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ไทยแลนด์ยอชต์โชว์
14 - 17 ธันวาคม 2560 / อ่าวปอแกรนด์มารีน่า จ.ภูเก็ต

ตารางโปรแกรมในเดือนธันวาคมส่งผลให้การจัดงานในครั้งนี้ตรงกับช่วงเริ่ม
ต้นฤดูกาลเช่าเหมาเรือประจ�าฤดูหนาวของนานาประเทศ และจะดึงดูดเรือ
ยอชต์ในน่านน�้าเมดิเตอร์เรเนียนที่สนใจจะมาเยือนเอเชีย รวมถึงผู้เข้าชม
งานซึ่งอยู่ในระดับมหาเศรษฐีและเศรษฐี จากทั่วทั้งภูมิภาคที่ต้องการจะมา
เยือนและสัมผัสไลฟ์สไตล์

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ผสานความยอดเยี่ยมของกิจกรรมเช่าเหมาล�าเรือยอชต์ 
อุตสาหกรรมแล่นเรือ และไลฟ์สไตล์หรูหราไว้ด้วยกัน จัดโดย บริษัท ทรีแอล 
อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จ�ากัด และ Singapore Yacht Events Pte. Ltd. ผู้จัด
งานสิงคโปร์ยอชต์โชว์ประจ�าปี งานโชว์น้ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย 
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงคมนาคม

ขอเชญิผสมผสำนกจิกรรมกำรตลำดของท่ำนเข้ำ
เป็นส่วนหนึง่ของงำนไทยแลนด์ยอชต์โชว์...

งำนไทยแลนด์ยอชต์โชว์ครั้งที่สำมจะกลับมำอีกครั้งที่อ่ำวปอแกรนด์มำรีน่ำ 
จังหวัดภูเก็ต ระหว่ำงวันที่ 14-17 ธันวำคม 2560 และคำดว่ำจะสำมำรถ
ดึงดูดผู้เข้ำชมงำน 5,000 คนและผู้แสดงสินคำ้กวำ่ 100 รำย 

งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์จะช่วยให้ภูเก็ตเป็นจุดสนใจในฐานะที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางในการแล่นเรือระดับพรีเมี่ยมของเอเชีย ซึ่งจะน�าธุรกิจและ 
ผู้บริโภคมาพบปะกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง โดยมีโปรแกรม
ที่อัดแน่นไปด้วยการสัมนา กิจกรรมสังสรรค์ การสาธิตการท�างานของ
ผลิตภัณฑ์ การแข่งรีกัตตา และการจัด familiarisation excursion

ผู้แสดงสินค้าไม่เพียงประกอบไปด้วยธุรกิจทางด้านเรือยอชต์และเรือต่างๆ 
เท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุผลติภัณฑ์ระดับหรูและแบรนด์สนิค้าทางด้านไลฟ์สไตล์ 
รวมท้ัง ซูเปอร์คาร์ นาฬิกา และอัญมณ ีรวมท้ังอสงัหาริมทรัพย์ระดับหรูริมน�า้

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 ย่ิงใหญ่และดีกว่าเดิมด้วยกิจกรรมการทดสอบ
สมรรถนะของเรือและการสาธิตอุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเรือ นอกจาก
น้ียังมีการจัดกิจกรรมเสริมอีกมากมาย การจัดงานในครั้งน้ีจึงกลายเป็น
เทศกาลแล่นเรือที่ทุกคนไม่ควรพลาด!
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ข้อมูลและตัวเลขทีน่่ำสนใจของงำนปี 2559
ในการจัดงานครั้งแรกในปี 2559 นั้น มีเรือเข้าร่วมจัดแสดงถึง 42 ล�า ต้ังแต่เรือซูเปอร์ยอชต์ขนาด 73 เมตร ไปจนถึงเรือท่องเที่ยวขนาด 13 เมตร 
โดยผู้จัดแสดงเรือเหล่านี้ประกอบด้วยตัวแทนจ�าหน่ายในท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและบริษัทนายหน้าจากนานาประเทศ ได้แก่ Lee Marine, Boat Lagoon 
Yachting, Simpson Marine, Burgess และ Northrop & Johnson Asia

งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์จัดขึ้นติดต่อกัน 4 วัน และถือเป็นงานแสดงเรือและบริการเช่าเหมาล�าเรือที่ผู้ประกอบการจะได้พบปะกับผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดย
มีการสาธิตและการทดสอบกีฬาทางน�้าหลายชนิดที่สร้างความตื่นตาตื่นใจและขับอะดรีนาลีนให้พลุ่งพล่าน ท�าให้นักท่องเที่ยวที่มีก�าลังซื้อสูงสนุกสนานกับ
ไลฟ์สไตล์ผ่านการเช่าเหมาล�าและเป็นเจ้าของเรือหรือเรือยอชต์ทั้งส�าหรับตัวเองและครอบครัวได้

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์มีการจัดซุ้มพาวิเลียนแสดงสินค้าขนาดใหญ่บริเวณชายทะเล ติดตั้งระบบปรับอากาศไว้รองรับผู้แสดงสินค้าหลากหลายกลุ่ม บริษัทต่างๆ 
กว่า 65 ราย ตั้งแต่บริษัทพัฒนาบ้านพักตากอากาศระดับหรู ตัวแทนจ�าหน่ายรถหรู ไปจนถึงผู้จ�าหน่ายเรือและผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์

ในงานครั้งที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นจะมีการจัดปาร์ตี้บนเรือ M/Y Ocean Emerald, M/Y Titania, M/Y Azul A และเลาจ์ลอยน�้าบริเวณท่าเรือ 
สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาตลอดแนวท่าเรือ

ข้อมูล: งานแสดงในเดือนธันวาคม 2559

ผู้แสดงสินค้ำ 65 รำย 
ร่วมจัดแสดงสินค้ำที่เกี่ยวกับกำรแล่นเรือสุดหรู 
อุตสำหกรรมเรือใบ และสินค้ำทำงด้ำนไลฟ์สไตล์

แขกวีไอพี 105 รำย
มำร่วมพิธีเปิด 2,643 รำย

นักท่องเที่ยว

สื่อมวลชน 
/นักขำ่ว 89 คน

2,837 รำย
ผู้เข้ำร่วมงำน 
ที่ลงทะเบียนไว้

8,959
ตำรำงเมตร 
พื้นที่จัดแสดงสินคำ้ 

รวมถึง เต็นท์บนผืนนจ้ำ
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กำรสนับสนุน
เราได้จัดเตรียมแพ็คเกจเพ่ือรองรับระดับความต้องการที่แตกต่างกันให้
เหมาะสมกับงบประมาณและการประชาสัมพันธ์แบรนด์ ดังนี้:

