอันดับตนๆ ในการแขงขันบริติชชิงแชมปเยาวชน การแขงขัน
ออสเตรเลียนจูเนียรโมโตครอส และลอเรทตาลีนที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนเวทีการแขงขันโมโตครอสมือสมัครเลนที่ใหญที่สุดในโลก

ในป 2568 ทีมบีบีตั้งเปาที่จะสรางสเถียรภาพโดยการรับหนาที่ดูแลนักแขงมากประสบการณที่จะรับหนาที่เปนตัวแทนประเทศไทยเขาแขงขัน
ในเวทีโลกได

ตารางการแขงขันในป 2563 / 2564
การแขงขัน ประเทศ
โมโตครอส มาสเตอร คิดส ยูเค สหราชอาณาจักร

การแขงขันบริติชชิงแชมปเยาวชน สหราชอาณาจักร

เอเจโมโตครอส ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

ลอเรทตา ลีน สหรัฐอเมริกา

ไทยแลนด 360 MSANG 8 สปีด ไทย
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สิทธิประโยชน์สำาหรับ

ผู้สนับสนุน

ทีมบีบีขอมอบสิทธิและประโยชน์ดังต่อไปนี้แก่ผู้สนับสนุน

การประชาสัมพันธ์แบรนด์และการพัฒนาภาพ

ลักษณ์แบรนด์

โอกาสในการทำางานร่วมกับทีมบีบี เพื่อผนวกธุรกิจและแบรนด์ของท่านเข้ากับเรื่อง

ราวตามเส้นทางฝันที่ทีมบีบีเดินทางไป เชื่อมโยงภาพลักษณ์เข้ากับว่าที่นักแข่งกีฬา

มอเตอร์ไซค์ระดับแนวหน้าของโลก

สื่อสังคมออนไลน์ 

กีฬาโมโตครอส

 ทวิตเตอร์

https://twitter.com/MotocrossNews -  

ผู้ติดตาม 65.1K คน

 เฟสบุ๊ค

https://www.facebook.com/MotocrossIG/ 

- ผู้ติดตาม 561,677 คน 

https://www.facebook.com/motocross2015/   

- ผู้ติดตาม 1.1 ล้านคน 

https://www.facebook.com/mysuperbikeNo1   

- ผู้ติดตาม 50,174 คน

 อินสตาแกรม

https://www.instagram.com/explore/tags/motocross/ 

- 8.2 ล้านโพสต์

การประชาสัมพันธ์

ข่าวเกี่ยวกับทีมบีบีถือเป็นข่าวเด่นที่มีคนสนใจติดตาม ผู้สนับสนุนและพันธมิตรจะ

ได้รับโอกาสในการสื่อสารผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยภาพลักษณ์ที่พ่วงกับดาวรุ่ง

วงการกีฬามอเตอร์ไซค์

ทำาการตลาดกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นเยาวชน

การเล่าเรื่องราวของนักกีฬามอเตอร์ไซค์ตัวน้อยที่ประสบความสำาเร็จตั้งแต่เด็ก ทีม

บีบีจึงถือเป็นพื้นที่ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ดีในการให้องค์กรธุรกิจเข้า

ร่วมเพื่อทำากิจกรรมเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน เนื่องจากนักกีฬา

ทั้งสองคนมีความเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างและตัวแทนของเด็ก ๆ ในสังคมและ

ชุมชน

เป้าหมายระดับโลก

ทีมบีบีเหมาะสำาหรับการเป็นตัวกลางให้ผู้สนับสนุนได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาตาม

เป้าหมายการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ขอเชิญผู้สนับสนุนร่วมด้วย

ช่วยกัน สนับสนุนทีมบีบี ในการดำาเนินการ

SDG 3 - การสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (สุขภาพกายและ

สุขภาพจิต)

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ / พันธมิตร / 
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ / แพ็คเกจแบรนด์แอมบาสเดอร์
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สิทธิประโยชน์สำาหรับ

ผู้สนับสนุน

แบรนด์แอมบาสเดอร์ - การรับเชิญไปปรากฎตัว

ตามงานต่างๆ

แบรนด์แอมบาสเดอร์ที่รู้งาน - เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ นักกีฬาสังกัดทีมบีบีทุกคนไม่ตื่นเวทีได้รับการฝึกฝนมา

อย่างดีให้คุ้นชินกับการออกสื่อ ด้วยมีประสบการณ์การให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ 

การแถลงข่าว สื่อวิทยุมากมาย

ผู้สนับสนุนสามารถเลือกจัดกิจกรรมและเชิญทีมบีบีไปร่วมกิจกรรมในบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายๆ ได้ 

และอาจจะดีกว่าเมื่อเทียบกับวันแข่งที่ทุกคนต้องมุ่งมั่นและอาจจะจริงจังกับการจับมอเตอร์ไซค์ไปหน่อย 

