
โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเรือซูเปอร์ยอชต์

หนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก

การเดินทางเริ่มต้น 10 – 13 มกราคม 2562

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์แอนด์เรนเดอวูซ์ 2562

10 – 13 มกราคม 2562 - ภูเก็ต

ไทยแลนด์ยอซต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ ครั้งที่ 4 ปี 2562  (TYSRV) จะจัดที่รอยัลภูเก็ตมาริน่า 

ในวันที่ 10–13 มกราคม 2562 ซึ่งจะมีผู้เข้าชม มากกว่า 6,000 ราย และมีผู้แสดงสินค้า มากกว่า 100 ราย

งานทั้ง 4 วันนี้ จะมีการแสดงต่างๆ ดังนี้

• เรือสำาราญมากกว่า 50 ลำา – ผู้เข้าชมจะมีโอกาสพบผู้ต่อเรือสำาราญและนายหน้า ผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นเยี่ยม  

   ผู้จัดการเดินทางตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมการเคลื่อนย้ายและการลงทุนยั่งยืน

• ศูนย์กลางที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ – จากอาหารไปจนถึงอสังหาฯ นาฬิกา รถหรู แฟชั่น และศิลปะ

   ซึ่งดึงดูดแบรนด์ระดับใหญ่จากทุกมุมโลก

• รางวัลสไตล์เรือสำาราญคริสโตเฟิ้ล 2562 – พิธีมอบรางวัลการเดินเรือเป็นครั้งแรกของปี ซึ่งรับรอง

   อุตสาหกรรมเรือสำาราญที่ดีที่สุดในเอเชียและในระดับสากล

• การประชุมประจำาปีของไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 -  การรวมตัวกันของผู้นำาใน

   อุตสาหกรรมการเดินเรือร่วมพูดคุยและนำาเสนอข้อมูล

 

งานนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างไทยแลนด์ยอชต์โชว์ ภูเก็ตเรนเดอวูซ์ และงานภูเก็ตยอชต์โชว์ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยคาดว่าจะให้มีการจัดงานใหญ่รวมงานเดียวเพื่อสาธิตการสนับสนุนในเรื่องการริเริ่มการท่องเที่ยวเรือสำาราญ

ของรัฐบาล

ทั้งสามทีมงานผนึกพลังและทักษะกันเพื่อสร้างงานแสดงที่ดีขึ้นและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ดีขึ้น สำาหรับอุตสาหกรรมเรือ

และไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำาหรับการท่องเที่ยวเรือสำาราญระดับสากลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 รวบรวมมุมมองที่ดีที่สุดของงานการเช่าเรือสำาราญ อุตสาหกรรมเรือ 

และสไตล์การใช้ชีวิตอย่างหรูหรา งานนี้ดึงดูดทั้งอุตสาหกรรมและผู้บริโภค และเป็นจุดรวมธุรกิจการเช่าเรือสำาราญใน

เอเชียแปซิฟิก

เมื่อเปิดตัวครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนความคิดริเริ่มของ

รัฐบาลไทย ในการทำาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำาหรับเจ้าของและผู้ให้เช่าเรือสำาราญจากทุกมุมโลก

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเก็ต เป็นจุดหมายปลายทางสำาหรับเรือสำาราญขนาดใหญ่ระดับสากล ซึ่งมีสิ่งอำานวย

ความสะดวกสำาหรับเรือขนาดใหญ่มากกว่าที่แสดงในงานอุตสาหกรรมอื่นในภูมิภาคนี้ เรือสำาราญขนาดใหญ่เกินกว่า 

100 ม. เข้าเทียบท่าได้ในภูเก็ต  TYSRV เป็นแพลตฟอร์มหลักที่จะนำาเสนอเรือและเรือสำาราญทุกระดับชั้นซึ่งรวมถึง

เรือเล็กจากตัวแทนในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค สำาหรับขายและเช่า

ขอเชิญผสมผสานกิจกรรมการตลาดของท่าน 

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 

แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562…

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานแสดงสินค้าทีใ่หญท่ี่สุดที่เคยจัดทีภู่เก็ต
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ข้อมูลและตัวเลขที่น่าสนใจของงานปี 2560

ผู้แสดงสินค้า

ผู้เข้าชม

4%
AMERICA S

22%
EUROPE

7%
AUSTRALASIA

35%
ASEAN

6%
ASIA

23%
RUSSIA

3%
R.O.W.

ท่านได้ยินเรื่องเราอย่างไร? *

จดหมายเวียน Html 28%

สื่อโซเชี่ยล 16%

โฆษณา 11%

คำาแนะนำา 17%

เวบไซต์ที่เป็นทางการ 15%

การค้นคว้าโดยทั่วไป 8%

อื่นๆ 24%

สิ่งที่น่าสนใจ

การเดินเรือโดยทั่วไป 20%

การซื้อเรือ 22%

การเช่าเรือ 15%

อุปกรณ์การเดินเรือ 13%

ผลิตภัณฑ์อื่น 10%

สินค้าไลฟ์สไตล์ 20%

การแสดงเรือยอชต์ 53 ลำา

รวมทั้งเรือใบมอเตอร์ เรือใบ เรือใบมีลำาเรือสองลำา 

และเรือสำาราญขนาดใหญ่

ผู้แสดงสินค้าและแบรนด์ 102 ราย

รวมทั้งเครื่องประดับ บริการเดินเรือ และห้องเก็บ

เทียนไขหรือของเล็กๆ และแฟชั่น

พ ืน้ท ีแ่สดงส นิคา้ 14,824 ตรม. (สทุธ )ิ

บนบกและในน้ำาที่ศูนย์นิทรรศการเฉพาะที่ภูเก็ต

2561

ข้อมูลผู้แสดงสินค้า

ผู้แสดงสินค้า 102 ราย

รวมผู้แสดงสินค้านานาชาติ 40 ราย
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การสนับสนุน

เราไดพ้ฒันาแพค็เกจสปอนเซอรท์ ีเ่หมาะกบังบประมาณและความตอ้งการของแบรนด ์ในหลายๆ ระดบั

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนการนำาเสนอ

• ผู้สนับสนุนหลักหนึ่งรายมีสิทธิในการตั้งชื่องาน

• ผู้สนับสนุนการนำาเสนอหนึ่งรายมีสิทธิในการตั้งชื่องาน

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนสถานที่จัดงาน - ขาย

• รอยัลภูเก็ตมารีน่า

ระดับที่ 2: ผู้สนับสนุนร่วม

• ผู้สนับสนุนร่วมจำานาน 6 ราย จากธุรกิจซึ่งไม่เป็นคู่แข่งกัน

ระดับที่ 3: ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร

• ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ จำานวน 10 ราย จัดหาสินค้าและบริการที่จำาเป็นต่อรายการ