ระดบัท่ี 1: ผูส้นบัสนนุหลกัและผูส้นบัสนนุกำรนจำเสนอ
ผู้สนับสนุนหลัก 1 ราย และผู้สนับสนุนการน�าเสนอ 1 ราย จะได้สิทธิในการ
ตั้งชื่องานนี้

ระดับที่ 2: ผู้สนับสนุนร่วม, ผู้จัดหำสินค้ำและ
บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำร และสือ่พันธมติร
ผู้สนับสนุนร่วมไม่เกิน 6 รายจากธุรกิจซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน
ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการไม่เกิน 10 ราย จะได้รับเลือกให้
เป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการที่จ�าเป็นและส�าคัญต่อการจัดงาน
สื่อพันธมิตรที่จะได้สิทธิในการร่วมสนับสนุนด้านการโฆษณาและเผยแพร่
การจัดงาน

ระดบัที ่3: พันธมติรในพ้ืนทีแ่ละผูอ้ปุถมัภ์
อตุสำหกรรมทำงทะเล
แพ็คเกจส�าหรับธุรกิจต่างๆ ในภูเก็ตและอุตสาหกรรมทางทะเล

แพ็คเกจเฉพำะงำนแสดงสนิค้ำ
แพ็คเกจต่างๆ ส�าหรับร่วมจัดแสดงสินค้าใน 
งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017

ผูท้ีค่วรสนบัสนนุ 
กำรจดังำน
งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมส�าหรับแบรนด์สินค้า
ต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

•	 สำยกำรบิน ธุรกิจนจำเที่ยวระดับหรู โรงแรม สนำมกอล์ฟ
•	 รถยนต์และจักรยำนยนต์หำยำก
•	 แฟชั่นและเครื่องสจำอำง
•	 ไวน์ วิสกี้และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซิกำร์ ชั้นเลิศ
•	 อสังหำริมทรัพย์และรีสอร์ทระดับหรู
•	 นำฬิกำหรูและเครื่องประดับ
•	 ธนำคำรเอกชนและบริกำรทำงกำรเงิน
•	 ของสะสมชั้นสูง
•	 เรือยอชต์และเรือต่ำงๆ ธุรกิจกำรบินเอกชน
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เหตุผลทีค่วรเข้ำร่วมกบัเรำ
งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 มีโปรแกรมการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรที่มีความครอบคลุม 
ซึ่งจะช่วยให้ภูมิภาคเอเชียสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานอีเวนท์ระดับสูงด้านไลฟ์สไตล์

เราออกแบบแพ็คเกจให้การสนับสนุนเพื่อให้ครอบคลุมทั้งโอกาสในการสร้างเครือข่ายและการ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ขององค์กร รวมทั้ง:

•	 กำรสร้ำงฐำนลูกคำ้รำยใหม่
•	 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงแคมเปญกำรตลำดทั่วโลก
•	 สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มมหำเศรษฐี/เศรษฐีได้
•	 ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของผู้สนับสนุนในฐำนะผู้นจำทำงด้ำนธุรกิจ
•	 ส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กรและประชำสัมพันธ์แบรนด์
•	 เพิ่มคุณคำ่ให้กับแคมเปญกำรตลำดของแบรนด์
•	 ช่วยให้สำมำรถเข้ำถึงตลำดกลุ่มเป้ำหมำยได้โดยตรง

งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 เป็นโอกาสอันดีเยี่ยมส�าหรับบริษัทที่จะน�าเสนอโปรไฟล์ของบริษัทให้
แก่ผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจในธุรกิจเรือยอชต์และซูเปอร์ยอชต์

บริษัทที่เข้าร่วมงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 ไม่เพียงสามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการให้แก่ผู้เข้าชมงานซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจ แต่ยังเป็นการแสดงความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม
นั้นๆ อีกด้วย

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 เป็นงานที่น�าธุรกิจระดับมืออาชีพทางด้านเรือยอชต์ มาพบกับผู้เข้าชมงาน
ซึ่งอยู่ในระดับมหาเศรษฐีและระดับเศรษฐีภายในงานซึ่งออกแบบมาเพ่ือให้มีโอกาสในการพบปะและ
เจรจากัน บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการที่หรูหราชั้นน�า จะมีโอกาสในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของ
ตน และพบปะกับลูกค้าที่มีศักยภาพ รวมทั้งให้ความบันเทิงแก่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่

การผูกแบรนด์สินค้าเข้ากับงานระดับโลกที่มีความโดดเด่น ซึ่งจัดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย
ความสนุกสนาน กิจกรรมที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวและการปฏิสัมพันธ์ เป็นการส่งสารที่ชัดเจนไป
ถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัท
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ควำมเห็นจำกผูเ้ข้ำร่วมงำน
“ผมขอแสดงความยินดีกับผู้จัดงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ ที่งานนี้ประสบความ
ส�าเร็จอย่างมาก รัฐบาลไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานแสดง
สินค้าในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเนื่องจากมีผู้เยี่ยมชมและ
ผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก รัฐบาลไทยหวังว่าจะได้สนับสนุนและช่วยพัฒนา
อุตสาหกรรมเรือเดินทะเลที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยต่อไป”
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมำประกร รองนำยกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย

“ผมเช่ือเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานแสดงเรือยอชต์ระดับโลกในประเทศไทยจะ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีก�าลังซ้ือสูงเข้ามาในประเทศของเรา และเป็นช่องทางที่
จะท�าให้พวกเขาได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครจากเรา

แขกผู้มาเยือนจะได้สนุกสนานกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในชีวิตท่ามกลาง
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือบนท้องทะเล
สีเขียวมรกต ค้นพบเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยหาดทราย และส�ารวจมรดกทาง
วัฒนธรรมและชนบทของเรา”
นำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ

“เราต้องการกระตุ้นให้เจ้าของเรือยอชต์และผู้ให้บริการเช่าเหมาล�าได้ค้นพบ
ความเป็นไทยที่แท้จริงผ่านชีวิตบนเรือ และเราขอให้ทุกท่านสนับสนุนเป้า
หมายของเราด้วย และท�าให้งานแสดงสินค้านี้ประสบความส�าเร็จ”
นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

“Lee Marine ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนส�าคัญในงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ที่
จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เราพบว่าคณะกรรมการการจัดงานร่วมงานด้วยง่ายและมี
ความเป็นมืออาชีพอย่างยิ่ง เราหวังว่างานนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งในปี 2559 เราจะ
ทุ่มเต็มท่ีกับหนึ่งปีข้างหน้าเพื่อให้เรือยอชต์และการจัดงานในปีถัดไปได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดีและได้มาตรฐานนานาชาติอย่างท่ีผู้เข้าเยี่ยมชมคาดหวัง 
แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะครับ”
Josh Lee, Lee Marine

