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ศููนิยร์วมีทีุกอย่�งทีี �เก ี �ยวกับกีฬ�ครบวงจรในิแอป็เดำียว

บ�้นิใหมีสุ่ำ�หรบักีฬ�แลิะอสีุป็อรต์เพอ่คว�มีบนัิเทีงิ

ดำบับลิิวทีเีอฟ มีเีดำยี

ดับับลิิวทีเีอฟ (วิน เทีรดั แฟนตาซี)ี มีเีดัยี เป็น็แอป็ทีี�รวมีทีกุอย่างทีี�เกี�ยวกบักฬีาแลิะอีสป็อรต์ไว้ครบ

แลิะจบในทีี�เดัยีว โดัยมีเีป็า้หมีายทีี�จะพัฒันาใหเ้ป็น็แพัลิตฟอรม์ีส่อสงัคมีแลิะคอนเทีนตก์ฬีาทีี� ใหญ่่ทีี�สดุั

ของเอเชียี พัรอ้มีรองรบัผู้้ล้ิงทีะเบยีนใชีง้านมีากกว่า 9 ลิา้นราย ภายในชี่วงฤดัใ้บไมีผู้้ลิขิองป็ี 2565

ดับับลิวิทีเีอฟ มีเีดัยี มี่�งมีั�นทีี�จะเปิดิัทีางให้ผู้้้้ ใช้ส้ามีารถค้น้ห้า รบัช้มี แลิะร�วมีกิจิกิรรมีกิบัแฟนกิฬีาปิระเภทีเดัยีวกินัจากิทีี�ต่�าง ๆ 

ในวงกิารกิฬีาแลิะ.อสีปิอรต์่ แฟนกิฬีาสามีารถรบัข้อ้มีล้ิค้ะแนน ผู้ลิกิารแข้�งข้นั สถติ่ไิฮไลิทีก์ิารแข้�งข้นั ต่ดิัต่ามีแลิะอปัิเดัต่ข้อ้มีล้ิ

เกิี�ยวกิบักิฬีาทีี�ช้น่ช้อบ ต่ลิอดัจนร�วมีเปิน็ส�วนห้น่�งในช้ม่ีช้นข้องเราไดัอ้ย�างง�ายดัาย ภายใต่ก้ิารใช้ง้านบนแพลิต่ฟอรม์ีนี�ทีี�เดัยีว

แฟนกิฬีาสามีารถสรา้งแลิะบนัทีก่ิเน้�อห้าไดัส้ดั ๆ บนแอปิ ต่ลิอดัจนมีสี�วนร�วมีไปิกิบัผู้้้ ใช้ค้้นอน่ ๆ ในกิล่ิ�มี กิระดัานสนทีนา เพจ โพลิ 