กิจกรรมพิเศษที่จัดได้ เช่น การเชิญไปร่วมงานประชุม งานบริษัท งานพบปะทักทาย งานบรรยายที่สำานักงานบริษัท

งานแจกลายเซ็น และกิจกรรมการถ่ายภาพต่าง ๆ

การตลาดเชิงประสบการณ์

สิทธิพิเศษในการประชาสัมพันธ์และการทำาการตลาดที่สนามแข่งผ่านสื่อทั่วโลกทั้งที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 

และออสเตรเลีย

การจำาหน่ายและทำาการตลาดเชิงประสบการณ์ – จัดแสดงสินค้าและบริการที่พื้นที่งานการแข่งขันต่าง ๆ

การรับรองลูกค้าที่งานการแข่งขัน 

ทีมบีบีพร้อมดำาเนินการจัดการตามความต้องการของผู้สนับสนุนในทุกกิจกรรมการรับรองและในทุกสนามการแข่งขัน 

• หนังสือเชิญ พร้อมบัตรเข้างานและสถานที่นัดพบ

• การต้อนรับจากตัวแทนของเรา พร้อมการนำาเสนอภาพรวมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันและตารางเวลา

• การจัดพื้นสำาหรับกิจกรรมการรับรอง

• บริการกาแฟยามเช้า อาหารกลางวัน พร้อมไวน์ ชายามบ่าย และบริการบาร์ตลอดทั้งวัน

• บริการนำาชมทีมแข่งและสนามแข่ง

นอกจากนี้ทีมบีบียินดีที่จะจัดเวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อมอบความบันเทิงให้กับแขกที่รับรอง นำาเสนอมอเตอร์ไซค์ที่ใช้แข่ง

พร้อมเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยหวังว่าผู้สนับสนุนและแขกที่ผู้สนับสนุนเชิญมาจะได้รับประสบการณ์ที่ดี เป็นกันเอง 

และได้ใกล้ชิดกับนักกีฬาในทีม ผ่านการแบ่งปันเรื่องราว และร่วมเฉลิมฉลองความสำาเร็จไปด้วยกัน

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ / พันธมิตร / 
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ / แพ็คเกจแบรนด์แอมบาสเดอร์
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รายการสิทธิประโยชน์

ระดับการสนับสนุน

ระดับที่ 1  

ผู้สนับสนุนหลัก

ระดับที่ 2  

พันธมิตร / 

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการ

ระดับที่ 3  

แพ็คเกจสำาหรับ

การสนับสนุนเฉพาะ

รายการแข่งขัน

สิทธิพิเศษในการเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวและสิทธิ ในการใช้ชื่อ

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  “ผู้สนับสนุนหลัก

อย่างเป็นทางการของทีมบีบี” - สำาหรับทุกรอบการแข่งขัน
มี

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

“พันธมิตรอย่างเป็นทางการ / ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ

ของทีมบีบี” – สำาหรับทุกรอบการแข่งขัน

มี

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

”พันธมิตรอย่างเป็นทางการของทีมบีบี” - เฉพาะบางรายการแข่งขัน
มี

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

โลโก้และรูปภาพ

สิทธิในการใช้โลโก้สำาเร็จของทีมบีบีในการทำาการตลาดทั้งภายใน

และภายนอก
มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – นักกีฬาและทีม

บนชุดนักแข่งและหมวกนิรภัย เด่นชัด มี

บนอุปกรณ์สวมใส่ที่นักแข่งของทีมบีบีจะสวมใส่ (เช่น เสื้อผ้า นาฬิกา) 

หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ (เช่น รถที่จะขับ) – ที่เหมาะสม
มี มี มี

โลโก้บนชุดของทีม มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – รถมอเตอร์ ไซค์

โลโก้บนรถมอเตอร์ไซค์
ต่อฤดูกาล –  ใน

อัตราส่วน 50%

ต่อฤดูกาล –  ใน

อัตราส่วน 40%

ต่อฤดูกาล –  ใน

อัตราส่วน 10%

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – การแข่งขัน

ที่งานแจกลายเซ็น / งานพบปะประชาชน ต่อฤดูกาล ต่อฤดูกาล เฉพาะรอบแข่งขัน

โลโก้บนสนามกีฬา พื้นที่รับรอง พื้นที่ให้สัมภาษณ์สื่อ และบนยานพาหนะ

สนับสนุน ถ้ามี
ต่อฤดูกาล ต่อฤดูกาล เฉพาะรอบแข่งขัน

รายการสิทธิประโยชน์

ระดับการสนับสนุน

ระดับที่ 1  

ผู้สนับสนุนหลัก

ระดับที่ 2  

พันธมิตร / 

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการ

ระดับที่ 3  

แพ็คเกจสำาหรับ

การสนับสนุนเฉพาะ

รายการแข่งขัน

สิทธิ ในการใช้สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

สิทธิในการผลิตแคมเปญการประชาสัมพันธ์ที่กล่าวถึงการสนับสนุนทีมบีบี

ในทุก ๆการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มี มี มี

สิทธิในการจัดงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทีม มี มี มี

สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนหน้าผู้สนับสนุนของเว็บไซต์ทีมบีบี 