“เรารู้สึกมีก�าลังใจจากผลตอบรับที่ได้ และเรายินดีมากกับการเปิดตัวไทยแลนด์
ยอชต์โชว์ครั้งแรกในประเทศไทย อ่าวปอแกรนด์มารีน่า เป็นสถานที่ที่เหมาะ
กับการจัดงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะอยู่ติดกับอ่าวพังงาและพื้นที่แล่นเรือใน
บริเวณใกล้ๆ กัน และนี่เป็นงานแสดงสินค้าที่ลงตัวกับสถานที่อย่างมาก”
Vincent Tabuteau, Asia Marine

“เรายินดีที่ได้น�าเรือยอชต์มาจัดแสดงในไทยแลนด์ยอชต์โชว์ เรามาที่นี่เพื่อ
สนับสนุนการจัดงาน และเรารู้สึกว่านี่เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เจ้าของเรือจะได้
น�าเรือยอชต์ของตัวเองมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเพื่อเป็นทางเลือกส�าหรับ
ฤดูกาลแล่นเรือในทะเลแคริบเบียนฤดูหนาว เราตื่นเต้นกับโอกาสทางธุรกิจ
และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินเรือยอชต์ในเอเชีย ซึ่งเราตระหนักว่าการ
สร้างตลาดที่นี่เป็นโครงการระยะกลางและระยะยาว และเพื่อเป้าหมายดัง
กล่าว เราได้เดินหน้าอย่างมืออาชีพ”
Richard Lambert, Burgess Asia

“เราประทับใจอย่างยิ่ง ในงานมีเรือยอชต์ขนาดใหญ่จ�านวนมาก ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่
บ่งช้ีถึงความส�าเร็จในอนาคต เราหวังว่าจะได้เห็นงานนี้เติบโตและมีเรือยอชต์
มาจัดแสดงมากขึ้นในอนาคต”
Rico Stapel, Boat Lagoon Yachting

“เราเคยเข้าร่วมงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ที่จัดขึ้นครั้งแรก ซึ่งเป็นงานที่ดีมาก มี
การจัดงานที่ยอดเยี่ยม เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน ผู้จัดงานสามารถส่ง
เสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเช่าเหมาล�าเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
ดีมาก และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานจะดึงดูดลูกค้าเช่าเหมาล�าและเจ้าของ
เรือมาร่วมงานได้มากขึ้น”
Captain Graeme Hampson, M/Y Titania
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สถำนทีจั่ดงำน - ภูเกต็
ภูเก็ตเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าหรับเรือยอชต์ที่เดินทางมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อแวะพักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ภูเก็ตถือเป็นฮับ
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรับเรือยอชต์ขนาดใหญ่ที่แล่นผ่านภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง เพียงแค่ระหว่างอ่าวปอแกรนด์มารีน่าและภูเก็ตยอชต์เฮเว่น ก็มีท่า
ส�าหรับจอดเรือยอชต์มากกว่า 100 ล�า

ภูเก็ตเป็นฮับส�าหรับเรือยอชต์ขนาดใหญ่ในเอเชียโดยไม่มีข้อสงสัย เนื่องจากไม่มีที่ใดอีกแล้วในเอเชียที่จะมีที่จอดเรือขนาดใหญ่เท่าภูเก็ต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภูเก็ตได้กลายเป็นที่จอดเรือยอชต์ชั้นน�าของโลก เช่น M/Y A, M/Y Octopus, M/Y VaVa II, M/Y Cloud 9, S/Y Vertigo, S/Y Twizzle,  
M/Y Exuma, M/Y La Familia และอื่นๆ อีกมากมาย

www.phuket.com
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สิง่อจำนวยควำมสะดวกและกจิกรรมต่ำงๆ
ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 จะเน้นไปที่เรือระดับซูเปอร์ยอชต์ที่มีขนาดล�าเรือ
ยาวมากกว่า 30 เมตร โดยจะมีเรือและเรือยอชต์ที่มีขนาดเล็กกว่าเข้าร่วม
แสดงด้วย เพ่ือให้ผู้เข้าชมงานทุกระดับได้เพลิดเพลินกับไลฟ์สไตล์บนผิวน�้า
เช่นเดียวกัน

งานแสดงนี้ยังจะเน้นไปที่ตลาดการให้เช่าเรือเหมาล�าระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ 
(B2B) เพื่อดึงดูดตัวแทนผู้ให้เช่าเหมาเรือจากทั่วโลก และแนะน�าให้รู้จักกับ
ภูมิภาคที่มีศักยภาพอันมหาศาลส�าหรับธุรกิจแล่นเรือ

นอกจากนั้น งานนี้ยังจะมีโปรแกรมกิจกรรมทางด้านงานสังคมและการสร้าง
เครือข่าย ซึ่งจะน�าธุรกิจและลูกค้ามาพบกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ภายใต้
บรรยากาศที่มีความสนุกสนานรื่นรมย์

งำนแสดงเรอืซเูปอร์ยอชต์บนผวินจำ้
ไฮไลท์ของงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 ก็คือการแสดงทางน�า้ซึ่งจะจัดขึ้นที่
อ่าวปอแกรนด์มารีน่า ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย

เรือซูเปอร์ยอชต์บางล�าที่มาออกงานจะสามารถน�าออกแล่นเพื่อทดสอบใน
ทะเลได้ ซึ่งผู้ซื้อที่มีศักยภาพจะสามารถเพลิดเพลินไปกับการนั่งเรือและไลฟ์
สไตล์ที่หรูหราได้

ดอ็คไซด์มำรนีวลิเลจ
ธุรกิจต่อเรือยอชต์ ตัวแทนผู้ให้เช่าเรือยอชต์ และนักออกแบบเรือยอชต์ จะ
ร่วมกับผู้ผลิตเครื่องยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ตกแต่งภายใน และ
บริการซ่อมบ�ารุง เพื่อจัดแสดงในด็อคไซด์วิลเลจ

เรอืซเูปอร์ยอชต์
ซูเปอร์ยอชต์เป็นยิ่งกว่าเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว โดยเป็นทรัพย์สินที่อยู่เหนือสุด
ในตลาดสินค้าหรูหรา มีเพียงอภิมหาเศรษฐีเท่านั้นที่จะสามารถเป็นเจ้าของ
เพื่อแสดงถึงความส�าเร็จและรสนิยมที่เหนือกว่าบุคคลทั่วไป

สนิค้ำแบรนด์หรู
งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 จะจัดแสดงแบรนด์หรูที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ
ส�าหรบัลกูค้าระดบัมหาเศรษฐเีท่านัน้ ได้แก่นาฬิกา เครือ่งประดบั รถซเูปอร์คาร์ 
และเครือ่งบนิเจท็ส่วนตวั ซึง่จะจดัแสดงภายในพาวเิลยีนปรบัอากาศในบรเิวณ
พ้ืนทีข่องมารน่ีา