กิารสนทีนาต่ัวต่�อตั่ว กิารสนทีนากิลิ่�มี แลิะเกิมีกิฬีาแฟนต่าซี 

กีฬ�มี�กกว่� 

20 ชีนิิดำ

ซ่�งรวมีถ่ง แบดัมีินต่ัน

บาสเกิต่บอลิ, ค้ริกิเกิ็ต่, อีส

ปิอร์ต่, ฟ่ต่บอลิ, มีวยไทีย, 

เซปิักิต่ะกิร้อ, แลิะไต่รกิีฬา

ศููนิย์รวมี

แพลิตฟอร์มี

แอปิแรกิสำาห้รับค้อกิีฬาโดัยเฉพาะ - มีีผู้้้ใช้้

ลิงทีะเบียนมีากิกิว�า 4.1 ลิ้านค้น 

ใน 6 เดั้อนแรกิ นับต่ั�งแต่�วันทีี�เปิิดัต่ัวเมี่อ

เดั้อนสิงห้าค้มี 2563 แลิะมีีจำานวนผู้้้ใช้้

ทีี�ใช้้งานเปิ็นปิระจำาถ่ง 2.8 ลิ้านค้น

เผยแพร่ข้อมูีลิ

แฟนกิีฬาสามีารถเผู้ยแพร�ข้้อมี้ลิ  

กิารแข้�งขั้นแลิะบทีวิเค้ราะห้์ กิาร

แข้�งข้ัน ผู้�าน YouTube ไดั้

โฆษณ�

สามีารถกิำาห้นดัเปิ้าห้มีายต่ามี

พ้�นทีี�ทีางภ้มีิศาสต่ร์, 

ปิระช้ากิรศาสต่ร์ แลิะช้นิดักิีฬา

ไดั้

คอนิเทีนิต์

รับช้มีสดั! ข้้อมี้ลิค้ะแนน…

รับช้มีสดั! กิารแข้�งข้ัน /

ไฮไลิที์ เช้�น ช้�อง ESPN

จับจ่�ย

ซ้�อสินค้้าเกิี�ยวกิับกิีฬา  - 

พร้อมีรับส�วนลิดัมีากิมีาย

อีสุป็อร์ต

เข้้าถ่งค้วามีต่้องกิารในกิารบริโภค้

จากิผู้้้ใช้้กิีฬาอีสปิอร์ต่มีากิกิว�า 

644 ล้ิานค้นทีั�วโลิกิ ทีี�ค้าดัว�าจะ

เข้้าร�วมีกิิจกิรรมีภายในปิี 2565

เสุียงของคุณ

แฟนกิีฬาสามีารถแสดังค้วามีค้ิดั

เห้็นผู้�านทีางเฟสบ่�ค้ไดั้

แฟนิต�ซีี

เลิ�นกิีฬาแฟนต่าซี

ร่วมีทีำ�กิจกรรมีก�รตลิ�ดำของที่�นิ

กบัดำบับลิิวทีเีอฟ มีเีดำยี ...

www.wtfmedia.io
ดําเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จํากัด - ผูเชี่ยวชาญดานการสนันสนุนการตลาด



ดำบับลิิวทีเีอฟ มีเีดำยี

ค�ดำก�รณจ์ำ�นิวนิผู้ใชีง้�นิ

แฟนิต�ซีี

ปิจัจบั่น ดับับลิวิทีเีอฟ มีเีดัยี ให้บ้รกิิาร ดับับลิวิทีเีอฟ สปิอรต์่ ซ่�งเป็ินแพลิต่ฟอรม์ีเกิมีกีิฬาแฟนต่าซีทีี�ให้ญ่�ทีี�สด่ัแพลิต่ฟอรม์ีห้น่�ง

ข้องอินเดัยี ดับับลิวิทีเีอฟ สปิอรต์่ เปิดิัตั่วค้รั�งแรกิในปีิ 2563 แลิะมีสี�วนช้�วยให้ผู้้้้ ใช้ห้้ลิายลิา้นค้นไดัเ้ข้า้ถง่แลิะมีสี�วนร�วมีกิบั

กิจิกิรรมีกิฬีาทีี�ห้ลิากิห้ลิาย โดัยแฟนกิฬีาสามีารถสรา้งทีมีีข้องต่นทีี�ปิระกิอบดัว้ยนกัิกิฬีาในช้วีติ่จรงิจากิข้อ้มีล้ิกิารแข้�งข้นั

ลิ�าสด่ัทีี�มีคี้ะแนนทีกัิษะต่ามีผู้ลิงานจรงิในสนามีแข้�งขั้น จากินั�นจง่นำาทีมีีข้องต่นมีาแข้�งข้นักิบัผู้้เ้ลิ�นค้นอน่ ๆ

ตลิ�ดำ OTT ของป็ระเทีศูไทีย

ดับับลิวิทีเีอฟ มีเีดัยี ค้อ้ผู้้้ ให้บ้รกิิารสอ่ผู้�านอนิเต่อรเ์นต็่ ห้รอ้  OTT (over-the-top) ทีี�ส�งค้อนเทีนต่ต์่รงไปิยงัผู้้รั้บช้มีโดัยไมี�ผู้�าน

แพลิต่ฟอรม์ีปิระเภทีทีี�ส�งต่�อข้อ้มีล้ิผู้�านสายเค้เบิลิ กิารแพร�ภาพออกิอากิาศ แลิะสญั่ญ่าณโทีรทีศันด์ัาวเทียีมีต่�าง ๆ  รายงาน

ลิ�าสด่ัจากิ SpotX เผู้ยว�า “ต่ลิาดั OTT ในปิระเทีศไทียกิำาลิงัข้ยายตั่ว” ซ่�งค้ำากิลิ�าวเช้�นนั�นยงัอาจจะฟงัดัเ้บาไปิดัว้ยซำ�า 

เพราะวงกิารนี�ยงัมีพี้�นทีี�ให้เ้ต่บิโต่ไดัอ้กีิยาวไกิลิในปิระเทีศไทีย  

สุอ่ OTT ที�้ชีนิกบัสุอ่โทีรทีศัูนิเ์พอ่แยง่คว�มีนิยิมี

51% ข้องผู้้ช้้มีค้ลิปิิวิดีัโอในปิระเทีศไทีย รบัช้มีส่อ OTT เปิน็ปิระจำาอย้�แลิว้ (ทีั�งแบบฟรแีลิะแบบมีคี้�าใช้จ้�าย)

50% ข้องผู้้ช้้มีดัโ้ทีรทีศัน์ (ทีั�งแบบฟรแีลิะแบบมีคี้�าใช้จ้�าย)

70% ข้องผู้้ช้้มีดัค้้ลิปิิวิดัีโอผู้�านแพลิต่ฟอรม์ีแบ�งปัินค้ลิปิิวิดัีโอ

กิารเปิลิี�ยนแปิลิงทีางปิระช้ากิรศาสต่รแ์ลิะพฤติ่กิรรมีข้องผู้้บ้รโิภค้ดังักิลิ�าวอนัเปิน็ผู้ลิมีาจากิค้วามีเปิลิี�ยนแปิลิงทีางเทีค้โนโลิยี

แลิะโลิกิดิัจทิีลัิ ทีำาให้ก้ิารรบัช้มีสอ่ผู้�าน OTT เปิน็เทีรนด์ัทีี�ข้าข้่�นทีี�ต่อ้งจบัต่ามีอง

6.5 ลิ�้นิคนิ

จำานวนผู้้้ ใช้ง้านทีี�ค้าดัว�าจะใช้ง้านภายในปิลิายปิี 2564...

9 ลิ�้นิคนิ

จำานวนผู้้้ ใช้ง้านทีี�ค้าดัว�าจะใช้ง้านภายในปิลิายปิี 2565...
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แพ็คเกจสุำ�หรับสุนิับสุนิุนิ
เรามีีโอกาสในการเป็น็ผู้้ส้นบัสนนุแลิะพันัธมิีตรทีางธุรกิจสำาหรบัธรุกิจต่าง ๆ 

ในการเขา้ร่วมีสนบัสนนุ ดับับลิวิทีเีอฟ มีเีดัยี แลิะ ดับับลิวิทีเีอฟ มีเีดัยี ไลิฟ!์  

กิจกรรมีกีฬา…

ดำบับลิิวทีเีอฟ มีเีดำยี

ระดำบัทีี� 1

พนัิธมีติรอย�่งเป็น็ิที�งก�ร - ในิกจิกรรมีทีั�งหมีดำบนิแพลิตฟอรม์ีของดำบับลิวิทีเีอฟ 

- พนัธมีติ่รอย�างเป็ินทีางกิาร จำานวนไมี�เกินิ 10 ราย ทีี�จะได้ัรบักิารปิระช้าสมัีพนัธผ์ู้�าน

แพลิต่ฟอรม์ีข้องดับับลิิวทีเีอฟ  มีเีดัยี ซ่�งค้รอบค้ลิม่ีกีิฬาทีก่ิปิระเภที

- พนัธมีติ่รอย�างเป็ินทีางกิารจะได้ัรบัโอกิาสในกิารเข้า้ร�วมีกิจิกิรรมีกิบัดับับลิวิทีเีอฟ มีเีดีัย ไลิฟ์!

กิจิกิรรมีกีิฬา อย�างนอ้ย   1 รายกิาร เช้�น ดับับลิวิทีเีอฟ มีวยไทีย ไฟที์ ซรีสี์ แลิะ

ดัับบลิิวทีเีอฟ เลิเจนส ์ ค้รกิิเกิต็่ แมีทีช้ ์

ระดำบัทีี� 2

พนัิธมีติรป็ระเภทีกีฬ�อย่�งเป็น็ิที�งก�ร – ในิบ�งกจิกรรมีบนิแพลิตฟอร์มีของ

ดัำบบลิิวทีเีอฟ  ต�มีป็ระเภทีกฬี�

- พนัธมีติ่รปิระเภทีกิฬีาอย�างเปิน็ทีางกิาร จำานวนไมี�เกินิ 10 ราย ทีี�จะไดัร้บักิารปิระช้าสมัีพันธ์

ผู้�านแพลิต่ฟอรม์ีข้อง ดับับลิวิทีเีอฟ  มีเีดีัย ซ่�งค้รอบค้ลิม่ีกีิฬาบางปิระเภที เช้�น พันธมีติ่ร

ฟ่ต่บอลิอย�างเปิ น็ทีางกิาร

- พนัธมีติ่ร “ปิระเภทีกิฬีา” อย�างเป็ินทีางกิาร จะไดัร้บัโอกิาสในกิารเข้า้ร�วมีงานกิฬีาต่ามีปิระเภที

กิฬีานั�น ๆ กิบั ดับับลิวิทีเีอฟ มีเีดีัย ไลิฟ์!  กิจิกิรรมีกีิฬา เช้�น พันธมีติ่รมีวยไทียอย�างเปิน็

ทีางกิาร จะไดัร้�วมีงานกิบั ดับับลิวิทีเีอฟ มีวยไทีย ไฟที์ ซีรสี์ แลิะ  พนัธมีติ่รค้รกิิเกิต็่อย�างเป็ิน

ทีางกิาร จะไดัร้ �วมีงานกิบั ดับับลิิวทีเีอฟ เลิเจนส ์ ค้รกิิเกิต็่ แมีทีช้ ์ เปิ น็ต่น้

ระดำบัทีี� 3

พนัิธมีติรสุำ�หรบัก�รโฆษณ�

- พนัธมีติ่รสำาห้รับกิารโฆษณา ไมี�จำากิดััจำานวน เพอ่ร�วมีงานกิบัทีก่ิกิจิกิรรมีทีั�งแพลิต่ฟอรม์ี

ข้องดับับลิวิทีเีอฟ  มีเีดัยี ห้รอ้บนแพลิต่ฟอรม์ีดับับลิวิทีเีอฟ  มีเีดีัย แบบรายปิระเภทีกิฬีา

สุอ่พนัิธมีติร

ดับับลิวิทีเีอฟ  มีเีดัยี มีคี้วามีปิระสงค์้ทีี�จะข้อเช้ญิ่ส่อกิฬีาร�วมีเปิน็พนัธมีติ่รกิบัเราในฐานะส่อ

พันธมีติ่รอย�างเปิน็ทีางกิาร เพอ่สนับสนน่สมีาค้มีกีิฬา, สโมีสรกิฬีา, ทีมีีนกัิกิฬีา, ลีิกิ, ทีวัร์นาเมีน้ที์

กิารแข้�งข้นั, กิจิกิรรมีต่�าง ๆ ข้องเรา

ธรุกิจใดำควรเข�้ร่วมีสุนิบัสุนุินิ

ดับับลิวิทีเีอฟ  มีเีดัยี เห้มีาะสำาห้รบัผู้้ส้นบัสนน่จากิทีก่ิภาค้ธร่กิจิทีี�มีคี้วามีเกิี�ยวข้อ้งกิบักิฬีา ดังัต่�อไปินี�...

สายกิารบิน บริกิารทีางกิารเงิน บริกิารต่ามีสายอาช้ีพ อาห้ารมีังสวิรัต่ิ

แอลิกิอฮอล์ิ แฟช้ั�น  อสังห้าริมีทีรัพย์ นาฬิกิา

เค้ร่องแต่�งกิาย
ส่ข้ภาพ

แลิะฟิต่เนส

กิารรักิษาค้วามี

ปิลิอดัภัย
บริกิารบนเว็บ

กิารส่อสาร โรงแรมี กิารที�องเทีี�ยวเช้ิงกิีฬา แลิะอ่น ๆ

เค้ร่องดั่มีให้้พลิังงาน ปิระกิันภัย เทีค้โนโลิยี

กลิุม่ีลิกูค�้หลัิก

แฟนิกีฬ�แฟนิต�ซีีทีี�ไมี่ไดำ้เป็็นิผู้เลิ่นิ

ผู้ใชี้โทีรศูัพที์สุมี�ร์ทีโฟนิอ�ยุ 18-60 ป็ี

ผู้เลิ่นิเกมีแคชีวลิแฟนิต�ซีี

แฟนิกีฬ�แลิะผู้เลิ่นิกีฬ�อีสุป็อร์ต

ผู้เลิ่นิทีี�เลิ่นิกีฬ�แฟนิต�ซีีเป็็นิป็ระจำ�

ผู้ติดำต�มีก�รแข่งขันิกีฬ�ดัำง
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สิุทีธิป็ระโยชีนิ์
แพ็คเกจสุำ�หรับก�รสุนิับสุนิุนิมี�พร้อมีกับป็ระโยชีนิ์ที�งก�รป็ระชี�สุัมีพันิธ์ทีี�หลิ�กหลิ�ย 

ดัำงนิี�

 • สิทีธิดั้านกิารเปิ็นผู้ลิติ่ภัณฑ์ช์้นิดัเดัียวในกิารสนับสน่น แลิะสิทีธิ�ในกิารใช้้ช้่อ

