
โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

1 ดำาเนินการจัดงานโดยบริษัท เจเอเอ็นดี กรุ๊ป จำากัด ภายใต้ความร่วมมือกับ เจเอเอ็นดี อีเว้นท์                    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

จะได้รับการตอบรับจากทั้งบุคคลที่ชื่นชอบการออกกำาลังกาย ผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพ 

ตลอดจนบุคคลทั่วไปอย่างมากมาย

ผู้จัดแสดงสินค้าและบริการมากกว่า 30 ราย

งานแฟชั่นโชว์ชุดกีฬา

งานสัมมนาวิถีชีวิตรักสุขภาพ

งานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่ม

งานเต้น ดีเจ และการแสดงดนตรีสด

งานเลี้ยงค็อกเทลสำาหรับผู้สนับสนุน

งานเลี้ยงสำาหรับผู้จัดแสดงและผู้เข้าชมงาน

งานเลี้ยงเพื่อสุขภาพและการออกกำาลังกาย

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 

และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

- การประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนในฐานะผู้นำาธุรกิจในอุตสาหกรรมของตน

- การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

- การประชาสัมพันธ์ผ่านแคมเปญการตลาดของงานมหกรรม

- การเข้าถึงเครือข่ายผู้รักสุขภาพและนิยมการออกกำาลังกาย

- การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แคมเปญการตลาดของแบรนด์

- การเปิดช่องทางตรงเพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมาย

มหกรรมสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

13 - 16 สิงหาคม 2563

งานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป 2563
13 - 16 สิงหาคม

งานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป จะจัดข้ึนเปนคร้ังแรกในป 2563 น้ี เปนงาน
มหกรรมรวมแบรนด์ดังจากตลาดสุขภาพและคุณภาพชีวิต และการจัดงานในปีแรกนี้ จะจัด
ขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ และมีแผนที่จะกระจายงานไปยังสถานที่อื่นๆ ทั่วประเทศไทยในป
ตอ  ๆไป

งานมหกรรมสินคา บริการ การเรียนรู และการสรางเครือขายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่
ดีนี้ จะจัดข้ึนเป็นระยะเวลา 4 วัน และจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม โดยคาดว่า
จะมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมงานมากกว่า 10,000 คน พร้อมผู้จัดแสดงสินค้าและบริการมากกว่า 
30 ราย

ตลาดสุขภาพถือเปนตลาดที่โตไวที่สุดในเอเชียตลาดหนึ่ง โดยมีฐานลูกคาพรอมจายเพื่อการ
ดูแลสุขภาพองครวมในทุกมิติของชีวิต

ผู้บริโภคเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมและหลักสูตรการออกกำาลังกายอย่างจริงจังมากข้ึน พร้อมมีการใช้
ผลิตภัณฑ อุปกรณ และแอพพลิเคชั่นตาง ๆ เพื่อพัฒนาความเปนอยูและคุณภาพชีวิตใหดียิ่ง
ข้ึน ตลอดจนรับประทานอาหารออร์แกนิค อาหารที่มาจากธรรมชาติ อาหารเสริมสุขภาพ และ
อาหารสูตรพิเศษต่าง ๆ

ด้วยแผนการจัดงานที่ครอบคลุมทั้งตลาด ประกอบกับการรวมตัวของผู้จัดแสดงสินค้าและ
บริการที่หลากหลาย จึงคาดว่า งานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563

ผสมผสานงานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป 2563 ให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการตลาดของท่าน...

งานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป 2563 มีแผนการสนับสนุนสำหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างครบวงจร
ที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจในเอเชียได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านงานมหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในครั้งนี้

เราไดออกแบบแพ็คเกจการสนับสนุนมาเพื่อชวยเสริมสรางโอกาสใหองคกรไดสรางเครือขายและประชาสัมพันธแบรนดไปพรอม ๆ กัน ดังนี้



โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

แพ็คเกจ รายการสิทธิ

เราได้พัฒนาแพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุนและการเป็นพันธมิตรทางการตลาดที่สอดคล้อง

กับระดับงบประมาณและการประชาสัมพันธ์แบรนด์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนการนำาเสนอ

ระดับที่ 2: ผู้สนับสนุนร่วม

ซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน จำานวน 6 ราย

ระดับที่ 3: ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร

- ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนสินค้าและบริการที่จำาเป็น

- สื่อพันธมิตร เพื่อสนับสนุนพื้นที่โฆษณาและการันตีบทบรรณาธิการเพื่อการ

ผู้สนับสนุนจะได้รับสิทธิตามรายการสิทธิประโยชน์แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามระดับการสนับสนุน

ดังต่อไปนี้ สำาหรับรายละเอียดสามารถดูได้จากตารางแสดงรายการสิทธิประโยชน์

• สิทธิพิเศษเฉพาะตามประเภทผู้สนับสนุนและสิทธิในการใช้ชื่อ

• สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

• สิทธิในการใช้สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

• สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

• สิทธิด้านการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

• สิทธิด้านการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่าย

• สิทธิด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แบรนด์ร่วม

แบรนด์จักรยาน โรงแรม

เครื่องสำาอาง ประกัน

บริการทางการเงิน อาหารเสริมและโภชนาการกีฬา

อุปกรณ์ออกกำาลังกาย สปาและศูนย์ความงาม

ยิมและสปอร์ตคลับ เสื้อผ้าสำาหรับใส่ออกกำาลังกายและเล่นกีฬา

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โรงแรมและรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

2 ดำาเนินการจัดงานโดยบริษัท เจเอเอ็นดี กรุ๊ป จำากัด ภายใต้ความร่วมมือกับ เจเอเอ็นดี อีเว้นท์                    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

มหกรรมสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

13 - 16 สิงหาคม 2563

- ผูสนับสนุนหลักพรอมสิทธิในการตั้งชื่องานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส
เอ็กซโป 2563 จำนวน 1 ราย

- ผูสนับสนุนการนำเสนอพรอมสิทธิในการมีสวนรวมในชื่องานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส
แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 จำนวน 1 ราย

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนสถานที่จัดงาน
- ผูสนับสนุนสถานที่จัดงานพรอมสิทธิในการเปนสถานที่จัดงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส

แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 จำนวน 1 ราย

- ผูสนับสนุนรวม งานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 จากธุรกิจ

สำหรับงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 จำนวน 10 ราย

ประชาสัมพันธที่จำเปนสำหรับงานงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส
เอ็กซโป 2563 จำนวน 10 ราย

ระดับที่ 4: พันธมิตรท้องถิ่นและผู้อุปถัมภ์ตลาดสุขภาพและไลฟ์สไตล์
แพ็คเกจเพื่อการสนับสนุนสำหรับธุรกิจในตลาดสุขภาพและไลฟสไตลในภูเก็ต

แพ็คเกจสำหรับการจัดแสดงสินค้าอย่างเดียว
แพ็คเกจสำหรับการจัดแสดงสินคาในงานงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส
เอ็กซโป 2563

ใครควรพิจารณาให้การสนับสนุนงานนี้
งานงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 เปนโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับแบรนด
จากภาคสวนธุรกิจดังตอไปนี้



โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

3 ดำาเนินการจัดงานโดยบริษัท เจเอเอ็นดี กรุ๊ป จำากัด ภายใต้ความร่วมมือกับ เจเอเอ็นดี อีเว้นท์                    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

มหกรรมสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

13 - 16 สิงหาคม 2563

ประสบการณ์
งานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป จะจัดแสดงเปนระยะเวลา 4 วัน
พรอมกิจกรรมดังนี้

งานเลี้ยง

งานเลี้ยงค็อกเทลสำาหรับผู้สนับสนุน - วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

รับรองผูสนับสนุนและพันธมิตรธุรกิจทั้งหมด - ถือเปนโอกาสที่ดีสำหรับการสรางเครือขาย

งานเลี้ยงสำาหรับผู้จัดแสดง / ผู้เข้าชมงาน - วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2563

รับรองผูจัดแสดงและผูเขาชมงานทุกทาน

งานเลี้ยงวีไอพีกาล่าดินเนอร์ - วันเสารที่ 15 สิงหาคม 2563

งานกาลาดินเนอรสุดพิเศษ เพื่อฉลองการจัดการ พรอมดื่มด่ำกับกิจกรรมบันเทิงครบครัน 
รวมรับประทานมื้อค่ำ และเตนรำตลอดชวงเวลายามค่ำคืน

งานเลี้ยงเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย - วันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2563

ในงานเอ็กซโป จะมีการจัดงานเลี้ยงเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายขึ้นในยามค่ำคืนเพื่อ
ใหทุกทานที่เขารวมงานไดรื่นเริงไปกับกิจกรรมบันเทิงและความสนุกสนานอยางเต็มที่ โดย

