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ขอ้เท็จจรงิโดยสังเขปของ WCGC
งาน WCGC 2563 ระดบัโลก 

รอบแข่งระดับชาติมากกว่า 30 รอบ
รอบคัดเลือกระดับชาติมากกว่า 150 รอบ 
จ�านวนผู้บริหารธุรกจิระดับสูงมากกว่า 

7,500 คน

สนามแข่ง WCGC ประเทศไทยป ี2563
กรงุเทพฯ สนาม Golf Club Thai CC
กรุงเทพฯ สนาม Royal Lakeside  

กรงุเทพฯ สนาม Thana City 
กรงุเทพฯ The Vintage Club 
หัวหิน Banyan Golf Club

พัทยา Burapha  
ภูเก็ต Laguna Golf Phuket

ประวัติผู้เข้าร่วมงาน
ผู้บริหารธุรกิจระดับสูงอายุ 30 - 60 ปี

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจบริหารระดับสูง เพศชาย 90%

งาน WCGC ประเทศไทยป ี2562
จ�านวนทีมบรษัิทมากกว่า 200 ทีม

รอบคัดเลือก 8 รอบ
24 ทีมในรอบชงิชนะเลิศระดับประเทศ
ไทยท ีส่นามกอลฟ์ Laguna ภ เูกต็

องค์กรให้การสนับสนุน
เวิลด์ คอรป์อเรท กอลฟ์ ชาเลนจ์

รปูแบบ
คิดคะแนนแบบ 

stableford รวมแต้มต่อ 3/4

ส่ือโทรทศัน์
Golfing World 

CNN

รายการกอลฟ์ WCGC ประเทศไทย ป ี2563
การแข่งขันกอล์ฟรายการเวิลด์ คอร์ปอเรท กอล์ฟ ชาเลนจ์ แห่งประเทศไทย ปี 2020 กลับมาเยือนอาณาจักรเป็นครั้งที่ 4 ด้วยจำนวนผู้เล่น
มากกว่า 500 คน ใน 9 รอบสนามแข่ง 
การแข่งขันกอล์ฟรายการเวิล์ด คอร์ปอเรท กอล์ฟ ชาเลนจ์ จัดเป็นการแข่งขันคอร์ปอเรท กอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถือเป็นรายการเดียวในการแข่งขัน
ระดับชาติ 30 รายการ
นับตั้งแต่การก่อตั้งรายการ ในปีพ.ศ. 2536 นักกอล์ฟมากกว่าหนึงล้านคนได้เข้าร่วมแข่งขันกันทั่วโลก เพื่อจะมีโอกาสเป็นตัวแทนของบริษัทและประเทศ
ของตนเองในรอบชิงชนะเลิศ WCGC ระดับโลก 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งประเทศหนึ่งในการเข้าร่วม ทีมชาติไทยชนะเลิศในการแข่งขัน WCGC ระดับโลก ในปีพ.ศ. 2561 และได้อันดับ 4
ในรอบชิงชนะเลิศ WCGC ระดับโลก ในปีพ.ศ. 2562
ในรอบ 8 ทีมสุดท้ายของรายการ WCGC ปี 2563 จะมีทีมบริหารเข้าร่วมมากกว่า 200 ทีม 10% ของทีมแข่งอันดับสูงสุดจะแข่งชันกันในรอบชิงชนะเลิศ 
WCGC ปี 2563 เพื่อหาทีมชนะเ ิลศที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันอบชิงชนะเลิศ WCGC ระดับโลกในเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 ที่เมืองกัชไกช์
ประเทศโปรตุเกส
รายการกอล์ฟคอร์ปอเรทเป็นวิธีที่เยี่ยมยอดสำหรับบริษัทในการพัฒนาทักษะการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง และเป็นการให้โอกาสแก่ทีมธุรกิจเข้าร่วมในงาน
ระดับโลก ช่วยให้นักกอล์ฟสมัครเล่นได้สัมผัสถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งรายการของการกอล์ฟระดับมืออาชีพ 
งานครั้งนี้นำเสนอช่องทางอันเยี่ยมยอดให้แก่ผู้สนับสนุนในการแสดงตนให้ปรากฎต่อสายตาของผู้มีอำนาจตัดสินใจทั้งหลาย เนื่องด้วยว่าผู้เล่น
ที่ผ่านการคัดเลือกนั้นต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งบริหารระดับสูงอยู่ในองค์กรบริษัทในประเทศไทยเท่านั้น
รายการกอล์ฟ WCGC ประเทศไทย ปี 2563 นี้จัดโดยทีม ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป ผู้ได้รับสิทธิ์ในการจัดรายการกอล์ฟ WCGC ของปีนี้ และในปัจจุบัน
ฟอร์ เมเนจเม้นท์ ก็อยู่ในระหว่างขอรับเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศระดับโลกในประเทศไทยในปี 2564 อีกด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ WCGC ประเทศไทยปี 2563 - ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