• สิทีธิดั้านกิารปิระช้าสัมีพันธ์แบรนดั์แลิะทีรัพย์สินทีางปิัญ่ญ่า

• สิทีธิดั้านกิารใช้้พ้�นทีี�ส่อ กิารส�งเสริมีกิารข้าย แลิะกิารปิระช้าสัมีพันธ์

• สิทีธิดั้านส่อดัิจิทีัลิแลิะส่อสังค้มี

• สิทีธิดั้านกิารทีำากิารต่ลิาดัเช้ิงปิระสบกิารณ์

• สิทีธิดั้านกิารรับรองลิ้กิค้้าแลิะกิารสร้างเค้รอ้ข้�าย

• สิทีธิดั้านผู้ลิิต่ผู้ลิิต่ภัณฑ์ส์�งเสริมีกิารข้าย

เร�ไดำ้ออกแบบแพ็คเกจมี�อย่�งครบครันิ เพ่อชี่วยเสุริมีสุร้�งโอก�สุให้องค์กรได้ำ

ป็ระชี�สุัมีพันิธ์แบรนิด์ำ แลิะสุร้�งเครือข่�ยไป็พร้อมี ๆ กันิ ดำังนิี�

• กิารสร้างฐานลิ้กิค้้าให้มี�

• กิารปิระช้าสัมีพันธ์ผู้�านแค้มีเปิญ่กิารต่ลิาดัระดัับโลิกิ

• กิารเข้้าถ่งเค้ร้อข้�ายพิเศษ

• กิารปิระช้าสัมีพันธ์พันธมีิต่รในฐานะผู้้้นำาธ่รกิิจในอ่ต่สาห้กิรรมีข้องต่น

• กิารพัฒนาภาพลัิกิษณ์องค์้กิรแลิะกิารปิระช้าสัมีพันธ์แบรนดั์

• กิารสร้างมี้ลิค้�าเพิ�มีให้้แค้มีเปิญ่กิารต่ลิาดัข้องแบรนด์ั

• กิารเปิิดัช้�องทีางต่รงเพ้�อเข้้าถ่งต่ลิาดัเปิ้าห้มีาย

กิารร�วมีสนับสน่น ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย นอกิจากิจะช้�วยให้้ผู้้้สนับสน่นได้ัปิระช้าสัมีพันธ์สินค้้า

แลิะบริกิารไปิยังกิลิ่�มีเปิ้าห้มีายแลิะบ่ค้ค้ลิผู้้้มีีส�วนสำาค้ัญ่ในกิารข้ับเค้ล่ิอนอ่ต่สาห้กิรรมีแลิ้ว 

ยังเปิ็นเค้ร่องย้นยันว�าผู้้้สนับสนน่ค้้อผู้้้นำาต่ัวจริงในต่ลิาดัข้องต่นอีกิดั้วย
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เหตุใดจึงควรรวมสนับสนุน

ในการรวมสนับสนุนดับบลิวทีเอฟ มีเดีย ผูสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจ

จะไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้

การสงเสริมภาพลักษณและการประชาสัมพันธแบรนด - ผานแพลตฟอรมสื่อกีฬา

ยอดนยิมทางอนิเตอรเนต็ (OTT Sports Platform) และ ดบับลวิทเีอฟ มเีดยี ไลฟ! กิจกรรมกีฬา

การตลาดเชิงประสบการณ - ประชาสัมพันธผานแพลตฟอรมของ ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

และที่ ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย ไลฟ! กิจกรรมกีฬา

โอกาสในการรับรองลูกคาและการสรางเครือขาย - ชวยใหกลุมเปาหมายทั้งในและนอก

องคกรไดรับประสบการณบันเทิงผานกิจกรรมกีฬาของ ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย ไลฟ! กิจกรรมกีฬา

การตลาดแบบบูรณาการ - ดวยการประชาสัมพันธผานสื่อทั่วโลก

องคกรที่สนับสนุน ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย จะไดรับภาพลักษณในคุณคาตอไปนี้ กีฬาแอคชั่น,

การเปนสวนหนึ่งในงานสําคัญ, ความตื่นเตน, การแขงขัน ความเปนมืออาชีพ...



ดำบับลิิวทีีเอฟ มีเีดำยี - แพลิตฟอรม์ีบนิแอป็

บันิที่กวิดำีโอแลิะ

สุร้�งคอนิเทีนิต์ของคุณเอง

เขียนิบทีคว�มีแลิะบลิ็อก 

แลิะสุร้�งสุรรค์ ข่�วกีฬ�ของคุณ

แสุดำงคว�มีคิดำเห็นิของคุณ

สุร้�งเครือข่�ยสุ่วนิตัว

สุร้�งร�ยก�รกีฬ� ของคุณเอง

อ่�นิแลิะดูำข่�วกีฬ�

รับชีมีถ่่�ยทีอดำสุดำ

ก�รแข่งขันิกีฬ� แลิะอีสุป็อร์ต

ให้แลิะรับ ป็ฏิิกิริย�

เล่ินิเกมีกีฬ�แฟนิต�ซีี

เลืิอกซีื�อสุินิค้�กีฬ�
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ก�รบริโภคอินิเตอรเ์นิต็ในิเอเชียี