กจิกรรมทำงสงัคม
ตลอดสี่วัน ผู้แสดงสินค้าและเรือยอชต์จะมอบความบันเทิงให้แก่แขกด้วย
งานปาร์ตี้ที่ผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับบัตรเชิญ ดินเนอร์ที่เป็นกันเอง และ
การพบปะสังสรรค์ในพื้นที่ของตน บรรยากาศที่สนุกสนานและกลุ่มผู้เข้าชม
งานที่มาร่วมงานอย่างกระตือรือร้นท�าให้งานในตอนเย็นเต็มไปด้วยความ
สนุกสนานท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวปอแกรนด์มารีน่าของ
จังหวัดภูเก็ต

ตลอดระยะเวลาสี่วันของการจัดงาน บริเวณท่าเรือคึกคักไปด้วยงานปาร์ตี้ 
กิจกรรมบนเลานจ์วีไอพีลอยน�้า และงานปาร์ตี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟบนเรือยอชต์
ที่ได้ชื่อว่าใหญ่และหรูหราที่สุดล�าหนึ่งของงาน

โอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับสูงที่มีความหลากหลายของไทยแลนด์
ยอชต์โชว์ ยังท�าให้ทั้งผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสท�าความรู้จัก
กับนักธุรกิจได้มากที่สุดอีกด้วย
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ผูส้นับสนุนในปี 2559
พนัธมติร

พนัธมติรทีใ่ห้กำรสนบัสนนุ

พนัธมติรภำครฐั
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ผูเ้ข้ำร่วมในปี 2559
นกัท่องเทีย่ว
จจำแนกตำมภูมิภำค

ในประเทศ 23.3%

ต่างประเทศ 76.7%

ผูแ้สดงสนิค้ำ
จจำแนกตำมภูมิภำค

ระดับนานาชาติ 69.3%

ระดับชาติ 30.7%

งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบริษัทช้ันน�าของ
โลกด้านธุรกิจเช่าเหมาล�าเรือยอชต์ ธุรกิจจ�าหน่ายเรือ ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
สุดหรู และอุปกรณ์เสริมส�าหรับเรือเดินทะเล เนื่องจากงานนี้มีการออกแบบ
ให้ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อรายใหม่ เจ้าของเรือที่มีประสบการณ์และ 
นักธุรกิจในวงการนี้ ผู ้ประกอบการและบริษัทใหญ่หลายแห่งจึงให้การ
สนับสนุนการจัดงานในครั้งแรกเป็นอย่างดีในฐานะพันธมิตรจัดแสดงสินค้า

แบรนด์สินค้ากว่า 65 แบรนด์ร่วมมาจัดแสดงสินค้ากับเรา ในจ�านวนน้ี
ได้แก่ ผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์และนายหน้าบริการเช่าเหมาล�า ไปจนถึงรีสอร์ท 
และแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์หรู ผู้เข้าร่วมงานระดับเศรษฐีและมหาเศรษฐี
ประมาณ 2,800 คนจะได้พบกับกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจและสร้างความ
บันเทิงให้กับคนกลุ่มนี้

ทั้งในน�้าและในซุ้มจัดงาน บริษัทนายหน้าระดับนานาชาติช้ันน�าของโลกและ
ผู้จ�าหน่ายชื่อดังในท้องถิ่นต่างก็ใช้โอกาสนี้จัดแสดงเรือยอชต์และเรือล�า
ที่ยอดเยี่ยมและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของตนเพื่อจ�าหน่ายและให้บริการเช่า
เหมาล�าในภูมิภาค แบรนด์ต่างๆ เช่น Asia Marine, Azimut Yachts, Boat 
Lagoon Yachting, Burgess, Lee Marine, Northrop & Johnson Asia และ 
Simpson Marine สนับสนุนการจัดงานด้วยการส่งเรือกองเรือที่น่าตื่นตา 
ตื่นใจมาร่วมในการแสดงโชว์ในงานนี้ด้วย

แบรนด์อื่นๆ ที่ตบเท้าเข้าร่วมการแสดงโชว์ ได้แก่ บริษัทผ้าไหมไทย Jim 
Thompson, บริษัทจ�าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเรือ East Marine, รีสอร์ทหรู 
MontAzure, ตัวแทนจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย Quattro  นอกจากนี้ ยังมี
แบรนด์เรือยอชต์ร่วมสมัยอีกหลายแบรนด์เข้าร่วมงานตลอดทั้งสี่วันอีกด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานปาร์ตี้ตอนกลางคืน ไปจนถึงการสนับสนุน Thailand 
Yachting Forum



 

 
 
 

 

 

 
 

บรษิทั ทรแีอล อีเวนทส์ (ไทยแลนด)์ จจำกดั และ SINGAPORE YACHT EVENTS PTE. LTD.สนบัสนุนกำรตลำดโดย บรษิทั พอล พลู (เซ้ำท อสี เอเชยี) จจำกดั – ผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนกำรสนบัสนนุกำรตลำด
10

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 
งานแสดงเรือซูเปอร์ยอชต์ 
หนึ่งเดียวของเอเชียแปซิฟิก

14 - 17 ธันวาคม 2560

ผูแ้สดงสนิค้ำในปี 2559
Airship Rib 
Andaman Cruises 
Asia Marine
Awlgrip & International Paint
Azimut Yachts Thailand
บาบาบีชคลับ โดย ศรีพันวาภูเก็ต
เบคบันยันทรี รีสอร์ท
Blu Inc Media
Burgess Yachts
บริษัท โบ๊ทลากูนยอชต์ติ้ง จ�ากัด
BVZ Asia
Delta Properties
DWP | BUZZ
บริษัท อีเอ แมคคานิกส์ จ�ากัด (ประเทศไทย)
East Marine
FarnovaYachts

Feadship
Galileo Maritime Academy
Harcourt Yachting Crew Management
Hong Seh Marine
Illuzion Cruises
Italthai Marine Limited
Java Yachting
Kenkoon
Java Yachting
Jim Thompson
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
Kenkoon
Lee Marine
Leopard Catamarans
Livart Marine
Luxberth

MarkAgain
Mineral Pool Systems
MontAzure
บริษัท มัลติฮัลล์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
Northrop & Johnson Asia
Ocean Emerald
โอเชี่ยนมารีน่ายอชต์คลับ
Phuket Marine Engineering
Poe Ma Insurance
ท่าเทียบเรือยอชต์ตะโกลา
Pure Latex
RL Magazines
แสนสิริ
บริษัท ซิมป์สัน มารีน (ประเทศไทย) จ�ากัด
Sunbrella
Twin Palms