 หลักในการจัดงานเลี้ยงนี้ คือเพื่อใหตัวแทนของผูสนับสนุน วิทยากร และชมรมตาง ๆ ได
ผอนคลาย สรางเครือขาย และไดรับความสนุกสนานในแบบที่ยอนยุคเบา ๆ พรอมเสิรฟ
ความบันเทิงและอาหารจานเด็ดจากผูใหบริการในพื้นที่

จะมีการกลาวถึงและขอบคุณผูสนับสนุนตลอดงานผานเอกสารสิ่งพิมพและการกลาว
ขอบคุณในงาน 

WORKSHOPS

ในงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 จะมีการจัดสัมมนา
และอบรมเชิงปฏิบัติการหลายกิจกรรมดวยกัน ดังนี้

การปรับสภาพรางกายขั้นสูง
การอบอุนรางกายแบบตอเนื่อง เพื่อสรางพละกำลังและความแข็งแรงเตรียมรางกาย
สำหรับการเลนกีฬา
การจับคูฝกตัวตอตัว
การฝกสมรรถนะดวยลูกบอล
กีฬาฝกการทรงตัว
โยคะ 

สัมมนา

การจัดแผนการออกกาำลังกายและกีฬาสำาหรับเยาวชน
การดูแลการออกกำลังกายใหกับลูกคาที่เปนโรคเบาหวาน
มังสวิรัติเพื่อสมรรถภาพทางกายและการกีฬา
การสรางกำลังใจใหลูกคาเพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต



โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
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ดานหนาของหางสรรพสินคาเปนจัตุรัสเปดขนาดใหญที่มักใชสำหรับกิจกรรมและตลาดกลาง 
แจง จัตุรัสแหงนี้ยังเปนที่ตั้งของงานการนับถอยหลังสูปใหมครั้งใหญที่สุดของกรุงเทพ ฯ ใน 
ทุก ๆ ป

http://www.centralworld.co.th

กรุงเทพมหานคร
เมืองหลวงของประเทศไทยเปนหนึ่งในเมืองที่มีผูเยี่ยมชมมาก
ที่สุดในโลก ตอนรับผูมาเยี่ยมชมมากกวา 22 ลานคนตอป 
กรุงเทพฯ เปนที่รูจักกันดีในเรื่องของวัดทางพุทธศาสนา, 
ริมแมน้ำอันงดงาม, ยานประวัติศาสตรและยานช็อปปง 
ระดับโลก เปนหนึ่งในเมืองที่เสนอบางสิ่งสำหรับทุกคน

ดวยโครงสรางพื้นฐานที่ดีและการเชื่อมโยงการขนสง 
กรุงเทพฯ ยังเปนจุดหมายปลายทางของ MICE ที่ได 
รับความนิยมในการเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับโลก 
การประชุมสุดยอดและการแขงขันกีฬาเปนประจำ

https://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok

   

สถานที่จัดงาน
เซ็นทรัลเวิลด์
ครอบคลุมพื้นที่มากกวา 550,000 ตารางเมตร เซ็นทรัลเวิลดเปนหนึ่งในศูนยการคาที่ใหญ
ที่สุดแหงหนึ่งของโลกและเปนแลนดมารคที่สำคัญแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ 

ตั้งอยูที่สี่แยกราชประสงคในยานช็อปปงหลักของเมือง หางสรรพสินคาไลฟสไตลแหงนี้ 
ประกอบดวย หางสรรพสินคาสองแหง, ศูนยการคาที่มีรานคาอิสระ, ซูเปอรมารเก็ต, ศูนย
อาหาร, พื้นที่รับประทานอาหาร, พื้นที่จัดแสดงสินคาและนิทรรศการ และโรงภาพยนตร 
ระดับโลก
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เหตุใดจึงควรร่วมสนับสนุน
ขาวเกี่ยวกับงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 จะไดรับการประชาสัมพันธผานกลยุทธทางการตลาดที่หลากหลายและผสมผสาน ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพและชองทาง
การประชาสัมพันธตาง ๆ ผานสื่อออนไลน

โดยการประสานงานกับสื่อหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการลงโฆษณาในสิ่งพิมพชั้นนำดานสุขภาพและการออกกำลังกาย ไปจนถึงหนังสือพิมพในตางประเทศ เพื่อใหเกิดการเขาถึงพื้นที่สื่ออยาง
ครอบคลุมที่สุดโดยเฉพาะในรายการดยอดนิยมที่เกี่ยวของกับไลฟสไตล เพื่อใหขาวเกี่ยวกับงานมหกรรมไดรับการประชาสัมพันธออกไปอยางแพรหลายและกวางขวางทั้งในมิติทองถิ่นและตาง
ประเทศ

นอกเหนือจากการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน คณะผูจัดงานกำลังดำเนินการเตรียมประชาสัมพันธผานการถายทอด การสตรีมภาพ และทางวิทยุ พรอมกับการจัดสงอีเมล
จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการประชาสัมพันธขาวงานมหกรรมผานของทางสื่อสังคมทุกชองทางเพื่อสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายอีกดวย

ดังนั้นงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 จึงเปรียบเสมือนโอกาสทองที่จะชวยใหผูสนับสนุนยกระดับภาพลักษณขององคกรสูสายตาของกลุมคนที่ขับเคลื่อนวงการ
อุตสาหกรรมการสรางสรรคคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกาย

การรวมสนับสนุนงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 นอกจากจะชวยใหผูสนับสนุนไดประชาสัมพันธสินคาและบริการไปยังกลุมคนที่มีสวนสำคัญตอการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ดังกลาวแลว ยังเปนเครื่องยืนยันวาผูสนับสนุนคือผูนำตัวจริงในตลาดของตนอีกดวย

การประชาสัมพันธ์แบรนด์
โอกาสในการประชาสัมพันธแบรนดผานงานงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด
เวลเนส เอ็กซโป 2563

สิทธิในการตั้งชื่องาน
การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงาน
การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านการจัดแสดงสินค้าและบริการในงาน
การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนา

การประชาสัมพันธ์ผ่านการถ่ายทอด
โอกาสในการจัดแสดงผลิตภัณฑและจัดชุดกิจกรรมโฆษณาใหเปนสวน
หนึ่งของงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 ซึ่งจะ
ไดรับการถายทอดผานรายการทางโทรทัศนและการสตรีมภาพ ซึ่งจะแจงราย
ละเอียดเพิ่มเติมภายในป 2563 นี้

สิทธิด้านสื่อ การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
ผูสนับสนุนสามารถสรางสรรคสื่อการประชาสัมพันธผานกิจกรรมขาวและ
ประชาสัมพันธตาง ๆ โดยงานนี้จะถูกนำเสนอผานสื่อไทยทั้งระดับทองถิ่น
และระดับประเทศ ตลอดจนสื่อระดับภูมิภาคเอเชีย และระดับนานาชาติ
ผานสื่อสังคม สื่อออนไลน โทรทัศน วิทยุและนิตยสารตาง ๆ

สื่อพันธมิตรงานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส
เอ็กซ์โป 2563 
รับประกันการนำเสนอขาวผานสื่อพันธมิตรของเรา - รอยืนยันรายชื่อสื่อ
อีกครั้ง



เหตุใดจึงควรร่วมสนับสนุน

การโฆษณา

การประชาสัมพันธ์และเนื้อหางานประชาสัมพันธ์

• การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ การตีพิมพ์บทความด้านธุรกิจ และการตีพิมพ์รายเดือน

บนนิตยสารด้านสุขภาพและการออกกำาลังกาย

• การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน

• แคมเปญโฆษณาออนไลน์ บทความ บล็อก และสื่อสังคม

• สำานักข่าวต่างประเทศและท้องถิ่น

สิทธิบนสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

ช่องทางการประชาสัมพันธ์

สิทธิในการจัดแจกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

หนังสือเชิญ

เราจะจัดส่งหนังสือเชิญไปยังแขกวีไอพีทั้งระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคที่ได้รับคัดเลือก 

ตลอดจนผู้สนับสนุน ผู้จัดแสดงสินค้าและบริการ และสื่อพันธมิตรต่าง ๆ

สิทธิในการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

6 ดำาเนินการจัดงานโดยบริษัท เจเอเอ็นดี กรุ๊ป จำากัด ภายใต้ความร่วมมือกับ เจเอเอ็นดี อีเว้นท์                    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

มหกรรมสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
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สื่อออนไลน - ทีมการตลาดของงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป
ประจำป 2563 จะทำงานอยางใกลชิดรวมกับเว็บไซตชั้นนำระดับโลก เพื่อเขาถึงฐานแฟน
และผูชมดวยการโฆษณาผานเว็บไซตและอีเมลเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย

สื่อสิ่งพิมพ - จะมีการออกแคมเปญโฆษณาผานสื่อในวงกวางเปนระยะเวลาหลาย
เดือนกอนการจัดงานโดยเนนการประชาสัมพันธไปยังกลุมอาชีพสำคัญๆ ที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรม หนังสือพิมพ และสิ่งพิมพดานไลฟสไตลและธุรกิจ โดยใชเนื้อหาที่ปรับปรุง
พิเศษเพื่อประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ

ขาวเกี่ยวกับงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 ถือเปนขาวเดน
ที่มีคนสนใจติดตาม ผูสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายจะไดรับสิทธิในการผูกแบรนด
เขากับงาน เพื่อวัตถุประสงคทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ ผูสนับสนุนและพันธมิตร
ทางธุรกิจสามารถสรางเนื้อหาที่นาสนใจผานกิจกรรมถาม-ตอบกับผูเขารวม การจัดกิจกรรม
ทาทายตาง ๆ การเชิญดาราและผูเชี่ยวชาญมากลาวใหความรู การนำเสนอไฮไลทงาน การ
ประชาสัมพันธหนางาน งานแถลงขาว และกิจกรรมการกุศลที่เกี่ยวของ
แคมเปญประชาสัมพันธมุงขยายผลการประชาสัมพันธออกไปในวงกวางทั้งระหวางและ
หลังการจัดงาน โดยจะครอบคลุมกิจกรรมดังนี้

   ทวิตเตอร - https://twitter.com/THFExpo 

   เฟสบุค - https://www.facebook.com/thailandhealthand fitnessexpo

   อินสตาแกรม - https://www.instagram.com/thailandhealthand fitnessexpo1

   ลิงดอิน - https://www.linkedin.com/company/thailandhealthand fitnessexpo

   ยูทูบ - https://www.youtube.com/thailandhealthandfitnessexpo

   เว็บไซต - https://www.thailandhealthand fitnessexpo.com

เราขอเสนอโอกาสสำหรับผูสนับสนุน พันธมิตรทางธุรกิจ ผูจัดหาสินคาและบริการและ
พันธมิตรทองถิ่น ในการผลิตสินคาแบรนดรวม ซึ่งอาจจะใชแจกจายผานสื่อหรือผาน
กิจกรรมสงเสริมการขายตาง ๆ เชน การแจกผลิตภัณฑผานGoodies Bags สำหรับงาน
ไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563

สิทธิในการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่าย

งานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 ขอเสนอโอกาสที่หลากหลายสำหรับ
ผูสนับสนุนในการรองรับและสรางความบันเทิงใหกับกลุมเปาหมาย เชนลูกคาและผูบริหาร 
ในกรุงเทพฯ พรอมโอกาสในการรวมงานเลี้ยงในวาระตาง ๆ ที่หลากหลายซึ่งทานจะสามารถใช
โอกาสพิเศษตาง ๆ เหลานี้เพื่อรักษาสัมพันธภาพและสงเสริมธุรกิจของทานได

ในชวงเดือนสิงหาคม มักมีนักทองเที่ยวมาเยือนกรุงเทพฯ เปนจำนวนมาก จึงถือเปน
โอกาสสำคัญสำหรับผูสนับสนุนและพันธมิตรธุรกิจในการจัดกิจกรรมสงเสริมผลิตภัณฑและ
บริการตาง ๆ โดยผูมาเยือนมักเปนบุคคลที่มีรายไดสูงตั้งแตดาราดัง ผูประกอบการจาก
หลายภาคสวนธุรกิจ บุคลากรชื่อดังจากองคกรใหญในวงการสื่อและโฆษณา ไปจนถึงนัก
ทองเที่ยว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่



โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดแสดงสินค้า

ในงานนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริโภคเองและภาคธุรกิจต่าง ๆ จึงเป็นพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ที่ดีสำาหรับผู้สนับสนุนและผู้จัดแสดงสินค้าและบริการ โดยกลุ่มผู้เข้าร่วม

งานประกอบด้วย

- ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำาลังกาย

- ครูฝึกส่วนบุคคล ครูฝึกการออกกำาลังกายกลุ่ม ครูฝึกโยคะ ครูฝึกพิลาเต้ ตลอดจน

ครูฝึกศิลปะการต่อสู้

- โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกพละกำาลังและการปรับสภาพร่างกาย

ครูผู้สอนพละศึกษา และสมาชิกกลุ่มหรือชมรมกีฬา

- นักกายภาพบำาบัด และผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพประเภทอื่น

- เจ้าของและผู้จัดการชมรมการออกกำาลังกาย ชมรมรักสุขภาพ ชมรมผู้เล่นกีฬา

และศูนย์ฝึกโยคะ

- อาจารย์ บุคลากร บัณฑิต และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