ปิระช้ากิรอาเซยีนใช้อ้นิเต่อรเ์นต็่โดัยเฉลิี�ย 7.4 ช้ั�วโมีง/วนั เมีอ่เทียีบกิบัค้�าเฉลิี�ยข้องปิระช้ากิรโลิกิ

ทีี�ใช้อ้นิเต่อรเ์นต็่ 6.6 ช้ั�วโมีง/วนั

ผู้ ใชีสุ้อ่ดำิจิทีลัิในิอ�เซียีนิ

ผู้้้ ใช้อิ้นเต่อรเ์นต็่ - 413.4 ลิา้นค้น 

ปิระช้ากิรทีั�งห้มีดั - 657.3 ลิา้นค้น

ผู้้้ ใช้ส้อ่สงัค้มีบนอป่ิกิรณม์ีอ้ถอ้ - 368.9 ลิา้นค้น 

ผู้้ ้ ใช้ส้้�อสังค้มีทีั�งห้มีดั - 400.7 ลิา้นค้น

กีฬ�ทีี�มีผีูช้ีมี/ตดิำต�มีมี�กทีี�สุดุำในิอ�เซียีนิ

ผู้ ใชีสุ้อ่ดำิจิทีลัิในิอ�เซียีนิ

อาย่ 16-24 ปิี 74.4 ลิา้น

อาย่ 25-34 ปิี  136.4 ลิา้น

อาย่ 35-44 ปิี  124.0 ลิา้น

อาย่ 44-54 ปิี  49.6 ลิา้น

อาย่ 55 ปิี ข่้�นไปิ  28.9   ลิ้าน

ตลิ�ดำ OTT ของป็ระเทีศูไทีย

ฐานกิารบริโภค้ส่ออนิเต่อร์เนต็่ (OTT) กิำาลิงัข้ยายต่วัอย�างรวดัเรว็จากิกิรง่เทีพฯ ส้�ห้วัเมีอ้งต่�าง ๆ 

ไปิจนถง่พ้�นทีี�ช้นบทีข้องปิระเทีศไทีย ดัว้ยกิารสนบัสนน่จากิเทีค้โนโลิยี 5G ผู้้ช้้มีช้าวไทียสามีารถเข้า้

ถง่ค้อนเทีนต่์ไดัร้วดัเร็วแลิะสะดัวกิยิ�งข้่�น โดัยสามีารถเข้า้ถง่ค้วามีบนัเทีงิ ข้�าวสาร แลิะข้อ้มีล้ิต่�าง ๆ 

ไดัท้ีนัทีี ทีก่ิทีี� ทีก่ิเวลิา ผู้�านอป่ิกิรณม์ีอ้ถอ้

ในแง�มีม่ีข้องอป่ิกิรณ์ในกิารรับช้มี พบว�า ผู้้ช้้มี OTT ช้าวไทียส�วนให้ญ่� 60% ใช้บ้รกิิารผู้�านสมีารท์ี

โฟนเปิน็ห้ลิกัิในกิารรบัช้มีค้อนเทีนต์่ทีี�เปิน็ค้ลิปิิวดิัีโอ อย�างไรกิต็่ามี สมีาร์ทีทีวีีกิก็ิำาลิงัตี่ต่ลิาดัข้่�นมีา

เรอ่ย ๆ โดัยมีสัีดัส�วนกิารใช้ง้านถง่ 12% เพอ่เข้า้ถง่ค้อนเทีนต่ด์ังักิลิ�าว  

- โดัยพฤต่กิิรรมีกิารบรโิภค้ OTT ในปิระเทีศไทียนั�น ผู้้้ ใช้ส้�วนให้ญ่�อาศยัอย้�ทีี�บา้น โดัยนิยมีรบัช้มี

จากิพ้�นทีี�ส�วนต่วั (80%) มีากิกิว�า เมีอ่เทียีบกิบัพ้�นทีี�ส�วนกิลิาง (45%)

- ปิระเทีศไทียมีผีู้้ช้้มี OTT ปิระเภทีช้มีค้นเดัยีวสง้สด่ัในภม้ีภิาค้ (56%) )

- ผู้้ช้้มี 27% รบัช้มีผู้�านกิารสต่รีมีข้อ้มีล้ิข้ณะเดันิทีาง

- ผู้้ช้้มี 25% รับช้มีผู้�านกิารสต่รีมีข้อ้มีล้ิข้ณะทีี�ต่นอย้�ทีี�บา้นข้องเพ่อนห้รอ้สมีาช้กิิในค้รอบค้รัว