งาน WCGC ประเทศไทยป ี2563  
รอบคดัเลือก

สิงหาคม 2563 - ตุลาคม 2563

งาน WCGC ประเทศไทยป ี2563 
รอบชงิชนะเลิศ
ตุลาคม 2563
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แพ็คเกจการสนบัสนนุ
รายการกอลฟ์ WCGC ประเทศไทยป ี2563 ไดจ้ัดท�าแพ็คเกจการตลาดส�าหรบัผูส้นับสนุนและพันธมิตร เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่างกนัดงันี้

ระดบัที ่1 : ผูส้นบัสนนุการหลกั และผูห้สนบัสนนุการน�าเสนอ
ผูส้นับสนุนการหลกั จ�านวน 1 ราย พร้อมดว้ยสิทธิในการมชีื่อร่วมในชื่อของรายการ WCGC ประเทศไทย 2563
ผูส้นับสนุนการน�าเสนอ จ�านวน 1 ราย พร้อมดว้ยสิทธิในการมชีื่อร่วมในชื่อของรายการ WCGC ประเทศไทย 2563

ระดบัที ่2 : พันธมตินอย่างปน็ทางการ
พันธมิตรอย่างเป็นทางการ ของรายการ WCGC ประเทศไทย 2563 จ�านวน 6 ราย จากธรุกจิซึง่ไม่เป็นคู่แขง่กนั

ระดบัที ่3 : ผู้จดัหาสินคา้และบริการอย่างเปน็ทางการ
ผูจ้ัดหาสินค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการ จากหลากหลายธรุกจิ จ�านวน 10 ราย ให้การสนับสนุนสินค้าและบรกิารทีจ่�าเป็น
แกร่ายการ WCGC ประเทศไทย 2563 ซึง่รวมถงึพันธมิตรให้การสนับสนุนสินค้าอย่างเป็นทางการในหมวดหมู่ต่อไปนี้

สายการบิน	 เส้ือผ้า	 จัดหาบคุลากร
รถยนต	์ รบัส่งพัสดภุณัฑ	์	 กฬีา	&	เครื่องดื่มอัดลม	
ธนาคาร	&	บรกิารดา้นการเงิน		 สถานที่เที่ยว	 จ�าหน่ายตั๋ว
เบียร	์ ส่ือสารมือถือ		 เดนิทาง	&	ท่องเที่ยว

ระดบัที ่3 : ส่ือพันธมิตร
สื่อพันธมิตร จ�านวน 10 ราย เพ่ือสนับสนุนดา้นการรายงานข่าวผ่านโทรทัศน ์/ วิทย ุ/ สิง่พิมพ์ / ออนไลน ์/ โซเชยีลมีเดีย

ระดับที ่4 : พันธมติรท้องถิน่
แพ็คเกจส�าหรบัพันธมิตรท้องถิน่ส�าหรบังานต่าง ๆ ของรายการ WCGC ประเทศไทย 2563 

ผูส้นบัสนนุสถานทีจ่ดังาน
แพ็คเกจจัดงานรอบคดัเลือกส�าหรบัสนามกอลฟ์

แพ็คเกจเฉพาะสุดพิเศษ
สิทธิในการตัง้ชื่อ Hole-In-One  
สิทธิในการตัง้ชื่อใหร้ถบกักี้ที่ใชใ้นการแขง่ขัน
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เกีย่วกบั WCGC
เกีย่วกับรายการเวลิด ์คอรป์อเรท กอลฟ์ ชาเลนจ์
รายการเวิลด ์คอรป์อเรท กอลฟ์ ชาเลนจ ์เริม่ขึ้นในสหราชอาณาจักร ในปพี.ศ. 2536 โดยร่วมกบัหนงัสือพิมพ์
เดอะ ไทมส ์เพ่ือเป็นการสรา้งเวทีทีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งความสัมพันธท์ัง้ภายใน (แรงจูงใจ การสื่อสาร ทรพัยากร
บคุคล) และภายนอก (ลกูค้า คู่ค้า) ให้แกบ่รษัิทต่างๆ

ในปพี.ศ. 2540 รายการแขง่ประสบความส�าเรจ็ในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก จนกระทัง่มีการน�าแนวทาง
เดียวกนันีไ้ปใชท้ัว่โลก จนกระทัง่รายการแขง่ขันนี้เข้าถงึมากกว่า 20 ประเทศ รวมถงึ ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศอินเดีย ประเทศอิตาล ีประเทศนวิซแีลนด ์ประเทศนอรเ์วย ์ประเทศโปรตุเกส ประเทศสเปน และประเทศ
สวีเดน

รายการนี้ปจัจบุันถือเป็นเครือข่ายนานาชาตขิองรายการแขง่ขันกอลฟ์สมคัรเลน่ระดบัชาติหลายรายการ ซึง่ได้
รบัการสนับสนุนและจัดขึ้นโดยองคก์รการตลาดดา้นกฬีา (ผูไ้ดร้บัสิทธิ)์ โดยร่วมกบัสื่อพันธมิตรท้องถิน่ ผู้ชนะ
ประจ�าปจีากแตล่ะประเทศจะเข้าแขง่ขันในรอบชงิชนะเลิศระดบัโลกรายการ WCGC โดยไมไ่ด้เป็นเฉพาะตวัแทน
ระดบับรษัิทเท่านั้น แต่เป็นถงึตวัแทนระดบัประเทศและตวัแทนสื่อพันธมิตรระดบัชาติอีกดว้ย

มากกว่า 31 ประเทศ เขา้ร่วมในรอบชิงชนะเลศิระดับโลก ในปีพ.ศ. 2562 ในเมืองกชัไกช์ ประเทศโปรตเุกส ในการ
คน้หาผูเ้ขา้รอบชงิชนะเลศิจากประเทศตา่งๆ จ�านวน 31 คน ผูจ้ดัตา่ง ๆ ในประเทศทีเ่ขา้รว่มจากทัว่โลกไดจ้ดัการ
แขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัชาติมากกกวา่ 150 รอบ ซึง่ดงึดดูความสนใจจากนักธรุกจิระดบัผูบ้รหิารทัว่โลก

กลุม่ผูจ้ดัปัจจบุนัคอืแบรนด ์Guojiao 1573 จากประเทศจนี

รายการเวลิด์ คอรป์อเรท กอลฟ์ ชาเลนจ ์ป ี2563 – ประเทศทีเ่ขา้ร่วม
31 ประเทศที่เข้าร่วมในป ี2563...

แองโกล่า ฮงัการ ี เนเธอรแ์ลนด ์ รัสเซีย ตรุกี
บราซลิ อินเดีย นวิซีแลนด ์ สก็อตแลนด ์ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์
จีน อิตาล ี นอรเ์วย ์ หมู่เกาะเซเชลส ์ เวลส์
โคลัมเบีย ญี่ปุ่น ปากสีถาน สโลวาเกีย
สาธารณรฐัเชค็ มอรเิชียส ปารากวัย อเมรกิาใต ้
ฝรัง่เศส เม็กซโิก โปแลนด ์ สเปน 
กาน่า โมรอคโค โปรตุเกส ไทย

การออกขา่วทางโทรทศันข์อง WCGC
รายการ GOLFING WORLD
WCGC ออกรายการ Golfing World ซ่ึงเป็นส่ือของบรษัิท IMG รายการมีความยาว 60 นาที ถกูน�าเสนอ
5 วนัต่อสัปดาห ์(วนัจนัทร ์- วนัศุกร)์ 48 สัปดาห์ต่อป ีนับเป็นรายการกอลฟ์รายวนัที่ครอบคลุมเนื้อหา
มากทีส่ดุในโลก

Golfing World ออกอากาศผ่านนักจัดรายการนานาชาตไิปทัว่โลกตัง้แต่ทวปีอเมรกิาเหนือและใต ้ยโุรป แอฟรกิา 
ตะวนัออกกลาง เอเชยี และออสเตรเลีย สง่ข่าวสารไปยงัผู้ชมกอลฟ์ทัว่โลกนับล้านคน นักจัดรายการทัง้หมด
สามารถปรบัตารางการจัดรายการให้เหมาะกบัการรบัชมทัง้ในเวลากลางวนัและชว่งหวัค�า่ที่มจี�านวนผู้ชมสงู

เข้าถงึผู้ชม 418 ล้านคน ดว้ยมลูค่าสื่อมากกว่า 2.6 ล้านยโูร

CNN 

Living Golf เป็นรายการรายเดือนที่เผยแพรผ่่านเครือช่าย CNN ดว้ยการเข้าถงึผู้ชมมากกว่า 200 ล้าน
หลงัคาเรือนในมากกว่า 190 ประเทศ รายการนี้นับเป็นโอกาสเยี่ยมยอดในการปลกุกระแสของรายการกอลฟ์ 
WCGC ทัว่โลก

ในรายการมรีายงานข่าวชองการแขง่ขันระดบัโลกและสถานทีจ่ัดในวงการกอลฟ์ และบทสัมภาษณ์บคุคลชัน้แนว
หน้าในโลกของกฬีากอลฟ์

เข้าถงึผู้ชมมากกว่า 200 ล้านคน
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เกีย่วกบั WCGC ประเทศไทย
นดัแข่งขนั WCGC ประเทศไทย 2563

นัดแข่ง วันที่ สนามกอล์ฟ
รอบคัดเลือก	WCGC	ประเทศไทย	2563
รอบคัดเลือก 1 กรุงเทพฯ - เดอะ วินเทจ คลับ

รอบคัดเลือก 2 ภูเก็ต - ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต

รอบคัดเลือก 3 กรุงเทพฯ - รอยัล เลคไซต์

รอบคัดเลือก 4 หัวหิน - บันยัน กอล์ฟ

รอบคัดเลือก 5 กรุงเทพฯ - ธนาซิตี้

รอบคัดเลือก 6 กรุงเทพฯ - ไทย ซีซ ี(กิจกรรมส่วนตัวส�าหรับผู้สนับสนุนการตั้งชื่อ)

รอบคัดเลือก 7 พัทยา - บูรพา

รอบคัดเลือก 8 กรุงเทพฯ - ไทย ซีซี

รอบชิงชนะเลิศ	WCGC	ประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศระดับโลก
รอบชิงชนะเลิศระดับโลก สนาม Oitavous Dunes เมืองกัชไกช์ ประเทศโปรตุเกส

อาจมีการเปล่ียนแปลง

ประวัตขิองรายการเวลิด์ คอรป์อเรท กอลฟ์ ชาเลนจ์ ประเทศไทย
ในเวลาเพียงไม่นาน ประเทศไทยได้กลายเป็นหนึง่ในผู้มีอ�านาจของสมาชกิ WCGC ดว้ยการชนะหลายรางวัลดว้ยกัน
ในระยะเวลาเพียง 3 ปี

2560 - อันดับ 3 รอบชงิชนะเลิศระดับโลก
2561 - ชนะเลิศ WCGC ระดับโลก 2562 - ผูร้บัสิทธิ์ดีเด่นแหง่ปี

งานแขง่ขัน WCGC ประเทศไทย 2562 มีทีมมากกว่า 200 ทีมเข้าร่วมในรอบคัดเลือก 8 นัดทัว่ประเทศไทย ส่งผลให้
มีทีมเข้าแขง่รอบชงิชนะเลิศประเทศไทยทีส่นาม ลากูน่า กอลฟ์ ภูเก็ต มากถงึ 24 ทีม ทีม Alvo ชนะไดร้บัเกียรติ
ให้เป็นตวัแทนประเทศไทยไปแขง่ขันรอบชงิชนะเลิศระดับโลกที่เมืองกชัไกช ์ประเทศโปรตุเกสและไดร้บัอันดับ 4

รอบชิงชนะเลิศ (ผู้สนับสนุนหลักเป็นผู้เลือกสนามกอล์ฟ)
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เกีย่วกบั WCGC ประเทศไทย   
โครงสรา้งทมี
แตล่ะทีมประกอบดว้ยผู้เล่น จ�านวน 2 คน ซึง่ผู้เล่นหนึง่คนจะต้องเป็นตวัแทนของบรษัิท ส่วนผู้เล่นอีกหนึง่คนอาจเป็นลูกค้า
หรือคู่ค้าของบรษัิทที่เชญิมาเข้าร่วม

รปูแบบ

งานแขง่นี้นับคะแนนในรปูแบบ stable ford ผู้เล่นแตล่ะคนะเล่นดว้ย ¾ ของแต้มต่อตนเอง คะแนนของทีมจะน�ามาจาก
คะแนนที่คิดแบบ stableford ในแตล่ะหลุมน�ามารวมกัน

รายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม
• ผู้บรหิารระดับสงูเป็นส่วนมาก
• อายุ 30 – 60 ปี
• ประธานบรหิารฝ่ายบริหารสงูสุด - ประธานบริหารด้านการเงิน - กรรมการผูจ้ัดการ
• นักเดินทางเพ่ือธรุกจิ / พักผ่อนจากนานาชาติ
• ผู้มีอ�านาจตัดสินใจด้านการเงินของธรุกจิ
• เพศชาย 90%
• ชนชั้นกลาง / กลางระดับบน
• มีอ�านาจซื้อสงู
• รบัผิดชอบในการตัดสินใจซื้อ

แวดวงธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
รายการเวิลด ์คอรป์อเรท กอล์ฟ ชาเลนจ ์ดงึดูดธรุกจิ SME และบรษัิทบลชูิปจากหลายแวดวงธรุกิจรวมถึง

โฆษณา	&	การตลาด	 	 บริการรบัส่งพัสดภุัณฑ์
รถยนต	์	 	 บริการอสังหาริมทรพัย์
ธนาคารและการเงิน		 	 วัตถุดิบ	/	เคมีภัณฑ	์	
คอมพิวเตอร	์&	ซอฟท์แวร	์ ระบบส่ือสาร
บริการองค์กร		 บริการท่องเที่ยว		

บรษัิททีเ่ขา้รว่ม
รายชื่อต่อไปนี้เป็นรายนามบรษัิทส่วนหนึง่ทีไ่ด้เข้าร่วมในหลายประเทศตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ประเทศ บริษัท
ออสเตรเลีย Price Waterhouse, Pizza Hut, IBM

หมู่เกาะแชนเนล Rothschild Asset Management, Lloyds TSB Group, BNP Paribas, HSBC Bank

อังกฤษ Canon plc, SG, Allied Irish Bank, Telecrest Communications, BDO Stoy Hayward

เยอรมัน SAP AG, BMW, Deutsche Bank

ฮ่องกง Deloitte & Touche, Pal Oil Research, Asian Consulting Group

อินเดีย Indian Airlines, Standard Chartered Group, Deutsche Bank

อิตาลี San Paolo Investment, Ford Si Auto, Alitalia

มาเลเซีย SKS Transport & Trading, See Hup Consolidated Berhad

โปรตุเกส Efacec, Land Rover, Caixa Geral de Depoitos, Saab, Cepsa

ไอร์แลนด์ Alliance Church & General, AGR Irish Life Holdings, Guinness

นอร์เวย์ Peugeot Norway, CIA Media Network, Hydro Texaco AS

สก็อตแลนด์ Royal Bank Of Scotland, City Cabs Edinburgh Limited, BP

สิงคโปร์ Business Week, American Express bank, Lloyds TSB, The Economist

แอฟริกาใต้ Stainless Steel Round Bar, Sasol Chemical Industries, Mako Inflatables

สเปน Vodafone, Repsol, Sanitas, Burger King, Telefonica, Ericsson, Banif, Toyota

ไทย BMW, Thai Airways, Singha, Supersports, Kasikorn, Bangkok Bank, Dhipiya 

เวลส์ Seton Healthcare Group Plc, Tetra Travel, Chemical Corporations UK Ltd.
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ผูส้นบัสนนุ
ผูส้นับสนนุ WCGC ประเทศไทย 2562

ผู้สนับสนุนหลัก
บูล เฮอรอซอน ดีเวลลอปเม้นท์

ผู้สนับสนุนระดับซิลเวอร์
ซูเปอร์ สปอร์ต

พันธมิตรสายการบินแต่เพียงผู้เดียว
การบินไทย

พันธมิตรส่ือดิจิตอล
4moles.com

พันธมิตรสนามกอล์ฟ 
ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต  
บันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน
ไทย คันทรี คลับ กรุงเทพฯ  ธนาซิตี้ 
กรุงเทพฯ

ผู้สนับสนุนระดับบรอนซ์
มอนโร คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

พันธมิตรโรงแรมแต่เพียงผู้เดียว
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ต

ส่ือพันธมิตร
ไลฟ ์89.5 
ภูเก็ต นิวส์ 
ไทย วีซ่า

พันธมิตรงานแข่ง
Fenix 
Birdie
Tee Time Saver

พันธมิตรระดับโลกของ WCGC
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เหตใุดจงึควรเขา้รว่ม
การร่วมมือกับรายการ WCGC ประเทศไทย 2563 เปิดโอกาสให้ผูส้นับสนุนและพันธมิตรได้ประชาสัมพันธผ์ลิตภณัฑ์และบรกิารของตนเอง
ในรปูแบบที่เฉพาะตวั ผูส้นับสนุนและพันธมิตรจะไดร้บัสิทธปิระโยชน์ในหลายรปูแบบ รวมถงึ…

การประชาสัมพันธ์แบรนด์
การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านนัดแข่งขันและงานกจิกรรมที่เกิดขึ้นตามมา มีมลูค่ามากกว่า 1 ล้านบาท

นัดแข่ง
ป้ายโฆษณาในสนามกอล์ฟ - พ้ืนที่เริ่มตี & บนสนาม
ป้ายต้อนรับ ฉากหลังน�าเสนอ ป้ายคะแนน & จอ LED

ฉากหลังในห้องสื่อมวลชน / แถลงข่าว
บูธผู้สนับสนุน - บนสนามและจุดลงทะเบียน

บัตรคะแนน
รถบักกี้

PLAYER	&	OFFICIALS
บนเสื้อโปโล หมวก

เสื้อและกระเป๋าแคดดี้

BROADCAST
รายงานข่าวของสื่อพันธมิตรของ

WCGC ประเทศไทย

ดา้นการโฆษณาและส่ือพันธมติร

4	ล้านบาท
มูลค่าในปี 2562 ของงานพิมพ์ สื่อออนไลน์

สื่อสิ่งพิมพ์ - งาน WCGC ประเทศไทยเป็นข่าวดัง

มูลค่าส่ือพันธมิตร	500,000	บาท
ภูเก็ต นิวส์ และ ไลฟ ์89.5 - มูลค่าข่าวของ

WCGC ประเทศไทย

500,000	บาท
แสดงโลโก้ในวิดีโอประชาสัมพันธ์ 3 นาที ซึ่งฉาย

ทางช่องเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระหว่างไฟลท์บินของ
การบินไทย เป็นเวลา 12 เดือน

ส่ือพันธมิตรของ	WCGC	ประเทศไทย
ภูเก็ต นิวส์
ไลฟ ์89.5

ส่ือพันธมิตรทั่วโลกของ	WCGC
Fortune

Golfing World TV
Golf Tattoo

Inspire

วีดีโอประชาสัมพันธ์องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอประชาสัมพันธ์งาน 1 นาที
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เหตใุดจงึควรเขา้รว่ม   
 สิทธิด้านการประชาสัมพันธแ์บรนดแ์ละการตลาดเพ่ิมเตมิ
มีการแจกจ่ายข้อมลูประชาสัมพันธ์ในงาน WCGC ประเทศไทย 2563 ตลอดฤดูกาล และจัดแสดงป้ายแบนเนอร์ที่
ผูส้นับสนุนจัดเตรียมไว้

ปรากฎโลโก้บน: สื่อ สิง่พิมพ์ส�าหรบันักข่าว ตารางรายการแขง่ขัน การแถลงข่าว

 สิทธดิา้นการท�าการตลาดเชงิประสบการณ์
ให้แฟนๆ ได้ทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ในงาน WCGC ประเทศไทย 2563 ผ่านทางบูธชัว่คราวในสถานทีจ่รงิ และผ่านทางสื่อ
ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

 สิทธดิา้นส่ือดจิติอลและส่ือสังคมออนไลน์
ได้เข้าร่วมในกจิกรรมสื่อโซเชียลมีเดีย…

WCGC
 เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/WorldCorporateGolfChallenge/
 ผู้ติดตามมากกว่า	12,000	คน
 LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/world-corporate-golf-challenge/
 ผู้ติดตาม	514	คน
	 ทวิตเตอร	์https://twitter.com/WCGCmedia
 ผู้ติดตาม	439	คน
 เว็ป http://thailand.worldcorporategolfchallenge.com/