• สื่อพันธมิตร จำานวน 10 ราย ให้การโฆษณาสำาหรับรายการ และการันตีบทบรรณาธิการของรายการ

ระดับที่ 4: พันธมิตรท้องถิ่นและผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมการเดินเรือ

แพ็คเกจสำาหรับธุรกิจในภูเก็ตและอุตสาหกรรมการเดินเรือซึ่งต้องลงทุนเป็นเงิน

แพ็คเกจเฉพาะงานแสดงสินค้า

แพ็คเกจสำาหรับผู้จัดแสดงสินค้าที่งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 ซึ่งต้องลงทุนเป็นเงิน

รางวลัเร อืส ำาราญสไตลค์ร ติโตเฟล 2562

• ผู้สนับสนุนหลักหนึ่งรายมีสิทธิในการตั้งชื่อ รางวัลเรือสำาราญสไตล์คริสโตเฟิ้ล 2562

• ผู้สนับสนุนการนำาเสนอหนึ่งรายมีสิทธิในการตั้งชื่อ รางวัลเรือสำาราญสไตล์คริสโตเฟิ้ล 2562

• ผู้สนับสนุนร่วม จำานวน  6 ราย จากธุรกิจซึ่งไม่แข่งขันกัน รางวัลเรือสำาราญสไตล์คริสโตเฟิ้ล 2562

แพ็คเกจสำาหรับผู้สนับสนุนการประชุม

• ผู้สนับสนุนหลักหนึ่งรายมีสิทธิ์ตั้งชื่อการประชุมไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562

• ผู้สนับสนุนการนำาเสนหนึ่งรายมีสิทธิ์ตั้งชื่อการประชุมไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562

• ผู้สนับสนุนร่วม จำานวน 6 ราย จากธุรกิจซึ่งไม่เป็นคู่แข่งกัน

ผู้ที่ควรสนับสนุนงาน

ไทยแลนดย์อชต ์โชว ์ แอนด ์ เรนเดอวซู ์ 2562 เป น็โอกาสท ีด่ มีากส ำาหรบัแบรนด ์ใน

ภาคตา่งๆ เหลา่น ี ้

• สายการบิน การเดินทางสำาราญ โรงแรม กอล์ฟ

• รถต่างประเทศ มอเตอร์ไซค์

• แฟชั่นและเครื่องสำาอาง

• ไวน์ชั้นดี วิสกี้ สุราอย่างอื่น และซิการ์

• อสังหาฯ และรีสอร์ต

• นาฬิกาและเครื่องประดับหรู

• ธนาคารเอกชนและบริการด้านการเงิน

• ของมีค่าที่เก็บสะสมในตลาดระดับบน

• เรือสำาราญและเรือ การบินเอกชน
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เหตุผลที่ควรเข้าร่วม
ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 มีโปรแกรมการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรที่มีความครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้ภูมิภาคเอเชีย

สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานไลฟ์สไตล์ระดับสูงนี้

เราออกแบบแพ็คเกจในการสนับสนุน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งโอกาสและการสร้างการประชาสัมพันธ์แบรนด์ขององค์กร รวมถึง

•  การสร้างฐานลูกค้ารายใหม่

•  การประชาสัมพันธ์ผ่านทางแคมเปญการตลาดทั่วโลก

•  เข้าถึงเครือข่าย UHNWI / HNWI ที่มีสิทธิ์ขาด

•  ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผู้สนับสนุนในฐานะผู้นำาอุตสาหกรรม

•  ส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัทและทำาให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งๆ ขึ้น

•  เพิ่มคุณค่าให้กับการโฆษณาทำาการตลาดแบรนด์

•  เข้าถึงตลาดเป้าหมายโดยตรงได้

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 เป็นโอกาสอันเหมาะอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่ประวัติบริษัทของท่านให้ผู้มีอำานาจในการตัดสินใจ

ในอุตสาหกรรมเรือสำาราญและเรือสำาราญขนาดใหญ่

บริษัทที่เข้าร่วมในงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 ไม่เพียงแต่จะทำาให้ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองเป็นที่รับรู้จากผู้ชม

ในระดับโลกที่เป็นผู้ตัดสินใจที่สำาคัญเท่านั้น แต่ยังยืนยันจุดยืนของตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมอีกด้วย

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 รวบรวมมืออาชีพด้านเรือสำาราญและ UHNWIs กับ  HNWIs ที่งานเพื่อก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์

และโอกาสในการพบปะสูงสุด

บริษัทผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการสินค้าชั้นนำามีโอกาสเป็นพิเศษในการโปรโมทแบรนด์ของตนเอง พบผู้ที่จะมาเป็นลูกค้า และให้ความบันเทิง

แก่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่

การผูกแบรนด์สินค้าด้วยงานระดับโลกที่พิเศษเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถนำาเสนอในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน 

กิจกรรมที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวและการปฏิสัมพันธ์ เป็นการส่งสารที่ชัดเจนไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัท

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานแสดงสินค้าทีใ่หญท่ี่สุดที่เคยจัดทีภู่เก็ต
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จากผู้เข้าร่วมงาน
“วิสัยทัศน์ของผู้จัดมหกรรมเรือสำ�ร�ญประเทศไทยและวิธีพัฒน�ตล�ดที่นี่เข้�จังหวะกับของเร�เอง 

ดังนั้นเร�จีงต�มหลังมันอย่�งเต็มที่   เร�เป็นง�นแสดงกล�ยเป็นมหกรรมเรือสำ�ร�ญในท้องถิ่น และ

เร�จะสนับสนุนง�นให้เดินหน้�ไป”  โจชัว ลี จ�ก Lee Marine

“มหกรรมเรือสำ�ร�ญแห่งประเทศไทยเป็นง�นเดินเรือที่สำ�คัญที่สุดในประเทศไทยสำ�หรับเร�ในขณะ

นี้อย่�งไม่ต้องสงสัย และเร�ไม่เห็นคว�มจำ�เป็นที่จะมีง�นแสดงเรืออื่นใดต่อไป  เวล�ในก�รจัดง�นนี้

ช่วยให้เร�เตรียมก�รรองรับวีไอพี และก�รทดลองท�งทะเลของลูกค้�ในตอนเช้�และเย็นในระหว่�ง

ง�นแสดงเอง  นี่เป็นวิธีอันดีเยี่ยมที่จะแสดงสไตล์ก�รใช้ชีวิตที่เร�ข�ย ในขณะที่เปิดให้ส�ธร�ณะชน

ในตอนบ่�ยและเย็น”  วริต ยงสกุล จ�ก Boat Lagoon Yachting

“ในง�นแสดงเรือทั้งหมดม�กกว่� 200 ครั้ง ที่ผมเข้�ชมตลอดระยะเวล�ประม�ณ 30 ปีที่ผ่�น