(กำาลังจัดทำา) 
มี  เด่นชัด

มี

เด่นชัดน้อยกว่า

มี

เด่นชัดน้อยกว่า

การผนวกแบรนด์เข้าส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง

การแทรกข้อความประชาสัมพันธ์แบรนด์และโลโก้ ในคลิปวิดีโอที่สร้างขึ้น

เพื่อประชาสัมพันธ์   แบรนด์ทีมบีบี

มี มี มี

การพัฒนาและการใช้งานแคมเปญทางการตลาดผ่านอีเมลของทีมบีบี มี มี มี

สิทธิด้านการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

โอกาสในการแจกตัวอย่างสินค้าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทดลองสินค้าและบริการ

ที่งานที่ทีมบีบีลงแข่งขัน – ทีมบีบีจะแจกสินค้าดังกล่าวที่งานแจกลายเซ็น
ต่อฤดูกาล ต่อฤดูกาล เฉพาะรอบแข่งขัน

ร้านแสดงสินค้าเคลื่อนที่ (Pop up shops) ที่งานการแข่งขันและสถานที่

จัดงานอื่น ๆ ที่ทีมบีบีเลือกจัดกิจกรรม
ต่อฤดูกาล ต่อฤดูกาล เฉพาะรอบแข่งขัน

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์

โอกาสในการผลิตสินค้าแบรนด์ร่วม แสดงโลโก้บนสินค้าของทีมบีบีที่มี

การผลิตพิเศษ เช่น เสื้อยืด หมวก และเสื้อแจ็คเก็ต
มี

สิทธิด้านการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่าย

การเข้าถึงนักกีฬา - ที่สนามแข่ง

การรับรองเป็นพิเศษ - พบทีมผู้เล่น เยี่ยมชมสนามแข่ง ตลอดจนร่วมสัมผัส

ประสบการณ์การแข่งขัน

แขก 10 คน

ต่อรอบแข่งขัน

แขก 10 คน

ต่อรอบแข่งขัน

แขก 10 คน

ต่อรอบแข่งขัน

การเข้าถึงนักกีฬา – นอกสนามแข่ง

รับเชิญเป็นการส่วนตัวเพื่อพบปะลูกค้าในกิจกรรมที่ผู้สนับสนุนวางแผน

จัด เช่น การเข้าร่วมในงานประชุม การเปิดตัวสินค้า งานบริษัท งานพบปะ

ทักทาย งานบรรยายที่สำานักงานบริษัท งานแจกลายเซ็น และกิจกรรม

การถ่ายภาพต่างๆ 

มี  

(ไม่เกิน 3 ครั้ง

ต่อปี)

ครั้งเดียว ครั้งเดียว

ประสบการณ์การนั่งรถสุดพิเศษ – มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มี มี มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ / พันธมิตร / 
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ / แพ็คเกจแบรนด์แอมบาสเดอร์



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

พร้อมเป็นแอมบาสเดอร์

ให้ธุรกิจของคุณ

9

ติดต่อ

ทีมบีบี
99/38 หมู่ 3

ตำาบลไทรโยค อำาเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี 71150  

ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 8 92194869

คุณจอห์น ไจลส์ - เจ้าของทีม 

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษและเยอรมัน) 

อีเมล: rickgyles@yahoo.co.uk  

โทรศัพท์: +66 8 9219 4869

คุณสุพรรณี ไจลส์ – เจ้าของทีม

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาไทย) 

โทรศัพท์: +66 9 2690 0577

บริษัท พอล พูล 

(เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด
198 ถนนตะนาว

แขวงบวรนิเวศ 

เขตพระนคร

กรุงเทพฯ 10200 

ประเทศไทย

โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th

คุณพอล พูล - กรรมการผู้จัดการ 

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ) 

อีเมล: paul@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ – ผู้ช่วยส่วนตัว

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ / พันธมิตร / 
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ / แพ็คเกจแบรนด์แอมบาสเดอร์

ผู้สนับสนุนสามารถทำาเรื่องขอลดหย่อนภาษีได้จากสมาคมกีฬา

รถจักรยานยนต์เพื่อคนรุ่นใหม่ (MSang Federation) 

ซึ่งอยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย




