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ขอ้เท็จจรงิโดยสังเขปของ WCGC
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

สนามแขง่ WCGC ประเทศไทยป ี2564
กรงุเทพฯ สนาม Golf Club Thai CC
กรงุเทพฯ สนาม Royal Lakeside  

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

พทัยา Burapha  
ภูเก็ต Laguna Golf Phuket

งาน WCGC ประเทศไทยป ี2564  
รอบคดัเลือก

มกราคม 2564 - กรกฎาคม 2564

งาน WCGC ประเทศไทยป ี2564 
รอบชงิชนะเลิศ
สิงหาคม 2564

งาน WCGC 2564 ระดบัโลก 
รอบแข่งระดับชาติมากกว่า 30 รอบ

รอบคัดเลือกระดับชาติมากกว่า 150 รอบ 
จำนวนผู้บริหารธุรกจิระดับสูงมากกว่า 

7,500 คน

รายการกอลฟ์ WCGC ประเทศไทย ป ี2564
การแข่งขันกอล์ฟรายการเวิลด์ คอร์ปอเรท กอล์ฟ ชาเลนจ์ แห่งประเทศไทย ปี 2564 กลับมาเยือนอาณาจักรเป็นครัง้ที ่4 ด้วยจํานวนผู้เล่น
มากกว่า 500 คน ใน 9 รอบสนามแข่ง
การแข่งขันกอล์ฟรายการเวิล์ด คอร์ปอเรท กอล์ฟ ชาเลนจ์ จัดเป็นการแข่งขันคอร์ปอเรท กอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถือเป็นรายการเดียวในการแข่งขัน
ระดับชาติ 30 รายการ
นับตั้งแต่การก่อตั้งรายการ ในปีพ.ศ. 2536 นักกอล์ฟมากกว่าหนึ่งล้านคนได้เข้าร่วมแข่งขันกันทั่วโลก เพื่อจะมีโอกาสเป็นตัวแทนของบริษัทและประเทศ
ของตนเองในรอบชิงชนะเลิศ WCGC ระดับโลก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งประเทศหนึ่งในการเข้าร่วม ทีมชาติไทยชนะเลิศในการแข่งขัน WCGC ระดับโลก ในปีพ.ศ. 2561 และได้อันดับ 4
ในรอบชิงชนะเลิศ WCGC ระดับโลก ในปีพ.ศ. 2562
ในรอบ 8 ทีมสุดท้ายของรายการ WCGC ปี 2564 จะมีทีมบริหารเข้าร่วมมากกว่า 200 ทีม 10% ของทีมแข่งอันดับสูงสุดจะแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศ
WCGC ปี 2564 เพื่อหาทีมชนะเลิศที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันอบชิงชนะเลิศ WCGC ระดับโลกในเดือนตุลาคม ปี 2564 ที่เมืองกัชไกช์
ประเทศโปรตุเกส
รายการกอล์ฟคอร์ปอเรทเป็นวิธีทีเ่ยีย่มยอดสําหรับบริษัทในการพัฒนาทักษะการสร้างทีมทีแ่ข็งแกร่ง และเป็นการให้โอกาสแก่ทีมธุรกิจเข้าร่วมในงาน
ระดับโลก ช่วยให้นักกอล์ฟสมัครเล่นได้สัมผัสถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึง่รายการของการกอล์ฟระดับมืออาชีพ
งานครัง้นีน้ําเสนอช่องทางอันเยีย่มยอดให้แก่ผู้สนับสนุนในการแสดงตนให้ปรากฎต่อสายตาของผู้มีอํานาจตัดสินใจทัง้หลาย เนือ่งด้วยว่าผู้เล่น
ทีผ่่านการคัดเลือกนัน้ต้องเป็นผู้ทีม่ีตําแหน่งบริหารระดับสูงอยู่ในองค์กรบริษัทในประเทศไทยเท่านัน้
รายการกอล์ฟ WCGC ประเทศไทย ปี 2564 นี้จัดโดยทีม ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป ผู้ได้รับสิทธิ์ในการจัดรายการกอล์ฟ WCGC ของปีนี้ และในปัจจุบัน
ฟอร์ เมเนจเม้นท์ ก็อยู่ในระหว่างขอรับเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศระดับโลกในประเทศไทยในปี 2565 อีกด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของ WCGC ประเทศไทยปี 2564 - ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา
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แพ็คเกจการสนบัสนนุ