ม� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในมุมมองของผลตอบแทนในก�รลงทุน เร�มีภ�ระผูกพันอย่�งเต็มที่ในก�ร

สนับสนุนมห�กรรมนี้และง�นแสดงระดับรองในสิงคโปร์ซึ่งเป็นง�นสำ�คัญที่สุดสำ�หรับพวกเร�ใน

ตล�ดที่จะม�ถึง” ม�ร์ก เองคิงตัน จ�ก  Multihull Solutions

“มหกรรมเรือสำ�ร�ญแห่งประเทศไทยเป็นง�นแสดงที่สำ�คัญสำ�หรับเร�  เป็นก�รจัดง�นที่ดีเยี่ยมและ

เป็นง�นใหญ่!”  กิต โชติธรรม�พร จ�ก Leopard Catamarans - Asia

“โดยรวมแล้วนับว่�เป็นคว�มสำ�เร็จอันยิ่งใหญ่   ง�นนี้ทำ�ให้เร�ได้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์  ทำ�ได้ดี

เยี่ยม มีศักยภ�พสูง และเร�ภูมิใจที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนง�นนี้ ผู้คนให้คว�มสนใจเป็นอย่�งม�ก

ในเทคโนโลยีใหม่ของเร�” เดวิด ฮันเตอร์ จ�ก Torqeedo Asia Pacific

“เชื่อว่�ง�นประสบคว�มสำ�เร็จโดยรวม  สภ�พแวดล้อม ส�ธ�รณชน และทุกอย่�งดำ�เนินไปได้ด้วย

ดีในปีนี้   ผู้คนให้คว�มสนใจเป็นอย่�งม�กในเรื่องเครื่องยนต์ไฟฟ้�ของเร�และในง�นโดยทั่วไป  พูด

ได้คำ�เดียวว่�ง�นนี้ประสบคว�มสำ�เร็จ!”  ฮ�นส์  ม�ร์ติน จ�ก Cholamark Boat Co

“ห�กให้พูดคำ�เดียวว่�ง�นนี้เป็นอย่�งไรก็ต้องบอกว่� ‘น่�ตื่นเต้น!’ ผมแนะนำ�ธุรกิจที่คล้�ยคลึงกันให้

เข้�ร่วมง�นนี้ มันสนุกม�ก!”  โมฮัมหมัด ยูนิส จ�ก Illuzion Group

“ง�นนี้ช่วยให้เร�ได้พบผู้นำ�อุตส�หกรรมและผู้คนระดับมืออ�ชีพจ�กภ�คต่�งๆ เป็นจำ�นวนม�ก รวม

ทั้งลูกค้�ที่น่�ในใจในอน�คต” มิก คอตเตอร์ จ�ก Yacht Services Thailand

เบื้องหลังความสำาเร็จของการจัดงาน
•  ทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดงานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ

•  ฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ระยะยาวกับ VIPs และ UHNWIs ซึ่งพัฒนาขึ้นอย่างทรงพลัง

•  เครือข่ายพันธมิตรและผู้จัดหาระดับมืออาชีพ

•  พันธมิตรกับสื่อหลักในประเทศไทย ภูเก็ต และทั่วทั้งเอเชีย

•  ความสัมพันธ์อันทรงพลังกับงานชั้นนำาในจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์

•  ร่วมมือกับสโมสรระดับสูง (สโมสรรถหรูหรา สโมสรรถคลาสสิกภูเก็ต สโมสรกอล์ฟ)

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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ภูเก็ต

ภูเก็ตอยู่ในทำาเลที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำาหรับเรือสำาราญจากเมดิเตอเรเนียนที่มาเยือนเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และเลยแปซิฟิกออกไป  ถือว่าเป็น “ศูนย์กลาง” โครงสร้างพื้นฐานหลัก

สำาหรับเรือสำาราญขนาดใหญ่ที่ล่องไปในภูมิภาคนี้ เพราะบนเกาะนี้มีท่าเทียบเรือสำาราญขนาดใหญ่

มากว่า 100 แห่ง

ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางปลายทางสำาหรับเรือสำาราญในเอเชียอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่มีที่ใดที่จะมี

ขีดความสามารถที่จะให้เรือสำาราญขนาดใหญ่เหล่านั้นเทียบท่าได้

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมเรือสำาราญระดับโลกดังเช่น 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 

รอยัลภูเก็ตมารีน่า

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 จะมีขึ้นที่รอยัลภูเก็ตมารีน่า ซึ่งห่างไกลจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยว และกิจกรรมที่มีสีสันในเมือง แต่ก็เพียงแค่ไม่กี่นาทีจากแหล่งดึงดูดอื่นๆ บนเกาะภูเก็ต

รอยัลภูเก็ตมารีน่าตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของภูเก็ตมีสิ่งอำานวยความสะดวกและบริการครบครัน

มากที่สุด

สำาหรับบางคนรอยัลภูเก็ตมารีน่าเป็นศูนย์กลางของความตื่นเต้น งานแข่งเรือ ปาร์ตี้ ค็อกเทลบนทาง

เดินไม้ หรือการผจญภัยร่วมกันหลังงจากผจญภัยในทะเล  สำาหรับคนอื่นมันคือการพักผ่อนเงียบๆ  

นั่งสบายๆ ที่ร้านกาแฟ หรือดื่มไวน์คุณภาพดีกับเพื่อนฝูง

สำาหรับทุกคนมันคือความหรูหราในทุกรูปแบบ

ชีวิตที่ท่าจอดเรือใดๆ เป็นอะไรที่พิเศษและสไตล์ชีวิตที่รอยัลภูเก็ตมารีน่าเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง

อย่างแท้จริง  อยู่ใจกลางสภาพแวดล้อมการเดินเรือที่อลังกาลที่สุดในเอเชีย มีอากาศที่เอื้ออำานวย

ต่อการเดินเรืออย่างมหัศจรรย์จริงๆ

แนวคิดเรื่องการค้าปลีกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรอยัลภูเก็ตมารีน่ามีแหล่งช๊อปปิ้งระดับโลก 

ให้ประสบการณ์ด้านการรับประทานอาหาร และความบันเทิงในสไตล์ที่เกินธรรมดา มีทั้งคุณภาพ 

ความหลากหลาย และความสนุกสนาน

สินค้าปลีก อาหาร และเครื่องดื่มแบรนด์ท้องถิ่นผสมผสานกันอย่างน่าตื่นเต้น  มีร้านอาหารมาตรฐาน

สากล 4 ร้านที่หน้างานได้มีการจัดสรรบริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้พำานัก

อาศัยในท่าจอดเรือ รวมถึงผู้คนในละแวกนั้นและนักท่องเที่ยว

https://www.royalphuketmarina.com/

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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องค์ประกอบของงาน

บนบก บนน้ำา

เริ่มจากการเจรจากันที่งานแสดงสินค้าจนถึงการซื้อเรือที่ท่าจอดเรือ เครือข่ายกับลูกค้าบนทางเดินไม้และกระโดดขึ้นเรือสำาราญขนาดใหญ่ ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 เป็นงานเสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดในภูเก็ต

การแสดงปฏิสัมพันธ์

•  ผู้ให้เช่าเรือสำาราญและผู้จัดหาด้านการเดินเรือ - มีพื้นที่แสดงสินค้าการให้เป็น

    การเฉพาะเจาะจง

•  รถคลาสสิคและซูเปอร์คาร์

•  อสังหาฯ หรูหรา

•  งานบริการ / การท่องเที่ยวอย่างหรูหรา

•  ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องบิน / เฮลิคอปเตอร์

•  อุปกรณ์วัดเวลาและเครื่องประดับชั้นดี

•  หอศิลป์และการแสดงศิลป์

•  ออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ และตกแต่ง

•  แฟชั่นและเครื่องประดับ

•  การอนุรักษ์เรือ / กิจกรรมเดินเรือ -  มุมที่ให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวน 

สิ่งดึงดูดใจเพิ่มเติม

•  พื้นที่ให้เด็กเล่น

•  สถานที่รับประทานอาหารชั้นดีและแบบลำาลอง

•  ดนตรีสด

•  การสาธิตฝีมืองาน

•  การอภิปรายกลุ่ม

มีเรือสำาราญมากว่า 50 ลำา มาแสดงตั้งแต่รุ่นล่าสุดไปจนถึงรุ่นคลาสสิค

•  ผู้ผลิตเรือยอชต์

•  ศูนย์กลางเรือสำาราญขนาดใหญ่

•  เรือสำาราญคลาสสิค

•  บูธที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ - กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์สัตว์น้ำา

•  บุธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – นำาเสนอการเช่าเรือสำาราญในภูเก็ตและประเทศไทย 

    และกิจกรรมการเดินเรือ

•  “ของเล่นในน้ำา” - ซึ่งรวมถึงเจ็ทสกี ยานน้ำาและเรือดำาน้ำาขนาดเล็ก

•  การทดลองในทะเล

สิ่งดึงดูดใจเพิ่มเติม

•  นิทรรศการงานศิลป์บนน้ำา

•  สัมมนาอนุรักษ์ทางน้ำา

•  สัมมนาการเดินเรือ

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานแสดงสินค้าทีใ่หญท่ี่สุดที่เคยจัดทีภู่เก็ต
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเรือซูเปอร์ยอชต์

หนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก

การเดินทางเริ่มต้น 10 – 13 มกราคม 2562

สภาพแวดล้อมและความรู้สึกโดยรวม มีเอกลักษณ์เฉพาะ

องค์ประกอบพิเศษเหล่านี้ให้หลักประกันในเรื่องประสบการณ์อันเข้มข้นและยาวนานตลอดระยะ

เวลางานทั้ง 4 วัน

•  งานเลี้ยงบนเรือสำาราญ

•  งานเลี้ยงสำาหรับผู้แสดงสินค้า

•  วงดนตรีแจ๊สที่หน้างานทุกวันตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป

•  เล้าจ์

•  วิสกี้/บรั่นดีหายาก มีทั้งจัดแสดงและการชิม

•  ชิมคาเวียร์

•  แชมเปญและไวน์ชั้นดี  ชิม/สาธิตการทำาค็อกเทล

•  แสดงงานศิลป์และการติดตั้งงานศิลป์ทั่วทั้งท่าจอดเรือ

•  นิทรรศการภาพถ่ายกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียง

•  การเดินเรือ ภาพที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันสำาหรับเยาวชน

•  แข่งขัน“Instagram Posts” ที่ดีที่สุด

“ความรู้สึกของงานเลี้ยง” จริงใจและแรงบันดาลใจ ในสภาพแวดล้อมหรูหรา

และมีคุณภาพ

จากบันทึกสถิติมหกรรมสไตล์ชีวิตระดับสูงในอดีตที่จัดมาทั่วทั้งเอเชียงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ 

แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 เป็นโอกาสอันดีเยี่ยมที่จะ…

สร้างสรรค์ - และจัดงานสไตล์ชีวิตระดับสูงที่ให้แรงบันดาลใจที่เหนือชั้นกว่ามาตรฐาน

อุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ปฏิสัมพันธ์ - กับ HNWI’s ท้องถิ่นและสากลที่มีความซาบซึ้งและความสนใจที่แตกต่างกันออกไป

ประสบการณ์ – สภาพแวดล้อมของความสร้างสรรค์ ความซาบซึ้ง และความสนุกสนาน  

ห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่สร้างแรงจูงใจ ซึ่งมีแนวคิดเหมือนๆ กัน

ประชาสัมพันธ์ - แบรนด์ที่มาแสดงในงานให้ผู้ชมในระดับท้องถิ่นเพื่อให้หลักประกันในเรื่องการรับ

รู้แบรนด์เป็นอย่างดี

จัดวางตำาแหน่ง - เข้าร่วมกับแบรนด์ในระดับสูงเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และการรับรู้แบรนด์

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานแสดงสินค้าทีใ่หญท่ี่สุดที่เคยจัดทีภู่เก็ต
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเรือซูเปอร์ยอชต์

หนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก

การเดินทางเริ่มต้น 10 – 13 มกราคม 2562

ผู้สนับสนุนในปี 2561

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานแสดงสินค้าทีใ่หญท่ี่สุดที่เคยจัดทีภู่เก็ต
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเรือซูเปอร์ยอชต์

หนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก

การเดินทางเริ่มต้น 10 – 13 มกราคม 2562

ผู้แสดงสินค้าในปี 2561

50 51THAILAND YACHT SHOW POST SHOW REPORT THAILAND YACHT SHOW POST SHOW REPORT

EXHIBITORS
THE 2018 TYS

50 51THAILAND YACHT SHOW POST SHOW REPORT THAILAND YACHT SHOW POST SHOW REPORT

EXHIBITORS
THE 2018 TYS

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเรือซูเปอร์ยอชต์

หนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก

การเดินทางเริ่มต้น 10 – 13 มกราคม 2562

ผู้เข้าชมกลุ่มเป้าหมาย

การประชาสัมพันธ์ต่อผู้เข้าชมงาน

จะมีผู้เข้าชมมากกว่า 6,000 คน ในงาน 4 วัน

•  ภูเก็ต – ผู้พักอาศัยและเจ้าของบ้านพักตากอากาศ

•  กรุงเทพฯ – ครอบครัวที่มีฐานะและเพื่อน

•  HNWI - จากจีนแผ่นดินใหญ่ / ฮ่องกง / สิงคโปร์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