 

 
 
 

 

 

 
 

บรษิทั ทรแีอล อีเวนทส์ (ไทยแลนด)์ จจำกดั และ SINGAPORE YACHT EVENTS PTE. LTD.สนบัสนุนกำรตลำดโดย บรษิทั พอล พลู (เซ้ำท อสี เอเชยี) จจำกดั – ผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนกำรสนบัสนนุกำรตลำด
11

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 
งานแสดงเรือซูเปอร์ยอชต์ 
หนึ่งเดียวของเอเชียแปซิฟิก

14 - 17 ธันวาคม 2560

บคุคลชัน้นจำ 
ทีมี่ฐำนะทำงกำรเงินมั่ง่คัง่
หากกล่าวถึงความมั่งคั่งในทศวรรษหน้า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่กล่าวถึงประเทศอินโดนีเซีย ไทย 
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีจ�านวนประชากรสูง มีการลงทุนจากต่างประเทศในระดับสูง 
และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ภายในปี 2583 คาดว่าเอเชียจะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่ามหาเศรษฐี
มากกว่า 165,000 คน

‘Decade of Wealth’, Wealth-X, 2015

ตลำดสนิค้ำหรู 
ในเอเชยี
เอเชียเป็นตลาดส�าคัญของโลกและก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วส�าหรับสินค้าหรูระดับไฮเอนด์

ตลาดสินค้าหรูระดับโลกมีมูลค่าประมาณ 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยที่ภูมิภาคเอเชียครองส่วน
แบ่งตลาดมากที่สุดถึง 37% รองลงมาคือตลาดยุโรปซึ่งครองส่วนแบ่งตลาด 35%, สหรัฐอเมริกา 24% 
และส่วนที่เหลือของโลกอยู่ที่ 4%

ที่มา: The Asia Wealth Report

ส่วนแบ่งตลำดของสินค้ำแบรนด์หรูแยกตำม
ภูมิภำคมูลค่ำ 8 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

สหรัฐอเมริกา
24% 

เอเชีย
37%ยุโรป

35%

อื่นๆ 4%
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รายการสทิธปิระโยชน์
ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ผู้สนับสนุนร่วม, 
ผู้จดัหาสนิค้าและบรกิาร

อย่างเป็นทางการ, 
สื่อพันธมิตร

สิทธิพิเศษเฉพาะและสิทธิในการใช้ชื่อ

สิทธิในการใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ “[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 น�า
เสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]” ส�าหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุน] ผู้สนับสนุนร่วม/ผู้จัดหาสินค้าและบริการ/สื่อพันธมิตร 
อย่างเป็นทางการของไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�า
เสนอ]” ส�าหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

ใส่ชื่อบริษัทไว้ร่วมกับโลโก้ของงาน มี

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเภทสินค้าหนึ่งๆ ในการสนับสนุนกิจกรรม มี ไม่มี ในสื่อ

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์ 

ในงานอีเวนท์
แสดงโลโก้ ทั้งในและรอบๆ บริเวณพื้นที่จัดงาน:
- ติดธงเป็นทิวแถวริมถนน ทั้งในและรอบๆ อ่าวปอแกรนด์มารีน่า
- ติดป้ายแบนเนอร์ ทั้งในและรอบๆ ภูเก็ต
- บิลบอร์ดที่อ่าวปอแกรนด์มารีน่า
- ในสถานที่จัดงาน: ซุ้มประตูทางเข้า / ป้ายบอกทาง / แบนเนอร์ / ธง / ป้ายรวมรายชื่อผู้
แสดงสินค้า / ฉากหลังของเวที
- ประชาสัมพันธ์แบรนด์บนฉากหลังของงานแถลงข่าวในวันเปิดงาน

มี (ตามสัดส่วน) มี (ตามสัดส่วน)

งานเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ของไทยแลนด์ยอชต์โชว์
แสดงโลโก้อย่างเด่นชัดบนสื่อวัสดุทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ท้ังหมด รวมท้ัง สิ่ง
พิมพ์ โฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อีเมล์

มี มี

แสดงโลโก้บน จอ เวที ป้าย และแบนเนอร์ ทั้งหมด มี มี

เอกสารของบริษัท/ของแจกซึ่งบรรจุไว้ในกระเป๋าของช�าร่วยงานเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ มี มี

มารีนเฟสติวัล
แสดงโลโก้ ทั้งในและรอบๆ พ้ืนที่จัดงานต่อไปนี้ (จะประกาศข้อมูลอย่างละเอียดให้
ทราบอีกคร้ัง): กิจกรรมการแข่งเรือใบ สาธิตกีฬาทางน�้า งานสัมมนาทางธุรกิจ การ 
familiarisation excursion

มี มี

สิทธิในการใช้พื้นที่สื่อและประชาสัมพันธ์

สิทธิในการใช้งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ในแคมเปญท้ังหมดครอบคลุมการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณาทุกประเภท 

มี มี

แสดงโลโก้ในโฆษณาหรือกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ทุกชิ้นทาง
สิ่งพิมพ์ วิทยุ ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งจัดท�าโดยผู้จัดงาน 

มี มี

แสดงโลโก้ไว้ในบัตรเชิญอย่างเป็นทางการ มี มี

กล่าวถึงชื่อบริษัทในบทบรรณาธิการของนิตยสาร Preview ฉบับพิเศษ มี มี

รายการสทิธปิระโยชน์
ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ผู้สนับสนุนร่วม, 
ผูจ้ดัหาสนิค้าและบรกิาร

อย่างเป็นทางการ, 
สื่อพันธมิตร

แสดงโลโก้ไว้บนหน้าผู้สนับสนุนของนิตยสาร Preview ฉบับพิเศษ มี มี 

แสดงโลโก้ไว้บนปกหน้าของแคตาล็อกรายการ มี

บทบรรณาธิการเต็มหน้าในแคตาล็อกรายการ มี

โฆษณาสี่สีเต็มหน้าในแคตาล็อกรายการ 2 1

แสดงข้อมูลไว้ในแคตาล็อกรายการ 400 ค�า 200 ค�า

แสดงโลโก้ไว้บนหน้าผู้สนับสนุนของแคตาล็อกรายการ มี มี

โฆษณาสี่สีเต็มหน้าในรายงานหลังการจัดงาน 2 1

แสดงโลโก้ไว้บนหน้าผู้สนับสนุนของรายงานหลังการจัดงาน มี มี

กล่าวถึงชื่อบริษัทในโฆษณาอย่างเป็นทางการที่ผลิตขึ้นเฉพาะของงานนี้ผ่านทางรายการวิทยุ มี