- ผู้้ช้้มี 55% มีรีายไดั้ 30,000 บาทีต่�อเดัอ้นข้่�นไปิ

- ผู้้ช้้มี 58% มีอีาย่ 16-34 ปิี เทียีบกิบัผู้้ช้้มีกิล่ิ�มีนี�ทีี�รบัช้มีโทีรทีศัน์เพยีง 43%

- โฆษณา OTT สามีารถสรา้งผู้ลิลัิพธ ์ไดัด้ักีิว�าโฆษณาบนโทีรทีศันแ์ลิะแพลิต่ฟอรม์ีแบ�งปิ นัวดิัโีอ

- ผู้้้โฆษณาในปิระเทีศไทียไดัเ้พิ�มีกิารลิงทีน่ผู้�านต่ลิาดั OTT มีากิข้่�นอย�างเปิน็ปิระวตั่กิิารณ์ 

เนอ่งจากิผู้้บ้รโิภค้มีพีฤต่กิิรรมีทีี�เปิลิี�ยนไปิมีากิจากิกิารแพร�ระบาดัข้อง COVID-19 โดัยเฉพาะ

ผู้้ช้้มีทีี�อย้ �ในกิลิ่�มีอาย่ 25-34 ปิ ี

ที่่�มา : รายงานของ SpotX ประจำำาปี 2563

ภมูีิทีศัูนิข์องตลิ�ดำกีฬ�ดิำจิทีลัิ
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ดำบับลิิวทีเีอฟ มีเีดำยี - แผนิพฒันิ�
ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย มีีแผู้นทีี�จะสร้างระบบนิเวศส่อเทีค้โนโลิยีเพ่อกิารกิีฬาอย�างค้รบวงจรข้่�นเพ่อรองรับผู้้้ใช้้ต่ั�งแต่� “แฟนกิีฬาทีั�วไปิ” “ผู้้้ใช้้ทีี�ค้ลิั�งไค้ล้ิในกิีฬา” 

ไปิจนถ่ง “ผู้้้ใช้้ระดัับมี้ออาช้ีพ” เพ่อมีอบพ้�นทีี� ให้้พวกิเข้าไดั้ทีำากิิจกิรรมีต่�าง ๆ ต่ามีค้วามีสนใจบนระบบนิเวศดัังกิลิ�าวนี�ได้ัอย�างราบร่นแลิะไร้รอยต่�อ

ด้ัวยสภาพต่ลิาดัเทีค้โนโลิยีกิีฬาในเอเช้ียต่ะวันออกิเฉียงใต่้ทีี�นับวันจะมีีค้วามีแออัดัมีากิยิ�งข้่�นในอีกิไมี�กิี�ปิีข้้างห้น้า ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย จ่งต่ั�งเปิ้าห้มีาย

ทีี�จะเปิ็นส่อสังค้มีช้ั�นนำาทีี�จะทีำาห้น้าทีี�เปิ็นส่อเพ่อให้้บริกิารข้้อมี้ลิแลิะกิารวิเค้ราะห้์ข้้อมี้ลิในต่ลิาดัเพ่อค้วามีบันเทีิง แผู้นกิารต่ลิาดัข้ององค้์กิรจ่งมี่�งเน้น

ไปิทีี� 4 เสาห้ลัิกิ ได้ัแกิ�

แบรนิดำ์แอมีบ�สุเดำอร์ของ ดำับบลิิวทีีเอฟ มีีเดำีย  

ดำับบลิิวทีีเอฟ มีีเดำีย ไลิฟ์!  กิจกรรมีกีฬ� 

แคมีเป็ญ่ก�รป็ระชี�สุัมีพันิธ์ผ่�นิสุ่อหลิักแลิะสุ่อรอง

ก�รห�ผู้ใชี้ร�ยใหมี่

แบรนิดำ์แอมีบ�สุเดำอร์ของ ดัำบบลิิวทีีเอฟ มีีเดำีย 
ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีแบรนดั์แอมีบาสเดัอร์ห้ลิายที�าน ซ่�งรวมีถ่ง

ซีูเรชี ไรนิ่�

ซเ้รช้ เปิ็นค้นดัังในวงกิารค้ริกิเกิ็ต่สากิลิ แลิะเปิ็นรองกิัปิต่ันข้องทีีมี

เช้นไนซ่ปิเปิอร์ค้ิงส์ ในพรีเมีียร์ลิีกิอินเดัีย

สุ่อพันิธมีิตร
ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย กิำาลิังเร�งสร้างค้วามีร�วมีมี้อกิับผู้้้ปิระกิอบกิาร สมีาค้มีกิีฬา ผู้้้ให้้บริกิารดั้านกิารกิีฬาทีี�ไดั้รับ