ฟอร ์เมเนจเมน้ท์
 เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/foremanagementgroup/
 ผู้ติดตาม	1,981	คน
 อินสตาแกรม https://www.instagram.com/fore_mgmt/
 ผู้ติดตาม	298	คน
 เว็ป www.foremanagement.com

สถิติเดือนกันยายน 2562

    
 สิทธดิา้นการผลติผลติภัณฑ์
โอกาสในการผลิตสินค้าแบรนดร์่วม เช่น เส้ือโปโล หมวก แจ็คเก็ต

 สิทธดิา้นการรบัรองและการสรา้งเครือขา่ย
 ทางธรุกิจ

โอกาสในการเข้าร่วมทีมในงานแข่งขันรายการ 
WCGC ประเทศไทย 2563

  บัตรผ่านวีไอพีส�าหรับงานสร้างเครือข่ายและงาน
เลี้ยงมื้อค�า่ทุกงาน

เข้าถึงข้อมูลติดต่อของผู้เข้าร่วมทุกราย - มูลค่า
มากกว่า 250,000 บาท
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รายการสิทธิประโยชน์ -
WCGC ประเทศไทย 2563

ระดับที่ 1

ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ระดับที่ 2

พันธมิตรอย่าง
เป็นทางการ

ระดับที่ 3

ผู้จัดหาสินค้า
และบริการ
อย่างเป็น

ทางการ และ
ส่ือพันธมิตร

สิทธิพิเศษเฉพาะตามประเภทผู้สนับสนุนและสิทธิในการใช้ชื่อ WCGC ประเทศไทย 2563

สิทธิในการใช้ชื่องานส�าหรับการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

“[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] เวิลด์ คอร์ปอเรท กอล์ฟ ชาเลนจ์ 2020 น�าเสนอโดย 
[ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]” มี

“พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] เวิลด์ คอร์ปอเรท กอล์ฟ ชาเลนจ์ 
2020 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]” มี

“ผู้จัดหา [หมวดสินค้า] อย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนันสนุนการตั้งชื่อ] เวิลด์ คอร์ปอเรท 
กอล์ฟ ชาเลนจ์ 2020 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]” มี

“พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนการตั้งชื่อ] เวิลด์ คอร์ปอเรท กอล์ฟ ชา
เลนจ์ 2020 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]” มี

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์เดียว มี มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์ WCGC ประเทศไทย 2563

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - รายการ WCGC ประเทศไทย 2563

ป้ายโฆษณาในสนามกอล์ฟ - พ้ืนที่เริ่มตี & บนสนาม 
ฉลากหลังในห้องสื้อมวลชน / แถลงข่าว เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

ป้ายต้อนรับ ฉากหลังน�าเสนอ ป้ายคะแนน & จอ LED เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

บูธผู้สนับสนุน - บนสนาม & จุดลงทะเบียน มี มี

โลโก้บนบัตรคะแนน มี

โลโก้บนรถบักกี้ มี

ห้องสื่อมวลชน / แถลงข่าว & ฉากหลังในสื่อประชาสัมพันธ์ เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - ผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ในงาน WCGC ประเทศไทย 2563

โลโก้บนเสื้อ หมวกของผู้เล่น มี (หน้าอก) มี (ปก)

โลโก้บนเสื้อและกระเป๋าของแคดดี้ มี (ด้านหน้า) มี (ด้านหลัง)

สิทธิด้านส่ือ แลการประชาสัมพันธ์งาน WCGC ประเทศไทย 2563

ร่วมอยู่ในแคมเปญประชาสัมพันธ์ มี มี มี

รายการสิทธิประโยชน์ -
WCGC ประเทศไทย 2563

ระดับที่ 1

ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ระดับที่ 2

พันธมิตรอย่าง
เป็นทางการ

ระดับที่ 3

ผู้จัดหาสินค้า
และบริการ
อย่างเป็น

ทางการ และ
ส่ือพันธมิตร

โลโก้บนทั้งหมดนี้ ข้อมูลสื่อ ข่าว ตารางนัดแข่งขัน งานแถลงข่าว มี มี มี

ร่วมอยู่ในรายงานข่าวของสื่อพันธมิตร มี มี มี

แสดงโลโก้ในวิดีโอประชาสัมพันธ์ 3 นาที ซึ่งฉายทางช่องเอ็นเตอร์เทนเมนท์ระหว่างไฟลท์บิน
ของการบินไทย เป็นเวลา 12 เดือน มี มี มี

เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอประชาสัมพันธ์งาน 1 นาที มี มี มี

นักเล่นคนดังของงาน - เข้าถึงแคมเปญโฆษณา ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ มี มี มี

โฆษณาในตารางนัดแข่งขันทุกนัดที่มีจัดขึ้น 1 หน้า ½ หน้า ¼ หน้า

สิทธิด้านการท�าการตลาดเชิงประสบการณ์ของงาน WCGC ประเทศไทย 2563

ให้แฟนๆ ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในงาน WCGC ประเทศไทย 2563 ผ่านทางบูธชั่วคราวใน
สถานที่จริง และผ่านทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย มี มี มี

สิทธิด้านส่ือดิจิตอลและส่ือสังคมออนไลน์ของงาน WCGC ประเทศไทย 2563

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนหน้าพันธมิตรเว็ปไซต์ เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน�าสื่อดิจิตอลเข้ามาประยุกต์ใช้ - รวมถึงการน�าข้อความและโลโก้
ของแบรนด์เข้ามาผสมผสานร่วมอยู่ในหน้าเว็ปไซต์และเฟซบุ๊กของงาน WCGC ประเทศไทย มี มี มี

ข้อมูลที่น�าไปท�าแบรนด์ - การพัฒนาและเข้าถึงแคมเปญการตลาดด้วยอีเมล์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของผู้สนับสนุน มี มี มี

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์ของงาน WCGC ประเทศไทย 2563

สินค้าแบรนด์ร่วม - โอกาสที่จะผลิต เช่น โลโก้ บนสินค้าสั่งท�าเฉพาะอย่างเสื้อโปโล หมวก 
แจ็คเก็ต ฯลฯ มี มี

สิทธิด้านการรับรองและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของงาน WCGC ประเทศไทย 2563

งานแข่งกอล์ฟส�าหรับผู้เล่น 114 คน / Double Shot Gun Start @ 5 Star Course มี

เตรียมทีมให้ส�าหรับนัดแข่งในงาน WCGC ประเทศไทย 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 4 2 1

โอกาสในการเข้าร่วมทีมในงาน WCGC ประเทศไทย 2563 ด้วยอัตราลดราคา มี มี มี

บัตรผ่านวีไอพีเข้าถึงงาน และงานเลี้ยงอาหารค�า่สร้างเครือข่ายทุกงาน มี มี มี

เข้าถึงข้อมูลติดต่อของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน มี มี



การแขง่ขันกอลฟ์รายการเวิลด์ คอรป์อเรท กอลฟ์ ชาเลนจ์ ที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในโลก - น�าโลกธุรกิจเข้ามาไว้ด้วยกัน
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ผูจ้ดังาน    
ฟอร ์เมเนจเม้นท ์กรุป๊ ถูกตัง้ขึ้นเมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 น�าวิธกีารบรหิาร
จัดการงานแขง่กอลฟ์แบบใหม่มาสู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟอร ์เมเนจเม้นท ์กรุป๊ เป็นเจ้าของใบอนุญาตงาน WCGC ประเทศไทย 2563 
บรษัิทไดร้บัรางวัลผูร้บัสิทธิง์าน WCGC ดีเด่นแหง่ป ี2562 ไดร้บัเลือกในฐานะ
ผูร้บัสิทธิ์ที่ดีทีสุ่ดจากมากกว่า 30 ประเทศที่เข้าร่วม

รางวัลนี้ขึ้นอยู่กับปจัจัยบง่ชีด้้านการด�าเนินงานหลายประการรวมถงึ ภาพลักษณ์
ของงาน การสร้างอารมณ์ของการแขง่ขัน การเติบโตของงานแขง่ การส่ือสาร
และการปรากฏตวัในรอบชงิชนะเลิศ WCGC ระดับโลก

ฟอร ์เมเนจเม้นท ์กรุป๊ ไดร้บัเลือกเนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นครบตามที่กล่าว
มาด้านบน แต่ทีส่�าคญัทีสุ่ด ความกระตือรือรน้ ความทุ่มเท และความเชื่อที่มีต่อ
ผลิตภณัฑ์ของ WCGC นั้นไม่เป็นสองรองใคร
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งาน WCGC ประเทศไทย 2563
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