แสดงโลโก้ในโฆษณาทุกชิ้นของงาน มี

แสดงโลโก้ในวิดีโออย่างเป็นทางการของงาน มี มี

แสดงโลโก้ในสื่อกลางแจ้งทั้งหมด (ดูรายละเอียดข้างต้น) มี มี

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่จัดท�าขึ้นโดยเฉพาะส�าหรับผู้สนับสนุน 1
ปรากฏอยู่ใน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ทุกเว็บ ซึ่ง
รวมถึงจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

มี ต�าแหน่งเด่นชัด มี

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงการสร้างบล็อกวิดีโอ 
การสัมภาษณ์ ถามตอบทางทวิตเตอร์ โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค

มี ต�าแหน่งเด่นชัด มี

แสดงโลโก้ในแอพทุกแอพที่ผลิตส�าหรับรายการ มี ต�าแหน่งเด่นชัด มี

โปรแกรมการตลาดเชิงประสบการณ์/การน�าเสนอ

บูธจ�าหน่ายสินค้าในงานและเจ้าหน้าที่ประจ�าบูธ (จะแจ้งขนาดบูธให้ทราบภายหลัง) มี เฉพาะผู้สนับสนุนร่วม

การแจกสินค้าตัวอย่าง มี มี

บูธประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับรองแขกวีไอพี มี

โปรแกรมด้านการรับรองและการสร้างเครือข่าย

บัตรวีไอพีส�าหรับงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการทุกงาน 20 ใบต่องาน 10 ใบต่องาน

บัตรเชิญเข้าชมรายการที่จัดแสดง รวมทั้งบัตรเข้างานแสดงสินค้าและค็อกเทลต้อนรับ 100 30
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แพ็คเกจสจำหรบัพันธมติรในภเูกต็และ 
ผูอ้ปุถมัภ์อตุสำหกรรมทำงทะเล
เราได้จัดเตรียมโอกาสให้แก่พันธมิตรในภูเก็ตและผู้อุปถัมภ์จากอุตสาหกรรมทางทะเลที่จะเข้าร่วมได้ในหลายๆ ระดับ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าและการรับรองดังนี้...

พันธมติรในภเูกต็

•	 สิทธิในกำรใช้ชื่อ/โลโก้ของรำยกำรในกำรประชำสัมพันธ์ของตนเอง 
(เช่น “พันธมิตรในภูเก็ตอย่ำงเป็นทำงกำรของ...”)

•	 โลโก้/ฮ็อตลิงค์ในหน้ำผู้สนับสนุนรำยกำรของเว็บไซต์
•	 โลโก้ + โฆษณำ ¼ หน้ำ ในใบโปรแกรม
•	 โลโก้บนโปสเตอร์/บิลบอร์ดของรำยกำร (ติดทั่วเกำะ)
•	 บัตรผ่ำนวีไอพี 5 ใบ
•	 สิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์ในรำยกำร
•	 โลโก้บนเวที/ฉำกหลังของพื้นที่ให้สัมภำษณ์สื่อ

ผูอ้ปุถมัภ์ในอตุสำหกรรมทำงทะเล

•	 สิทธิในกำรใช้ชื่อ/โลโก้ของรำยกำรในกำรประชำสัมพันธ์ของตนเอง 
(เช่น “ผู้อุปถัมภ์อย่ำงเป็นทำงกำรของ...”)

•	 ชื่อบริษัท/ฮ็อตลิงค์ในหน้ำผู้สนับสนุนงำนของเว็บไซต์
•	 โลโก้ในหน้ำผู้สนับสนุนของใบโปรแกรม
•	 ชื่อบริษัทบนโปสเตอร์/บิลบอร์ดของรำยกำรแข่งขัน (ติดทั่วเกำะ)
•	 ชื่อบริษัทในโฆษณำผำ่นสื่อพันธมิตร
•	 บัตรผำ่นวีไอพี 2 ใบ
•	 สิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์ในรำยกำร
•	 โลโก้บนเวที/ฉำกหลังของพื้นที่ให้สัมภำษณ์สื่อ
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ทำงเลอืกสจำหรบั 
ผูแ้สดงสนิค้ำ
การร่วมงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 เป็นโอกาสดีที่สุดที่ท่านจะได้เข้าถึง
อุตสาหกรรมแล่นเรือและเดินเรือที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ

เราเปิดโอกาสให้ผู้แสดงสินค้าได้เข้าจองพ้ืนที่แล้ว กรุณาดูรายละเอียดผัง
การจัดพื้นที่ปี 2560 ด้านล่างนี้ ขอแนะน�าให้จองแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ได้พื้นที่
แสดงสินค้าตามที่ท่านต้องการ

ผงัของพำวิเลยีน

สัญลักษณ์

จอ LED

8 ตร.ม. - 108,000 บาท*

9 ตร.ม. - 121,500 บาท*

10 ตร.ม. - 135,000 บาท*

14 ตร.ม. - 189,000 บาท*

18 ตร.ม. - 243,000 บาท*

30 ตร.ม. - 405,000 บาท*

พำวิเลียนในร่มบนบก

*ราคาส�าหรับรูปแบบการจัดแสดงสินค้าใน
บูธแบบ Shell Scheme ลูกค้าสามารถติดต่อ

จองพื้นที่เปล่าได้

**แผนผังนี้เป็นเพียงภาพตัวอย่างประกอบ
เท่านั้น และผู้จัดงานอาจปรับเปลี่ยนได้โดยไม่

ต้องแจ้งล่วงหน้า

ที่จอดรถ
วีไอพี

ทางออกไป
พื้นที่จัดแสดง

บนผืนน�้า

ทางเข้างาน
อย่างเป็น
ทางการ

พื้นที่รับรอง

พื้นที่รับรอง 
TMBA

คำเฟ่

ผู้รับ
เหมำสนง.

ผู้บริกำร
ขนส่ง
สินค้ำ

ศ
ูน
ย
์ส
ื่อ
ม
วล

ชน

เคำน์เตอร์ลงท
ะเบ

ียน



จุดชมวิว

ทาเทียบเรือที่ไมไดรวมจัดแสดง

พื้นที่รับรองในน้ำ

พื้นที่รับรอง

ไมเกิน 80 ม.
40 ม.+
20 ม.+
15 ม.

พื้นที่จัดแสดงในน้ำ

*ผังการจัดแสดงนี้เปนเพียงภาพตัวอยางประกอบเทานั้น 
และผูจัดงานอาจปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา

ทางไป
พ้ืนท่ีจัดแสดง
สินคาบนบก
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ทำงเลอืกสจำหรบั 
ผูแ้สดงสนิค้ำ

ผงัของมำรน่ีำ

พื้นที่จัดแสดงสินค้ำ ประเภทของพื้นที่จัดแสดงสินค้ำ อัตรำค่ำเช่ำพื้นที่ (บำท) ยังไม่รวม VATี

พาวิเลียนในร่ม
พื้นที่เปล่า 12,500 บาท/ตร.ม.