•  แขกระดับ VVIP  – ซึ่งได้รับเชิญจากผู้จัดวงานและบริษัทในเครือซึ่งไม่จำากัดอยู่เพียงแค่ ผู้ลงทุนด้านอสังหาฯ 

    ผู้ลงทุนด้านเรือสำาราญ เจ้าของรถคลาสสิค ผู้สนใจแฟชั่น นักสะสมนาฬิกา นักสะสมงานศิลป์

•  รอยัลภูเก็ตมารีน่า - ชุมชนและผู้พักอาศัย แขก HNWI

จากหนังสือเชิญที่ส่งทางเมล์ โฆษณาและป้ายโฆษณาในท้องถิ่น ไปจนถึงสัมภาษณ์ทางวิทยุและการปรากฏตัวทางโทรทัศน์ การโฆษณางานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562  ให้นักท่องเที่ยว

ทราบในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จะดึงดูดผู้คนจากกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย และจากหลายๆ ภูมิภาค รวมทั้งผู้พักอาศัยอยู่ในภูเก็ตและเจ้าของบ้านพักตากอากาศให้มางานนี้

งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 มีการทำาการตลาดที่มากกว่าเป็นแค่การแสดงเรือ นั่นก็เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีผู้เข้าชมที่มาจากหลากหลายประเภท เช่น ประชาชนที่พำานักอาศัยทั้งชาวไทย

และต่างประเทศ รวมทั้งผู้มาเยือนจากต่างประเทศให้มางานนี้

ในเชิงกลยุทธ์ส่งออกบัตรเชิญประมาณ 70,000 ใบ ไปแล้วทั่วเกาะ คือตามโรงแรม ร้านอาหาร และศูนย์การค้าต่างๆ เพื่อให้ผู้พำานักอาศัยในท้องถิ่นรู้เรื่องงานนี้มากขึ้น

ในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับ Phuket News จะมีการโฆษณา งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 ออกอากาศเป็นประจำาที่คลื่นวิทยุ  89.5FM และ Phuket News TV จะมีการใช้งบประมาณ

เป็นจำานวนมากสำาหรับป้ายโฆษณาในตำาแหน่งสำาคัญๆ หลายแห่ง

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานแสดงสินค้าทีใ่หญท่ี่สุดที่เคยจัดทีภู่เก็ต
11



โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

1 4 - 1 7  D e c e m b e r  2 0 1 7
รายการสิทธิประโยชน์

ระดับ 1

ผู้สนับสนุนหลัก

และผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ

ระดับ 2

ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับ 3

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการและสื่อ

พันธมิตร

สิทธิพิเศษและสิทธิในการใช้ชื่อ

สิทธิในการใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ “(ชื่อผู้สนับสนุนหลัก) ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ 

เรนเดอวูซ์ 2562 นำาเสนอโดย (ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ)” สำาหรับใช้ในการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “(ชื่อผู้สนับสนุน) ผู้สนับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการของ (ชื่อผู้สนับสนุน

หลัก) ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 นำาเสนอโดย (ชื่อผู้สนับสนุนการนำา

เสนอ)” สำาหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “(ชื่อผู้จัดหา) ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อ

พันธมิตร (ชื่อผู้สนับสนุนหลัก) ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 นำาเสนอ

โดย (ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ)” สำาหรับใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์

มี

ใส่ชื่อบริษัทไว้ร่วมกับโลโก้ของงาน มี

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเภทสินค้าหนึ่งๆ ในการสนับสนุนกิจกรรม มี มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์ในแบรนด์

ในงานอีเวนท์

แสดงโลโก้ทั้งในและรอบๆ บริเวณพื้นที่จัดงาน

- ติดธงเป็นทิวแถวริมถนน ทั้งในและรอบๆ รอยัลภูเก็ตมารีน่า

- ติดป้ายแบนเนอร์ทั้งในและรอบๆ ภูเก็ต

- บิลบอร์ดที่รอยัลภูเก็ตมารีน่า

- ในสถานที่จัดงาน: ซุ้มประตูทางเข้า / ป้ายบอกทาง / แบนเนอร์ / ธง /  

  ป้ายรวมรายชื่อผู้แสดงสินค้า/ ฉากหลังของเวที

- ประชาสัมพันธ์แบรนด์บนฉากหลังของงานแถลงข่าวในวันเปิดงาน

มี (เป็นสัดส่วน) มี (เป็นสัดส่วน) มี (เป็นสัดส่วน)

งานเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ของไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562

- แสดงโลโก้อย่างเด่นชัดบนสื่อวัสดุทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

  รวมทั้ง สิ่งพิมพ์ โฆษณา ข่าว ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อีเมล์

- แสดงโลโก้บน จอ เวที ป้าย และแบนเนอร์ ทั้งหมด

- เอกสารของบริษัทของแจกซึ่งบรรจุไว้ในกระเป๋าของชำาร่วยงานเอ็กซ์คลูซีฟ

  ดินเนอร์

มี (เป็นสัดส่วน) มี (เป็นสัดส่วน) เพิ่มเติม

เทศกาลเดินเรือ

- แสดงโลโก้ทั้งในและรอบๆ พื้นที่จัดงานต่อไปนี้ (จะประกาศข้อมูลอย่างละเอียด

  ให้ทราบอีกครั้ง) กิจกรรมแข่งเรือใบ สาธิตกีฬาทางน้ำา งานสัมมนาทางธุรกิจ 

  การ famillarisation excursion

มี (เป็นสัดส่วน) มี (เป็นสัดส่วน) มี (เป็นสัดส่วน)

สิทธิในการใช้พื้นที่และประชาสัมพันธ์

สิทธิในการใช้งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ ในแคมเปญทั้งหมดครอบคลุม

การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาทุกประเภท
มี มี มี

แสดงโลโก้ในโฆษณาหรือกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ 

เรนเดอวูซ์ ทุกชิ้นทางสิ่งพิมพ์ วิทยุ ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งจัดทำาโดยผู้จัดงาน
มี (เป็นสัดส่วน) มี (เป็นสัดส่วน) มี (เป็นสัดส่วน)