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

ผูส้นบัสนนุสถานทีจ่ดังาน
แพ็คเกจจัดงานรอบคดัเลือกส�าหรบัสนามกอลฟ์

แพ็คเกจเฉพาะสุดพิเศษ
สิทธิในการตัง้ชื่อ Hole-In-One  
สิทธิในการตัง้ชื่อใหร้ถบกักี้ที่ใชใ้นการแขง่ขัน

รายการกอล์ฟ WCGC ประเทศไทยปี 2564 ได้จัดทําแพ็คเกจการตลาดสําหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่างกันดังนี้

ระดับที่ 1 : ผู้สนับสนุนการหลัก และผู้สนับสนุนการนําเสนอ
ผู้สนับสนุนการหลัก จํานวน 1 ราย พร้อมด้วยสิทธิในการมีชื่อร่วมในชื่อของรายการ WCGC ประเทศไทย 2564
ผู้สนับสนุนการนําเสนอ จํานวน 1 ราย พร้อมด้วยสิทธิในการมีชื่อร่วมในชื่อของรายการ WCGC ประเทศไทย 2564

ระดับที่ 2 : พันธมิตรอย่างป็นทางการ
พันธมิตรอย่างเป็นทางการ ของรายการ WCGC ประเทศไทย 2564 จํานวน 6 ราย จากธุรกิจซึ่งไม่เป็นคู่แข่งกัน

ระดับที่ 3 : ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ
ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ จากหลากหลายธุรกิจ จํานวน 10 ราย ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการที่จําเป็น
แก่รายการ WCGC ประเทศไทย 2564 ซึ่งรวมถึงพันธมิตรให้การสนับสนุนสินค้าอย่างเป็นทางการในหมวดหมู่ต่อไปนี้

ระดับที่ 4 : พันธมิตรท้องถิ่น
แพ็คเกจสําหรบัพันธมติรท้องถิน่สาํหรบังานตา่ง ๆ ของรายการ WCGC ประเทศไทย 2564
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เก่ยีวกับ WCGC
เกีย่วกับรายการเวลิด์ คอรป์อเรท กอลฟ์ ชาเลนจ์
รายการเวิลด์ คอร์ปอเรท กอล์ฟ ชาเลนจ์ เริ่มขึ้นในสหราชอาณาจักร ในปีพ.ศ. 2536 โดยร่วมกับหนังสือพิมพ์
เดอะ ไทมส์ เพื่อเป็นการสร้างเวทีที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายใน (แรงจูงใจ การสื่อสาร ทรัพยากร
บุคคล) และภายนอก (ลูกค้า คู่ค้า) ให้แก่บริษัทต่างๆ

ในปีพ.ศ. 2540 รายการแข่งประสบความสําเร็จในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก จนกระทั่งมีการนําแนวทาง
เดียวกันนี้ไปใช้ทั่วโลก จนกระทั่งรายการแข่งขันนี้เข้าถึงมากกว่า 20 ประเทศ รวมถึงประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินเดีย ประเทศอิตาลี ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศโปรตุเกส ประเทศสเปน และประเทศ
สวีเดน

รายการนี้ปัจจุบันถือเป็นเครือข่ายนานาชาติของรายการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นระดับชาติหลายรายการ ซึ่งได้
รับการสนับสนุนและจัดขึ้นโดยองค์กรการตลาดด้านกีฬา (ผู้ได้รับสิทธิ์) โดยร่วมกับสื่อพันธมิตรท้องถิ่น  ผู้ชนะ
ประจําปีจากแต่ละประเทศจะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกรายการ WCGC โดยไม่ได้เป็นเฉพาะตัวแทน
ระดับบริษัทเท่านั้น แต่เป็นถึงตัวแทนระดับประเทศและตัวแทนสื่อพันธมิตรระดับชาติอีกด้วย

มากกว่า 31 ประเทศ เข้าร่วมในรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ในปีพ.ศ. 2562 ในเมืองกัชไกช์ ประเทศโปรตุเกส ในการ
ค้นหาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจากประเทศต่างๆ จํานวน 31 คน ผู้จัดต่าง ๆ ในประเทศทีเ่ข้าร่วมจากทัว่โลกได้จัดการ
แข่งขันรอบคัดเลือกระดับชาติมากกกว่า 150 รอบ ซึง่ดึงดูดความสนใจจากนักธุรกิจระดับผู้บริหารทัว่โลก

กลุ่มผู้จัดปัจจุบันคือแบรนด์ Guojiao 1573 จากประเทศจีน

รายการเวิลด์ คอร์ปอเรท กอล์ฟ ชาเลนจ์ ปี 2564 – ประเทศที่เข้าร่วม
31 ประเทศที่เข้าร่วมในปี 2564...

แองโกล่า ฮังการี เนเธอร์แลนด์ ตุรกี
บราซิล อินเดีย นิวซีแลนด์

รัสเซีย
สก็อตแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

จีน อิตาลี นอร์เวย์
โคลัมเบีย ญี่ปุ่น ปากีสถาน
สาธารณรัฐเช็ค มอริเชียส ปารากวัย
ฝรั่งเศส เม็กซิโก โปแลนด์
กาน่า โมรอคโค โปรตุเกส

หมู่เกาะเซเชลส์ เวลส์
สโลวาเกีย
อเมริกาใต้
สเปน
ไทย

การออกข่าวทางโทรทัศน์ของ WCGC
รายการ GOLFING WORLD
WCGC ออกรายการ Golfing World ซึ่งเป็นสื่อของบริษัท IMG รายการมีความยาว 60 นาที ถูกนําเสนอ
5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ - วันศุกร์) 48 สัปดาห์ต่อปี นับเป็นรายการกอล์ฟรายวันที่ครอบคลุมเนื้อหา
มากที่สุดในโลก

Golfing World ออกอากาศผ่านนักจัดรายการนานาชาติไปทั่วโลกตั้งแต่ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรป แอฟริกา
ตะวันออกกลาง เอเชีย และออสเตรเลีย ส่งข่าวสารไปยังผู้ชมกอล์ฟทั่วโลกนับล้านคน นักจัดรายการทั้งหมด
สามารถปรับตารางการจัดรายการให้เหมาะกับการรับชมทั้งในเวลากลางวันและช่วงหัวคํา่ที่มีจํานวนผู้ชมสูง

เข้าถึงผู้ชม 418 ล้านคน ด้วยมูลค่าสื่อมากกว่า 2.6 ล้านยูโร

CNN
Living Golf เป็นรายการรายเดือนที่เผยแพร่ผ่านเครือช่าย CNN ด้วยการเข้าถึงผู้ชมมากกว่า 200 ล้าน
หลังคาเรือนในมากกว่า 190 ประเทศ รายการนี้นับเป็นโอกาสเยี่ยมยอดในการปลุกกระแสของรายการกอล์ฟ
WCGC ทั่วโลก

ในรายการมีรายงานข่าวของการแข่งขันระดับโลกและสถานที่จัดในวงการกอล์ฟ และบทสัมภาษณ์บุคคล
ชั้นแนวหน้าในโลกของกีฬากอล์ฟ

เข้าถึงผู้ชมมากกว่า 200 ล้านคน
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นัดแข่ง วันที่ สนามกอล์ฟ

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

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)

รอบคัดเลือก WCGC ประเทศไทย 2564

เกี่ยวกับ WCGC ประเทศไทย
นัดแข่งขัน WCGC ประเทศไทย 2564

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

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

การร่วมมือกับรายการ WCGC ประเทศไทย 2564 เปิดโอกาสให้ผู้สนับสนุนและพันธมิตรได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง
ในรูปแบบที่เฉพาะตัว ผู้สนับสนุนและพันธมิตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ในหลายรูปแบบ รวมถึง…
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เหตใุดจงึควรเขา้รว่ม   
สิทธิด้านการประชาสัมพันธแ์บรนดแ์ละการตลาดเพ่ิมเตมิ

ี

สิทธดิา้นการท�าการตลาดเชงิประสบการณ์

สิทธดิา้นส่ือดิจติอลและส่ือสังคมออนไลน์
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
ทางธุรกิจ

 บัตรผ่านวีไอพีส�าหรับงานสร้างเครือข่ายและงาน
เลี้ยงมื้อค�า่ทุกงาน

เข้าถึงข้อมูลติดต่อของผู้เข้าร่วมทุกราย - มูลค่า
มากกว่า 250,000 บาท

มีการแจกจ่ายข้อมูลประชาสัมพันธ์ในงาน WCGC ประเทศไทย 2564 ตลอดฤดูกาล และจัดแสดงป้ายแบนเนอร์ที่ 
ผู้สนับสนุนจัดเตรียมไว้

ปรากฎโลโก้บน: สื่อ สิ่งพิมพ์สําหรับนักข่าว ตารางรายการแข่งขัน การแถลงข่าว

ให้แฟนๆ ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในงาน WCGC ประเทศไทย 2564 ผ่านทางบูธชั่วคราวในสถานท่ีจริง และผ่านทางส่ือ 
ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

โอกาสในการเข้าร่วมทีมในงานแข่งขันรายการ
WCGC ประเทศไทย 2564
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ระดับที่ 1

ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ระดับที่ 2

พันธมิตรอย่าง
เป็นทางการ

ระดับที่ 3

ผู้จัดหาสินค้า
และบริการ
อย่างเป็น

ทางการ และ
ส่ือพันธมิตร

สิทธิในการใช้ชื่องานส�าหรับการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

มี

มี

มี

มี

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์เดียว มี มี มี

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

โลโก้บนเสื้อ หมวกของผู้เล่น มี (หน้าอก) มี (ปก)

โลโก้บนเสื้อและกระเป๋าของแคดดี้ มี (ด้านหน้า) มี (ด้านหลัง)

ร่วมอยู่ในแคมเปญประชาสัมพันธ์ มี มี มี

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

มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนหน้าพันธมิตรเว็ปไซต์ เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

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

ข้อมูลที่น�าไปท�าแบรนด์ - การพัฒนาและเข้าถึงแคมเปญการตลาดด้วยอีเมล์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของผู้สนับสนุน มี มี มี

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

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

4 2 1

มี มี มี

บัตรผ่านวีไอพีเข้าถึงงาน และงานเลี้ยงอาหารค�า่สร้างเครือข่ายทุกงาน มี มี มี

เข้าถึงข้อมูลติดต่อของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน มี มี

รายการสิทธิประโยชน์ -
WCGC ประเทศไทย 2564
สิทธิพิเศษเฉพาะตามประเภทผู้สนับสนุนและสิทธิในการใช้ชื่อ WCGC ประเทศไทย 2564

“[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] เวิลด์ คอร์ปอเรท กอล์ฟ ชาเลนจ์ 2021 นําเสนอโดย
[ชื่อผู้สนับสนุนการนําเสนอ]”

“พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] เวิลด์ คอร์ปอเรท กอล์ฟ ชาเลนจ์
2021 นําเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการนําเสนอ]”

“ผูจั้ดหา [หมวดสนิค้า] อยา่งเปน็ทางการของ [ช่อืผูส้นนัสนนุการต้งัช่อื] เวิลด์ คอรป์อเรท
กอล์ฟ ชาเลนจ์ 2021 นาํเสนอโดย [ช่อืผูส้นับสนุนการนาํเสนอ]”

“พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนการตั้งชื่อ] เวิลด์ คอร์ปอเรท กอล์ฟ
ชาเลนจ์ 2021 นําเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการนําเสนอ]”

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์ WCGC ประเทศไทย 2564

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - รายการ WCGC ประเทศไทย 2564

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - ผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ในงาน WCGC ประเทศไทย 2564

สิทธิด้านส่ือ แลการประชาสัมพันธ์งาน WCGC ประเทศไทย 2564

รายการสิทธิประโยชน์ -
WCGC ประเทศไทย 2564

สิทธิด้านการทําการตลาดเชิงประสบการณ์ของงาน WCGC ประเทศไทย 2564

ให้แฟนๆ ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในงาน WCGC ประเทศไทย 2564 ผ่านทางบูธชั่วคราว
ในสถานที่จริง และผ่านทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

สิทธิด้านส่ือดิจิตอลและส่ือสังคมออนไลน์ของงาน WCGC ประเทศไทย 2564

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์ของงาน WCGC ประเทศไทย 2564

สิทธิด้านการรับรองและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของงาน WCGC ประเทศไทย 2564

เตรียมทีมให้สําหรับนัดแข่งในงาน WCGC ประเทศไทย 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โอกาสในการเข้าร่วมทีมในงาน WCGC ประเทศไทย 2564 ด้วยอัตราลดราคา



การแขง่ขันกอลฟ์รายการเวิลด์ คอรป์อเรท กอลฟ์ ชาเลนจ์ ที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในโลก - น�าโลกธุรกิจเข้ามาไว้ด้วยกัน
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บริษัท พอล พูล (เซ้าท อสี เอเชีย) จ�ากดั
198 ถนนตะนาว  แขวงบวรนิเวศ  
เขตพระนคร  กรงุเทพฯ 10200  ประเทศไทย
โทรศัพท ์/ โทรสาร:+66 2622 0605 - 7
www.paulpoole.co.th

คณุพอล พูล – กรรมการผูจั้ดการ
(ส�าหรบัการตดิต่อเปน็ภาษาองักฤษ)
อีเมล ์: paul@paulpoole.co.th 
โทรศัพท์:  +66 8 6563 3196

Udomporn Phanjindawan - Personal Assistant 
(Thai / English Speaking) 
Email: udomporn@paulpoole.co.th 
Tel. +66 8 6382 9949

ผ้จูดังาน 
ฟอร์ เมเนจเม้นท ์กรุป๊ ถกูตัง้ขึน้เม่อืเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 นาํวธีิการบริหาร
จดัการงานแขง่กอลฟ์แบบใหมม่าสูป่ระเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

ฟอร์ เมเนจเม้นท ์กรุป๊ เปน็เจ้าของใบอนญุาตงาน WCGC ประเทศไทย 2564
บรษัิทไดร้บัรางวลัผูร้บัสิทธ์งิาน WCGC ดเีดน่แหง่ปี 2562 ได้รบัเลอืกในฐานะ
ผูร้บัสทิธ์ที่ิดที่ีสดุจากมากกวา่ 30 ประเทศท่เีขา้รว่ม

รางวัลนี้ขึน้อยูก่บัปจัจยับง่ชี้ดา้นการดาํเนินงานหลายประการรวมถงึ ภาพลักษณ
ของงาน การสรา้งอารมณข์องการแขง่ขนั การเตบิโตของงานแขง่ การส่อืสาร
และการปรากฏตัวในรอบชงิชนะเลศิ WCGC ระดบัโลก

ฟอร์ เมเนจเม้นท ์กรุป๊ ไดร้บัเลอืกเน่อืงจากสามารถแสดงใหเ้หน็ครบตามที่กลา่ว
มาด้านบน แตที่่สาํคญัที่สดุ ความกระตือรอืรน้ ความทุม่เท และความเช่อืท่มีต่ีอ
ผลติภณัฑข์อง WCGC นั้นไมเ่ปน็สองรองใคร

www.foremanagement.com

ตดิตอ่
งาน WCGC ประเทศไทย 2564
ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป
สมาร์ท สเปรซ ห้อง 4เอ ช้ัน 4
1112 / 4 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
http://thailand.worldcorporategolfchallenge.com

คุณคริส วัตสัน - กรรมการผู้จัดการ 
(สําหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล์: chris@foremanagement.com  
โทรศัพท์: +66 9 5075 0368

์