บูธแสดงสินค้า 13,500 บาท/ตร.ม.

พื้นที่จัดแสดงบริเวณท่าจอดเรือ พื้นที่เปล่า 12,500 บาท/ตร.ม.

เรือยอชต์ ช่องจอดเรือ 9,500 บาท/ความยาวล�าเรือ 1 เมตร

การจองพื้นที่จัดแสดงสินค้าทุกพื้นที่จะต้องช�าระค่าประกันจ�านวน 9,500 บาท
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กจิกรรมทำงกำรตลำด
ข่าวเกี่ยวกับไทยแลนด์ยอชต์โชว์ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการตลาดหลายวิธีด้วยกัน รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางออนไลน์ด้วย และเนื่องจาก
มีการท�างานร่วมกับสื่อทุกแขนง ตั้งแต่โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการแล่นเรือและหนังสือพิมพ์นานาชาติชั้นน�า ไปจนถึงการน�าเสนอข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์
ไลฟ์สไตล์หรูหราชั้นน�า จึงมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้งในระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่น

นอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์แล้ว การน�าเสนอข่าวผ่านโทรทัศน์และวิทยุก็น่าประทับใจไม่แพ้กัน มีการสัมภาษณ์ออกสื่อโทรทัศน์และวิทยุทั้งใน
ระดับนานาชาติและระดับประเทศ ท�าให้มั่นใจว่าการจัดงานจะได้รับความสนใจจากกลุ่มมหาเศรษฐีและเศรษฐี นอกจากน้ีแล้ว เรายังใช้ช่องทางอื่นๆ ในการเข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแจ้งข่าวด้วย เช่น การส่งจดหมายตรง จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ และการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานผ่านโซเชียลมีเดีย

กิจกรรมทำงกำรตลำดหลักๆ ของไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2016 ได้แก่:
•	 ป้ำยโฆษณำในสถำนที่สจำคัญรอบเกำะภูเก็ต
•	 บริษัทพีอำร์ในกรุงเทพมหำนครจัดทจำโฆษณำทั่วประเทศ รวมถึงกำรแถลงข่ำวในประเทศด้วย
•	 ทีมกำรตลำดทจำงำนร่วมกับสื่อต่ำงประเทศเพื่อแจ้งข่ำวกำรจัดงำนให้แก่อุตสำหกรรมเรือยอชต์ รวมถึง

กลุ่มเศรษฐี บุคคลที่มีควำมมั่งคั่ง ผู้ที่สนใจกำรแล่นเรือ และผู้ต้องกำรสัมผัสกับไลฟ์สไตล์หรูทั่วเอเชีย
•	 โฆษณำสิ่งพิมพ์และดิจิตอลเชิงกลยุทธ์
•	 กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับสื่อพันธมิตรในแวดวงไลฟ์สไตล์หรูและกำรแล่นเรือ 
•	 ผสำนกำรตลำดผ่ำนทำงพันธมิตรและสมำคมต่ำงๆ แจกบัตรเชิญเข้ำร่วมงำนให้แก่โรงแรม 5 ดำว และ

ใบแทรกในสิ่งพิมพ์ของสื่อพันธมิตร
•	 โฆษณำทำงโซเชียลมีเดียและกำรผสมคอนเทนต์เปำ้หมำย

ควำมสจำเรจ็ด้ำนกำรประชำสมัพนัธ์
ความสนใจจากแวดวงส่ือมวลชนสร้างมูลค่าด้าน
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างน่าทึ่งถึง 104.22 ล้านบาท / 
2.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

บทบรรณาธิการออนไลน์

บทบรรณาธิการในสิ่งพิมพ์

การออกอากาศทางทีวี
ตัวเลขเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการจัดงานครั้งแรกในปี 2559

104.23 ลำ้นบำท
2.956 ลำ้นเหรียญ

รวมมูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์

23.74 ล้ำนบำท
673.519 ล้ำนเหรียญ
รวมมูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์

52.31 ลำ้นบำท
1.48 ลำ้นเหรียญ
รวมมูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์

28.10 ล้ำนบำท
799.546 ล้ำนเหรยีญ
รวมมูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์
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กจิกรรมทำงกำรตลำด
กำรประชำสมัพันธ์
แคมเปญประชำสัมพันธ์จะประกอบไปด้วย:
•	 การออกสื่อและบทความต่างๆ ในสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจรายวันหลักๆ และนิตยสารรายเดือนที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ชั้นหรู
•	 บทความพิเศษเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การเล่นเรือยอชต์และการเปิดตัวที่งานแสดงโชว์
•	 แคมเปญออนไลน์ผ่านทางการโฆษณา บทบรรณาธิการ บล็อกกิ้ง และโซเชียลมีเดีย
•	 การสร้างสายสัมพันธ์ทางเครือข่ายกับลูกค้าเป้าหมายระดับมหาเศรษฐีและเศรษฐี
•	 งานนี้จะมีการออกอากาศผ่านทางช่องข่าวทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมการน�าเสนอข่าวทั้งในช่วงระหว่างและหลังจากเสร็จสิ้นงานแสดง
•	 ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 จะถูกกล่าวถึงในรายการธุรกิจตามสถานีวิทยุภายใต้แคมเปญวิทยุที่ออกแบบให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในประเทศ

สือ่พันธมติร - 2559
สื่อพันธมิตรระดับประเทศ

สื่อพันธมิตรในอุตสำหกรรม

สื่อพันธมิตร
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กจิกรรมทำงกำรตลำด
โฆษณำสือ่สิง่พมิพ์
แคมเปญโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์จะเริ่มด�าเนินการก่อนการจัดงานไม่กี่เดือน 
โดยเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ข่าว ไลฟ์สไตล์ และ
ธุรกิจ ผนวกกับการกล่าวถึงในเนื้อหาของบทบรรณาธิการ

โฆษณำออนไลน์
ทีมการตลาดของงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 จะท�างานร่วมกับเว็บ
พอร์ทัลชั้นน�าระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เข้าถึงสมาชิกและผู้เข้า
ชมงาน โดยผ่านทางแคมเปญโฆษณาบนเว็บไซต์และอีเมล์ที่ส่งถึงกลุ่มเป้า
หมาย

นติยสำร Preview
นิตยสาร Preview ฉบับพิเศษของงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 จะน�าเสนอ
เฉพาะข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผู้แสดงสินค้า บทสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มเป้า
หมาย และเรือยอชต์ที่จะจัดแสดงในงาน ทั้งนี้ ก่อนวันจัดงานประมาณ 1 
เดือนล่วงหน้า นิตยสารฉบับน้ีจะถูกน�าส่งทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นผู้อ่านระดับมหาเศรษฐีและเศรษฐีของเอเชียแปซิฟิก รวมถึงกลุ่มเป้า
หมายระดับวีไอพี