การออกกำาลังกาย

ภายในงานจะประกอบด้วยผู้จัดแสดงที่หลากหลาย ร่วมกันจัดแสดงสินค้าสำาหรับการออก

กำาลังกายและสินค้าที่ตอบโจทย์วิถีคนรักสุขภาพ ดังต่อไปนี้

- ชมรมการออกกำาลังกายและการเล่นกีฬา

- ผู้ผลิตอุปกรณ์ออกกำาลังกาย

- ร้านจำาหน่ายอาหารเสริมและโภชนาการสำาหรับการกีฬา

- อุปกรณ์สวมใส่เพื่อเล่นกีฬา

- โรงแรมและรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ

- ศูนย์สปาและความงาม

- ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ

- อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

- แบรนด์จักรยาน
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มหกรรมสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

รายการสิทธิประโยชน์

ระดับการสนับสนุน

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุน

หลัก และผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ

ระดับที่ 2:

 ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับที่ 3: 

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

อย่างเป็นทางการ     และสื่อ

พันธมิตร

สิทธิพิเศษเฉพาะตามประเภทผู้สนับสนุนและสิทธิในการใช้ชื่อ

มี

มี

มี

มี

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในประเภทสินค้าหนึ่งๆ ในการสนับสนุนกิจกรรม มี มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

การใช้โลโก้และภาพ

มี มี มี มี

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงาน

โลโก้บริเวณด้านนอกสถานที่จัดงานแสดงสินค้า มี

โลโก้บริเวณพื้นที่ทางเข้าสถานที่จัดงานแสดงสินค้า มี เด่นชัด 1  โลโก้ 1  โลโก้ 1  โลโก้

โลโก้ภายในบริเวณสถานที่จัดงานแสดงสินค้า มี

โลโก้บนป้ายโฆษณาของงานเพื่อแสดงผู้สนับสนุนทั้งหมดภายในงาน เด่นชัด
เด่นชัด

น้อยกว่า

เด่นชัด

น้อยกว่า

เด่นชัด

น้อยกว่า

เด่นชัด
เด่นชัด

น้อยกว่า

เด่นชัด

น้อยกว่า

เด่นชัด

น้อยกว่า

โลโก้บนฉากหลังพื้นที่ที่สื่อจัดสัมภาษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์แบรนด์ มี มี มี มี

โลโก้บนแบนเนอร์ในบาร์และร้านอาหารภายในงาน มี มี มี มี

โลโก้บนแบนเนอร์ในที่รับรองสำาหรับผู้จัดแสดงสินค้าและบริการ มี มี

ทั้งหมด มี

มี

โอกาสในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ/หรือ งานสัมมนา มี มี มี

สิทธิในการใช้พื้นที่ด้านหลังบัตรเข้าชมงานเพื่อการโฆษณา (ผู้สนับสนุนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย) มี

รายการสิทธิประโยชน์

ระดับการสนับสนุน

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุน

หลัก และผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ

ระดับที่ 2:

 ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับที่ 3: 

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

อย่างเป็นทางการ     และสื่อ

พันธมิตร

โลโก้บนบัตรผ่านของแขกวีไอพี สื่อ และเจ้าหน้าที่ มี

มี

เด่นชัด

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

สิทธิในการใช้สื่อ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์

โลโก้บนเอกสารก่อน / หลังงาน เว็บไซต์ อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ มี มี มี มี

งานโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์งาน เต็มหน้า เต็มหน้า 
1
/2 หน้า

1
/2 หน้า

มี 

เด่นชัด

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า
การผนวกแบรนด์เข้ากับรายการโทรทัศน์ วิทยุ หรือสารคดีที่มีการผลิต

การผนวกแบรนด์เข้ากับวัสดุการตลาดหรือการขายต่าง ๆ

โลโก้บนโฆษณาในเอกสารประชาสัมพันธ์ของสื่อพันธมิตร

สิทธิในการส่งตัวแทนเพื่อร่วมแถลงข่าวในงานแถลงข่าว มี มี มี

สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านอีเมล เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของงานทุกรูปแบบ เช่น 

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

มี 

เด่นชัด

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

การผนวกแบรนด์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดิจิตอล เช่น ไลฟ์วิดิ

โอบล็อก การสัมภาษณ์ การโพสต์ถามตอบผ่านทวิตเตอร์ ทวิตเตอร์และเฟสบุ๊ค
มี มี

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

โลโก้ ในทุกแอพพลิเคชั่นที่มีการสร้างขึ้นสำาหรับงาน
มี 

เด่นชัด

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

มี 

เด่นชัดน้อยกว่า

การส่งต่อเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายในฐานข้อมูลของงาน มี มี มี มี