แสดงโลโก้ในบัตรเชิญอย่างเป็นทางการ มี มี

รายการสิทธิประโยชน์

ระดับ 1

ผู้สนับสนุนหลัก

และผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ

ระดับ 2

ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับ 3

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการและสื่อ

พันธมิตร

บทบรรณาธิการในนิตยสาร Preview ฉบับพิเศษ มี มี มี

แสดงโลโก้ไว้บนหน้าผู้สนับสนุนหลักของนิตยสาร Preview ฉบับพิเศษ มี มี

แสดงโลโก้ไว้บนปกของแคตาล็อกรายการ มี

บทบรรณาธิการเต็มหน้าในแคตาล็อกรายการ มี

โฆษณาสี่สีเต็มหน้าในแคตาล็อกรายการ 2 1 1/2

แสดงข้อมูลไว้ในแคตาล็อกรายการ 400 คำา 200 words 200 words

แสดงโลโก้ไว้บนหน้าผู้สนับสนุนของแคตาล็อกรายการ มี มี มี

กล่าวถึงชื่อบริษัทในโฆษณาอย่างเป็นทางการที่ผลิตขึ้นเฉพาะของงานนี้ผ่านรายการวิทยุ มี

แสดงโลโก้ในโฆษณาทุกชิ้นของงาน มี

แสดงโลโก้ในวิดีโออย่างเป็นทางการของงาน มี มี

แสดงโลโก้ในสื่อกลางแจ้งทั้งหมด (ดูรายละเอียดข้างต้น) มี มี

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่จัดทำาขึ้นโดยเฉพาะสำาหรับผู้สนับสนุน 1 รวมอยู่ในข่าวที่มี

ให้สื่อ

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางดิจิตอลและโซเชียล

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ทุกเว็บ 

ซึ่งรวมถึงจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
มีอย่างเด่นชัด มี มี

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงการสร้างบล็อกวิดีโอ 

การสัมภาษณ์ ถามตอบทางทวิตเตอร์ โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์และเฟสบุ๊ค
มีอย่างเด่นชัด มี

แสดงโลโก้ในแอพทุกแอพที่ผลิตสำาหรับรายการ มีอย่างเด่นชัด มี

โปรแกรมการตลาดเชิงประสบการณ์/การนำาเสนอ

บูธจำาหน่ายสินค้าในงานและเจ้าหน้าที่ประจำาบูธ (จะแจ้งขนาดบูธให้ทราบภายหลัง) มี มี มี

การแจกสินค้าตัวอย่าง มี มี มี

บูธประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับรองแขกวีไอพี มี

โปรแกรมด้านการรับรองและการสร้างเครือข่าย

บัตรวีไอพีสำาหรับงานเลี้ยงเป็นทางการทุกงาน 20 ต่องานเลี้ยง 10 ต่องานเลี้ยง 5 ต่องานเลี้ยง

บัตรเชิญเข้าชมรายการที่จัดแสดง รวมทั้งบัตรเข้างานแสดงสินค้าและค็อกเทลตอนรับ 100 30 10

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานแสดงสินค้าทีใ่หญท่ี่สุดที่เคยจัดทีภู่เก็ต
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเรือซูเปอร์ยอชต์

หนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก

การเดินทางเริ่มต้น 10 – 13 มกราคม 2562

แพ็คเกจสำาหรับพันธมิตรในภูเก็ตและ

ผู้อุปถัมภ์อุตสาหกรรมทางทะเล

เรามีโอกาสจำากัดสำาหรับพันธมิตรและผู้อุปถัมภ์อุตสาหกรรมทางทะเลในภูเก็ตในระดับต่างๆ ซึ่งนำาเสนอผลประโยชน์ทางด้านแบรนด์และการรับรอง

พันธมิตรในภูเก็ต

•  สิทธิในการใช้ชื่อ/โลโก้ของงานในการประชาสัมพันธ์ของตัวเอง (เช่น “พันธมิตรในภูเก็ต

    อย่างเป็นทางการของงาน...”)

•  โลโก้บนหน้าผู้สนับสนุนงานบนเว็บไซต์ของงาน

•  โลโก้ + โฆษณา 1/4 หน้าในโปรแกรมงาน

•  โลโก้บนโปสเตอร์/บิลบอร์ดของงาน (ติดทั้งเกาะ)

•  บัตรผ่านวีไอพี 5 ใบ

•  สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ในงาน

•  โลโก้บนเวที / ฉากหลังพื้นที่สัมภาษณ์สื่อ

ผู้อุปถัมภ์อุตสาหกรรมทางทะเล

•  สิทธิในการใช้ชื่อ/โลโก้ของงานในการประชาสัมพันธ์ของตัวเอง 

    (เช่น “ผู้อุปถัมภ์อย่างเป็นทางการของงาน...”)

•  ชื่อบริษัทบนหน้าผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์ของงาน

•  โลโก้ในหน้าผู้สนับสนุนในโปรแกรมงาน

•  ชื่อบริษัทบนโปสเตอร์/บิลบอร์ดของงาน (ติดทั้งเกาะ)

•  ชื่อบริษัทในสื่อโฆษณาของพันธมิตร

•  บัตรผ่านวีไอพี 2 ใบ

•  สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ในงาน

•  โลโก้บนเวที / ฉากหลังพื้นที่สัมภาษณ์สื่อ

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานแสดงสินค้าทีใ่หญท่ี่สุดที่เคยจัดทีภู่เก็ต
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเรือซูเปอร์ยอชต์

หนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก

การเดินทางเริ่มต้น 10 – 13 มกราคม 2562

ทางเลือกสำาหรับผู้แสดงสินค้า

ทางเลือกในการประชุม

การเข้าร่วม ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมการล่องเรือ

ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไกลกว่านั้น

ขณะนี้เปิดให้ผู้แสดงสินค้าจองพื้นที่ได้แล้ว ดูข้อมูลได้ที่ https://www.thailandyachtshow.com/why-exhibit/

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 ได้รวมผู้นำาในอุตสาหกรรมการเดินเรือเข้าด้วยกันเพื่อมาอภิปราย

และนำาเสนอเรื่องราวต่างๆ 

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานแสดงสินค้าทีใ่หญท่ี่สุดที่เคยจัดทีภู่เก็ต
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเรือซูเปอร์ยอชต์

หนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก

การเดินทางเริ่มต้น 10 – 13 มกราคม 2562

รางวัลสไตล์เรือสำาราญคริสโตเฟิ้ล2562

รางวัลสไตล์เรือสำาราญคริสโตเฟิ้ล 2562 ถือว่าเป็นเลิศที่สุดในอุตสาหกรรมการล่องเรือในเอเชียและในระดับสากล เป็นพิธีมอบรางวัลในการเดินเรือครั้งแรกของปี คืนงานรื่นเริงที่มีการมอบรางวัลเป็นส่วนหนึ่ง

ของไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 ที่กลางฉากเหตุการณ์ของมหกรรมระดับโลก!