กำรเชญิผูเ้ข้ำร่วมงำน
เน่ืองจากไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 เป็นงานกิจกรรมพิเศษเฉพาะกลุ่ม จึง
ต้องด�าเนินการจัดส่งบัตรเชิญและบัตรผ่านไปยังกลุ่มแขกพิเศษวีไอพี ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ตลอดจนแจกจ่ายไปยังกลุ่มผู้สนับสนุน
งาน ผู้แสดงสินค้า และสื่อพันธมิตร

สือ่โซเชยีลมเีดยี
กจิกรรมสือ่สารผ่านสือ่โซเชยีลมีเดียหลายแพลทฟอร์ม เช่น เฟซบุค๊, ทวติเตอร์, 
LinkedIn, Scoop.it, และอินสตาแกรม จะเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสาร
เกีย่วกบังานและพนัธมิตร

กำรรบัรอง
งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017 เป็นโอกาสสุดพิเศษที่ท่านจะได้สร้างความ
ส�าราญให้แก่ลูกค้า แขกคนส�าคัญ และผู้บริหารของท่าน ณ ท่าจอดเรือที่
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก งานนี้จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์มากมาย รวม
ทั้งยังสามารถรับความบันเทิงได้จากโชว์บาร์และร้านอาหารในงาน อีกทั้ง
ยังมีบริการเรือยอชต์ซึ่งพร้อมที่จะน�าพาท่านไปพักผ่อนหย่อนใจยังจุดหมาย
ปลายทางที่ห่างไกลจากผู้คน

กำรตลำดเชงิประสบกำรณ์
งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ที่จัดข้ึนเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
สามารถดึงดูดผู้เข้าชมงาน 4,700 ราย ให้ได้พบปะกับผู้แสดงสินค้า 70 ราย 
และจะมีเรือและเรือยอชต์เข้าร่วมงานกว่า 42 ล�า



สงิคโปร์ 
ยอชต์โชว์
6-9 เมษำยน 2560
ONE°15 Marina Club, Sentosa Cove,  
ประเทศสงิคโปร์
Singapore Yacht Show จัดโดย Singapore Yacht Events Pte. Ltd ซึ่ง
เป็นผู้จัดงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ด้วย งานดังกล่าวมอบเวทีระดับโลกให้
แก่ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจและเมืองหลวงทางการเงินของ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือให้แขกในภูมภิาคได้พบปะกับมอือาชพีในวงการ
เรือยอชต์ เจ้าของเรือ ผู้คลั่งไคล้รถยนต์หรู และบุคคลที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับ
เชญิมาเป็นพิเศษ เพ่ือมาส�ารวจบรรยากาศสุดหรขูองงานแสดงเรอืยอชต์

Singapore Yacht Show จะจัดขึ้นที่ ONE°15 Marina Club ที่เคยได้รับรางวัล
มาก่อน โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมไลฟ์สไตล์หรูหราสุดพิเศษ

Singapore Yacht Show จะน�าเรือยอชต์ระดับโลก งานเลี้ยงสังสรรค์สุดสนุก 
ความบันเทิงระดับไฮเอ็นด์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และแบรนด์ต่างๆ ที่เป็นสุดยอด
ปรารถนาของผูบ้รโิภคมารวมไว้ในทีเ่ดยีว ไม่ว่าจะเป็น ซเูปอร์คาร์ อาหารชัน้เลศิ 
นาฬิกาเรือนงาม และเครื่องประดับที่ผลิตด้วยมือ รวมทั้งเรือราคาแพง จึง
มอบประสบการณ์ยอดเยี่ยมที่เต็มไปด้วยบรรยากาศหรูหรา

Singapore Yacht Show ในปี 2016 มีผู้เข้าร่วมงาน 13,500 คน มีเรือยอชต์
และเรือจัดแสดงในน�้า 72 ล�า นอกจากนี้ยังมีแบรนด์สินค้าร่วมจัดแสดง
บนพื้นที่ 4,100 ตารางเมตรอีกกว่า 150 แบรนด์ และได้รับค�าชมและการ
สนับสนุนจากผู้แสดงสินค้าในภูมิภาคและระดับนานาชาติเป็นอย่างดีในแง่
ของการประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

กำรสนบัสนนุ 

โอกาสในการสนับสนุน มีดังนี้:

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนกำรนจำเสนอ
ผู้สนับสนุนหลัก 1 ราย และผู้สนับสนุนการน�าเสนอ 1 ราย จะได้สิทธิในการ
ตั้งชื่องานนี้

ระดับที่ 2: ผู้สนับสนุนร่วม, ผู้จัดหำสินค้ำและบริกำรอย่ำงเป็น
ทำงกำร และสื่อพันธมิตร
ผู้สนับสนุนร่วมไม่เกิน 6 รายจากธุรกิจซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน
ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการไม่เกิน 10 ราย จะได้รับเลือกให้
เป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการที่จ�าเป็นและส�าคัญต่อการจัดงาน
สื่อพันธมิตรที่จะได้สิทธิในการร่วมสนับสนุนด้านการโฆษณาและเผยแพร่
การจัดงาน

ระดับที่ 3: พันธมิตรในพื้นที่และผู้อุปถัมภ์อุตสำหกรรมทำงทะเล
แพ็คเกจส�าหรับธุรกิจต่างๆ ในสิงคโปร์และอุตสาหกรรมทางทะเล

แพ็คเกจเฉพำะงำนแสดงสินค้ำ
แพ็คเกจต่างๆ ส�าหรับร่วมจัดแสดงสินค้าในงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 2017

ลิงค์
เว็บไซต์ - www.singaporeyachtshow.com
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ข้อมูลกำรติดต่อ
บรษิทั พอล พลู (เซ้ำท อสี เอเชยี) จจำกดั
198 ถนนตะนาว
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
ประเทศไทย
โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7
www.paulpoole.co.th/thailandyachtshow

พอล พูล - กรรมกำรผู้จัดกำร
(สจำหรับกำรติดต่อเป็นภำษำอังกฤษ)
อีเมล์: paul@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

อุดมพร พันธุ์จินดำวรรณ - ผู้ช่วยส่วนตัว
(สจำหรับกำรติดต่อเป็นภำษำไทยและอังกฤษ)
อีเมล์: udomporn@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์
อีเมล์: info@thailandyachtshow.com
www.thailandyachtshow.com

WADE PEARCE - ผู้อจำนวยกำรจัดงำน
อีเมล์: wade@thailandyachtshow.com