สิทธิด้านการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

โอการในการซื้อบูธการจัดแสดงสินค้าหน้างาน และการใช้เจ้าหน้าเพื่อประชาสัมพันธ์ มี มี มี มี

เอกสารประชาสัมพันธ์ในงาน มี มี มี มี

การแจกสินค้าตัวอย่าง มี มี มี มี

สิทธิด้านการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่าย

บัตรวีไอพีสำาหรับงานเลี้ยงค็อกเทลสำาหรับผู้สนับสนุน 20 ต่อราย 10 ต่อราย 10 ต่อราย 10 ต่อราย

บัตรผ่านเข้างานวีไอพีสำาหรับผู้สนับสนุน 25 15 10 10

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์

มี มี

การบรรจุตัวอย่างวัสดุหรือสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายในถุงgoodie bag มี มี มี มี

8 ดำาเนินการจัดงานโดยบริษัท เจเอเอ็นดี กรุ๊ป จำากัด ภายใต้ความร่วมมือกับ เจเอเอ็นดี อีเว้นท์                    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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สิทธิในการใชชื่อ “[ชื่อผูสนับสนุนหลัก] งานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป

2563 โดย[ชื่อผูสนับสนุนการนำเสนอ]” เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ

สิทธิในการใชช่ือ “[ช่ือผูสนับสนุนสถานท่ีจัดงาน] ผูสนับสนุนสถานท่ีจัดงานอยางเปนทางการของ
[ชื่อผูสนับสนุนหลัก] งานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 โดย [ชื่อผู
สนับสนุนการนำเสนอ]” เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
สิทธิในการใชชื่อ “[ชื่อผูสนับสนุน] ผูสนับสนุนรวมอยางเปนทางการของ [ชื่อผูสนับสนุนหลัก]
งานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 โดย [ชื่อผูสนับสนุนการนำเสนอ]”

เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ

สิทธิในการใชช่ือ “[ช่ือผูสนับสนุน] ผูจัดหาสินคาและบริการอยางเปนทางการหรือส่ือพันธมิตรของ
[ชื่อผูสนับสนุนหลัก] งานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563 โดย [ชื่อผูสนับ
สนุนการนำเสนอ]” เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ

สิทธิในการใชโลโกสำเร็จ (lock-up) ของงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป
2563 ในการทำการตลาดทั้งภายในและภายนอก

โลโกบนปายโฆษณาเพื่อแสดงผูสนับสนุนทั้งหมด (4x3 ม.) รอบ ๆ ภายในกรุงเทพฯ

โลโกบนชุดสวมใสอยางเปนทางการของงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563

สิทธิในการมีช่ือสำหรับทุก ๆ การพรีวิวงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563

การประชาสัมพันธแบรนด ณ งานเลี้ยงเฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป

การกลาวถึงชื่อแบรนดและการแสดงโลโกในเอกสารขอมูลสำหรับสื่อและโฆษณาของงาน
ไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563

โลโกบนเส้ือยืดอยางเปนทางการของงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563

ระดับท่ี 1: ผู้สนับสนุน
สถานท่ีจัดงาน 

ระดับท่ี 1: ผู้สนับสนุน
สถานท่ีจัดงาน 



โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้อุปถัมภ์ตลาดสุขภาพและการออกกำาลังกาย

ขนาดบูธ (ตร.ม.)  จำานวน
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• สิทธิในการใชชื่อ/โลโกของงานในการประชาสัมพันธของตนเอง (เชน “พันธมิตรทองถิ่น
อยางเปนทางการของงาน...”)


• โลโก + โฆษณาขนาด 1/4 หนา ในใบแจงกิจกรรมงาน
• โลโกบนโปสเตอร/ปายโฆษณาของงาน (ติดทั่วกรุงเทพฯ)

• โลโก/ลิงคในหนาผูสนับสนุนงานบนเว็บไซต

• บัตรผานวีไอพี จำนวน 5 ใบ
• สิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธในงาน
• โลโกบนเวที/ฉากหลังของพื้นที่ใหสัมภาษณ

• สิทธิในการใชชื่อ/โลโกของงานในการประชาสัมพันธของตนเอง (เชน “ผูอุปถัมภอยางเปน
ทางการของงาน...”)