มีโอกาสในการสนับสนุนรางวัลสไตล์เรือสำาราญคริสโตเฟิ้ล 2562 ซึ่งรวมถึงแพ็คเกจผู้สนับสนุนการนำาเสนอ ซึ่งมีสิทธิในการตั้งชื่อ อีกทั้ง ผู้สนับสนุนร่วมที่เป็นธุรกิจซึ่งไม่เป็นคู่แข่งกัน

พิธีมอบรางวัลเปิดโอกาสให้สื่อสารกับลูกค้าและผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าในอนาคตในสภาพแวดล้อมที่หรูหราและน่าตื่นเต้น

พิธีมอบรางวัลเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายสำาหรับผู้นำาทางด้านธุรกิจและผู้ที่ตัดสินใจในอุตสาหกรรมการเดินเรือ ซึ่งเน้นจุดเด่นในเรื่องนวัตกรรมและความสำาเร็จในชุมชน

เกี่ยวข้องกับแวดวงการล่องเรือในเอเชียตั้งแต่ปี 2548  คริสโตเฟิ้ล ประกอบไปด้วย French L’Art de Vivre และขอบคุณเป็นอย่างมากสำาหรับงานสร้างสรรค์ รางวัลสไตล์เรือสำาราญคริสโตเฟิ้ลมี 25 ประเภท  

ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงรสนิยมและความเป็นเลิศในเรือสำาราญแบบมอเตอร์และเรือใบรุ่นล่าสุดที่นำาเสนอในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยบริษัทต่อเรือชั้นนำาที่นี่และที่ไกลกว่านี้

ผู้สนับสนุนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากการตลาดในไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 ซึ่งจะช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ  HNWIs และผู้ที่มีบทบาทสำาคัญทั่วทั้งภูมิภาค

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากดั - ผู้เช่ียวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานแสดงสินค้าทีใ่หญท่ี่สุดที่เคยจัดทีภู่เก็ต
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเรือซูเปอร์ยอชต์

หนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก

การเดินทางเริ่มต้น 10 – 13 มกราคม 2562

ผู้สนับสนุนหลักและผู้

สนับสนุนการนำาเสนอ
ผู้สนับสนุนร่วม

รายการสิทธิประโยชน์

สิทธิในการใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ “(ชื่อผู้สนับสนุน

หลัก) ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 

2562 นำาเสนอโดย (ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ)” 

สำาหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “(ชื่อผู้สนับสนุน) ผู้สนับสนุนร่วม

อย่างเป็นทางการของ (ชื่อผู้สนับสนุนหลัก) ไทย

แลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 นำาเสนอ

โดย (ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ)” สำาหรับใช้ใน

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

ใส่ชื่อบริษัทไว้ร่วมกับโลโก้ของงาน มี

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเภทสินค้า

หนึ่งๆ ในการสนับสนุนกิจกรรม
มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์ในแบรนด์

แสดงโลโก้ทั้งในและรอบๆ บริเวณพื้นที่จัดงาน มี มี

แสดงโลโก้ในบัตรเชิญอย่างเป็นทางการ มี

แสดงโลโก้ (ขนาดใหญ่) บนฉากหลังเวที มี มี

แสดงโลโก้และแบรนด์ในวิดีโอในงานเลี้ยงอย่าง

เป็นทางการ
มี มี

กล่าวคำาปราศัย - มีกิจกรรมทางการตลาดให้ท่าน

พูดกับอุตสาหกรรม
มี

ตารางแสดงสิทธิประโยชน์ของผุ้สนับสนุน มี มี

ประกาศการเป็นผุ้สับสนุนของท่านในระหว่างมอบ

รางวัล  ตัวแทนจากบริษัทของท่านจะได้รับเชิญให้

เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมอบรางวัล

มี

สิทธิในการใช้พื้นที่และประชาสัมพันธ์

รางวัลจำาลอง มี

ผู้สนับสนุนหลักและผู้

สนับสนุนการนำาเสนอ
ผู้สนับสนุนร่วม

แสดงโลโก้และประวัติบริษัทโดยย่อในรายการ

มอบรางวัล
มี มี

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางดิจิตอลและโซเชียล

โลโก้และประวตัิบริษทัโดยย่อบนเว็บไซต์ไทยแลนด์

ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562
มี มี

เนื้อหาพิเศษในจดหมายเวียน html มี มี

โพสต์เฉพาะเจาะจงในโซเชียลมีเดีย มี มี

โปรแกรมด้านการรับรองและการสร้างเครือข่าย

โต๊ะในตำาแหน่งหลักสำาหรับแปดคน มี (ตำาแหน่งหลัก) มี

ได้ส่วนลดในการจองโต๊ะเพิ่ม 50% 50%

บัตรวีไอพีสำาหรับไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ 

เรนเดอร์วูซ์ 2562
X 10 X 4

ผู้สนับสนุนโต๊ะในงาน

งานมอบรางวัลสไตล์เรือสำาราญคริสโตเฟิ้ล 2562 เปิดโอกาสให้บริษัทจำานวนจำากัดสามารถสนับสนุน

โต๊ะที่งานมอบรางวัลได้

ผู้สนับสนุนโต๊ะในงานแต่ละรายจะได้โต๊ะหนึ่งตัวสามารถนั่งได้ 8 คน ซึ่งเป็นวิธีการประหยัดในการยก

ระดับภาพลักษณ์บริษัทของท่านให้เหนือกว่าคู่แข่ง

แพ็คเกจรวมถึง โลโก้ (ขนาดเล็ก) บนฉากหลังเวที บัตรชื่อแบรนด์บนโต๊ะ  มีส่วนลดให้ 50% สำาหรับ

การจองโต๊ะเพิ่ม

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.
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กิจกรรมการตลาด
จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 อย่างแพร่หลาย ด้วยวิธีการตลาดผสมผสานหลายอย่าง ทั้งตี

พิมพ์และสื่อออนไลน์

ในการทำางานร่วมกับสื่อมากมายหลายชนิด จากโฆษณาในการตีพิมพ์เกี่ยวกับเรือสำาราญชั้นนำาและหนังสือพิมพ์นานาชาติเพื่อให้ตีพิมพ์เนื้อหาที่กว้า

งมากๆ ในเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างหรูหรา จึงเป็นการโปรโมทงานนี้อย่างแพร่หลายทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับสากล

นอกจากเนื้อหาตีพิมพ์และสื่อออนไลน์แล้ว ยังมีการกระจายภาพและเสียงอย่างน่าประทับใจ

มีการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเพื่อที่จะดึงดูด UHNWI และ HNWI ให้เข้าร่วมงาน เมล์โดยตรง 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และข่าวของงานนี้จะแพร่ไปยังผู้ดูทางโซเชียลมีเดีย

รุ่น 3 กับ รุ่น 2

จุดเด่นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในปี 2561 มูลค่าการประชาสัมพันธ์โดยรวมของ 