• ชื่อบริษัทในหนาผูสนับสนุนงานบนเว็บไซต
• โลโกในใบแจงกิจกรรมงาน

• ชื่อบริษัทในโฆษณาผานสื่อสนับสนุน
• บัตรผานวีไอพี จำนวน 2 ใบ
• สิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธในงาน

• ชื่อบริษัทบนโปสเตอร/ปายโฆษณาของงาน (ติดทั่วกรุงเทพฯ)

• โลโกบนเวที/ฉากหลังของพื้นที่ใหสัมภาษณ

29 บูธ9-15
18 5 บูธ
30-35 4 บูธ

ทางเลือกสำหรับผู้แสดงสินค้า
การรวมงานไทยแลนด เฮลท ฟตเนส แอนด เวลเนส เอ็กซโป 2563
ถือเปนโอกาสทองที่ผูจัดแสดงสินคาจะไดเขาถึงอุตสาหกรรมการดูแล
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเปนตลาดที่เติบโตอยางรวดเร็วในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคอื่น ๆ

ขณะนี้เปดใหผูแสดงสินคาไดทำการจองพื้นที่การจัดบูธแลว ภายใตตัว
เลือกดังตอไปนี้

แพ็คเกจสำหรับพันธมิตรในท้องถิ่น
และผู้อุปถัมภ์ตลาดสุขภาพและการ
ออกกำลังกาย
เราจำกัดจำนวนพันธมิตรธุรกิจในกรุงเทพฯ และผูอุปถัมภตลาดสุขภาพและการออกกำลังกายตาม
ระดับการสนับสนุนที่แตกตางกัน และมอบสิทธิประโยชนการประชาสัมพันธแบรนดและการรับรอง

พันธมิตรธุรกิจท้องถิ่น

13 - 16 สิงหาคม 2563



โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

10 ดำาเนินการจัดงานโดยบริษัท เจเอเอ็นดี กรุ๊ป จำากัด ภายใต้ความร่วมมือกับ เจเอเอ็นดี อีเว้นท์                    สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

มหกรรมสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

13 - 16 สิงหาคม 2563

ผู้จัดงาน
เจเอเอ็นดี อีเวนท คือกลุมคนระดับมืออาชีพจากหลากหลายเชื้อชาต ิตั้งอยูในประเทศไทย 
เพื่อทำในสิ่งที่ตนรักซึ่งก็คือการจัดงานอีเวนทตาง ๆ

ภายใตการนาำทีมโดย คุณเดวิด เฮยส  ประธานบริหารผูมีประสบการณมากกวา 30 ป ใน
อุตสาหกรรมการจัดงานอีเวนท การรับรองลูกคา และการทองเที่ยว คณะทำงานประกอบ
ดวยบุคลากรมืออาชีพที่มีพื้นเพที่หลากหลายและแตกตางกัน มากดวยประสบการณและ
ประวัติการจัดงานดัง ๆ มาแลว เชน  งานกะตะ ร็อคส ซูเปอรยอตช เรนเดอวูซ

เจเอเอ็นดี อีเวนท คือ ฝายการคาของบริษัท เจเอเอ็นดี กรุป จำกัด มีสำนักงานใหญอยูที่
รอยัล ภูเก็ต มารีนา และออกปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายทัว่ประเทศไทย

โดยเจเอเอ็นดีมุงมั่นที่จะสงมอบบริการระดับเหนือชั้นผานความสรางสรรค เพื่อใหลูกคา
พึงพอใจ เพราะความพึงพอใจของลูกคาคือหัวใจสำคัญในทุกอยางที่เจเอเอ็นดีทำ

https:// jandevents.com

ติดต่อ
เจเอเอ็นดี อีเว้นท์
รอยัล ภูเก็ต มารีนา 63/302 หมูที่ 2 ถนนเทพกระษัตรีย ตำบลเกาะแกว 
จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย 
โทรศัพท: +66 (0) 76  600 225
โทรสาร:  +66 (0) 76  601 320

คุณเดวิด เฮยส  - ประธานบริหาร 
(สำหรับการติดตอเปนภาษาอังกฤษ)
อีเมล: david.h@jandgroup.com  
โทรศัพท:  +66 (0) 76 600 225

คุณเรยาวดี ติยะบุตร – เจาหนาที่ดูแลและจัดการงานอีเวนส
(สำหรับการติดตอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
อีเมล: reya.t@jandevents.com โทรศัพท: +66 (0) 76 600 225

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

คุณพอล พูล - กรรมการผูจัดการ 
(สำหรับการติดตอเปนภาษาอังกฤษ)
อีเมล: paul@paulpoole.co.th โทรศัพท: +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุจินดาวรรณ – ผูชวยสวนตัว 
(สำหรับการติดตอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th 
โทรศัพท: +66 8 6382 9949