งานในปี 2561
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พันธมิตรสื่อ 2561
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โฆษณาด้วยสิ่งตีพิมพ์

การโฆษณาทางสื่อจะเริ่มต้นหลายเดือนก่อนงาน โดยจะเน้นในเรื่องมืออาชีพหลักจากอุตสาหกรรม ข่าวสาร วิถีชีวิต และสิ่งตีพิมพ์ด้านธุรกิจเพื่อเพิ่มเนื้อหาการบรรณาธิการ

โฆษณาออนไลน์

ทีมงานการตลาดไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 จะทำางานอย่างใกล้ชิดกับเว็บพอร์ตัลอุตสาหกรรมนานาชาติเพื่อเข้าถึงซับสไครเบอร์และผู้มาเยือนด้วยการโฆษณาทางเว็บ

และทางอีเมล์

นิติยสารพรีวิว

นิติยสารพรีวิว ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษในเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับผู้แสดงสินค้า การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และเรือสำาราญที่นำามาแสดงที่งาน 

ประมาณหนึ่งเดือนก่อนงานจะมีการแจกจ่ายนิตยสารไปยังผู้อ่าน UHNWI และ HNWI ฐานข้อมูลหลักทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเมล์ไปให้กลุ่มวีไอพีที่ได้รับการคัดเลือก

การเชิญ

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 เป็นงานพิเศษเฉพาะ  จะส่งคำาเชิญและบัตรผ่านส่วนตัวไปให้แขกวีไอพีที่มีคุณสมบัติในระดับภูมิภาคและระดับสากลทางเมล์ อีกทั้งยัง

กระจายไปยังผู้สนับสนุน ผู้แสดงสินค้า และสื่อพันธมิตร

โซเชี่ยลมีเดีย

การสื่อสารผ่านโซเชี่ยลมีเดียแพลตฟอร์มเป็นจำานวนมากเช่น Facebook, Twitter, LinkedIn และ Instagram ทำาให้มีผู้คนรับรู้เกี่ยวกับนี้เป็นอย่างมาก

การรับรอง

ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ 2562 ให้โอกาสมหัศจรรย์ในการให้ความบันเทิงแก่ลูกค้า และผู้บริหารในท่าจอดเรือที่สวยงามที่สุดในโลก   มหกรรมนี้มีงานเลี้ยงอันหลากหลาย 

และให้โอกาสที่จะให้ความบันเทิงในงานแสดงในบาร์ และร้านอาหาร มีเรือสำาราญให้สำาหรับการบันเทิงเป็นการผูกขาดเป็นพิเศษ

การตลาดเชิงประสบการณ์

โอกาสที่จะทำาให้คนที่มางานประมาณ 6,000 คน ได้พบกับแบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ ที่งานแสดงสินค้า
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ผู้จัดงาน ติดต่อ

บริษัท ทรีแอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด

บริษัท ทรีแอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด เป็นบริษัทสาขาของ Verventia Pte Ltd ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นธุรกิจที่

จัดหาแพลตฟอร์มการตลาดให้ผู้ผลิต ผู้จำาหน่าย และผู้จัดหา และแนะนำาผลิตภัณฑ์และบริการสไตล์ชีวิตให้แก่ผู้ชมที่

มั่งคั่งทั่วโลก ประวัติโดยย่อขอบริษัทในเรื่องการจัดงานและความสัมพันธ์อันกว้างใหญ่ที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย 

กระตุ้นให้เกิดความเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมและการพัฒนา

ทีมงาน 3L ระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการจัดงานให้ประสบความสำาเร็จและในการจัดการ

โครงการ ทุ่มเทให้อย่างเต็มที่กับการส่งมอบงานระดับโลกในสถานที่จัดงานที่มีเอกลักษณ์ทั่วโลก

ประวัติการทำางานของ 3L ซึ่งรวมถึงงานสิงคโปร์ยอชต์โชว์ งานแสดงเรือสำาราญและสไตล์ชีวิตชั้นนำาในเอเชีย ซึ่งได้

รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ อุตสาหกรรมเรือสำาราญระดับโลกและคณะกรรมการท่องเที่ยวสิงคโปร รวมทั้งไทยแลนด์

ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์ เรือสำาราญขนาดใหญ่ขั้นทดลองในภูมิภาค งานเดินเรือและกีฬาทางน้ำา ที่จัดขึ้นร่วมกับ

รัฐบาลไทย

ASIA RENDEZ-VOUS PTE LTD

Asia RendezVous Pte Ltd รวมแพลตฟอร์มสื่อที่เติบโตรวดเร็วที่สุดของเอเชียเข้าด้วยกันคือ  LUX INC MEDIA 

และ HEART MEDIA ซึ่งรับผิดชอบในการให้เนื้อหาคุณภาพสูงในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างหรูหราแก่ผู้ชมในตลาดระดับ

สูงทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการตีพิมพ์นิตยสารชั้นนำาในตลาด ไปจนถึงงานที่สร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์และ

โอกาสด้านสไตล์ชีวิตอันหรูหราที่สุดในภูมิภาค LUX INC  MEDIA และ HEART MEDIA จัดหาแพลตฟอร์มระดับสุด

ยอดให้แก่ชนชั้นนำาของเอเชีย

มหกรรมระดับอลังการป็นแนวคิดที่ได้รับการพิสูจน์ในส่วนของสไตล์ชีวิตอันหรูหรา โดยมีแนวคิดในเรื่องนวัตกรรมที่จะ

แสดงสินค้าและบริการด้วยการกระตุ้น และเน้นในเรื่องประสบการณ์ผู้เข้าชมจากเรือสำาราญและเรือสำาราญขนาดใหญ่ 

รถซูเปอร์และคลาสสิก อสังหาฯ หรูหราริมน้ำา ไปจนถึงงานศิลป์ แฟชั่น นาฬิกาและ fine F&B งานช่วยกระตุ้นความ

รู้สึกของผู้มาเยือนและทำาให้พวกเขาสนใจมากๆ

งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ แอนด์ เรนเดอวูซ์

info@thailandyachtshow.com  

www.thailandyachtshow.com

บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด

198 ถนนตะนาว

แขวงบวรนิเวศร์ 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200

ประเทศไทย

โทร/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th

พอล พูล – กรรมการผู้จัดการ 

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ) 

อีเมล์: paul@paulpoole.co.th 

โทร +66 8 6563 3196

อุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ - ผู้ช่วยส่วนตัว  

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

อีเมล์: udomporn@paulpoole.co.th 

โทร +66 8 6382 9949

จัดโดย บริษัท ทรแีอล อีเวนท์ส (ไทยแลนด์) จำากัด และ ASIA RENDEZ VOUS PTE LTD.
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