กิารรับรอง แลิะห้น่วยงานดั้านกิีฬาที่กิแห้�งในอาเซียน เช้�น

- กิารกิีฬาแห้�งปิระเทีศไทีย

- สมีาค้มีกีิฬาแห้�งปิระเทีศไทีย

โอก�สุ ในิก�รสุ นัิบสุนิุ นิแลิะร ่ วมี เป็ ็ นิพั นิธมีิ ต รที�งธุ ร กิ จ  

บ�้นิใหมีสุ่ำ�หรบักีฬ�แลิะอสีุป็อรต์เพอ่คว�มีบนัิเทีงิ

ศููนิยร์วมีทีุกอย่�งทีี �เกี �ยวกับกีฬ�ครบวงจรในิแอป็เดำียว

www.wtfmedia.io
ดําเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จํากัด - ผูเชี่ยวชาญดานการสนันสนุนการตลาด



ดำบับลิวิทีเีอฟ มีเีดำยี ไลิฟ์ ! - กจิกรรมีกฬี�
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บ�้นิใหมีสุ่ำ�หรบักีฬ�แลิะอสีุป็อรต์เพอ่คว�มีบนัิเทีงิ

  

ศููนิยร์วมีทีุกอย่�งทีี �เกี �ยวกับกีฬ�ครบวงจรในิแอป็เดำียว

Sports Month Year In Association with City, Country

มวยไทย มี.ค., พ.ค., 
ส.ค., พ.ย. สมาคมมวยแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ฟตุบอล มิ.ย. สมาคมฟตุบอลแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ไตรกฬีา ส.ค., พ.ย. สมาคมไตรกีฬาแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เซปก
ตะกรอ ก.ย. กรุงเทพฯ ประเทศไทย

แบดมินตัน ต.ค. สมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การแขงขันกฬีา
มหาวิทยาลัย พ.ย., ธ.ค. การกีฬาแหงประเทศไทย

กรุงเทพฯ และเชียงใหม
ประเทศไทย

อีสปอรต ธ.ค. สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

บาสเกตบอล ธ.ค. สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

คริกเก็ต ก.พ. สมาคมคริกเก็ตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เวบ็ไซต : https://wtfmedia.io

ตารางมเีดยี ไลฟอาจมกีารเปลีย่นแปลง, ตารางการแขงขนัป 2565 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง 

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

สมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทย

ดับบลิวทีเอฟ มวยไทย ไฟท ซีรีส
ประเทศไทย 2565
รวมเชียรนัักชกทองถิ่นชาวไทย ตลอดจนนักชกจากตางประเทศที่มีชื่อเสียงระดัับโลกที่จะเขารวม
ดวลหมัด ในทุุกวันหยุุด สุุดสัปดาหเปนเวลา 4 สััปดาห ตลอดทั้งป รายการนี้เปนรายการโทรทััศนที่เขม
ขนไปดวยช็อตของการตอสูที่ดุเดือด จึงเปนรายการมวยทางโทรทัศนที่กระแสดีที่สุดในประเทศไทย

รายการนี้จะถายทอดสดจากสนามมวยราชดําเนินที่มีความจุมากถึง 8,000 ที่นั่ง เปนเวทีมวยที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก พบกับนักมวยอาชีพ 6 คูตอรอบ จัดแขงขันทั้งหมด 4 รอบตลอดป และภาพการแขงขันจะถูก
ถายทอดสดไปสูแฟนกีฬาหลายลานคนผานแอป ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

ดับบลิวทีเอฟ เลเจนส คริกเก็ต แมทช
ประเทศไทย 2565
การแขงขันดับบลิวทีเอฟ เลเจนส คริกเก็ต แมทช ประเทศไทย จะจัดขึ้นเปนครั้งแรกที่กรุงเทพฯ

สาเหตุที่ตองเรียกงานนี้วาเทศกาลกีฬาคริกเก็ต ก็เพราะเชื่อวางานนี้จะสามารถดึงดูดผูที่ชื่นชอบกีฬา
หลายพันคนใหมารวมงานได นอกจากนี้ยังจะมีนักกีฬาคริกเก็ตอาชีพชื่อดังกองโลกทั้งผูชายและผูหญิง
จากออสเตรเลีย อังกฤษ อินเดีย แอฟริกาใต และศรีลังกา มารวมในงานดวย

จัดขึ้นภายใตความรวมมือกับรัฐบาลไทย โดยหวังจะใหแฟนกีฬาไมวาจะเปนผูชายและผูหญิงทั่ว
ประเทศไทย ไดรูจักและเริ่มหันมาสนใจในกีฬาคริกเก็ตมากขึ้น พรอมทั้งนําเสนอใหพวกเขาไดรูจักกับ
ตลาดใหม ๆ เกี่ยวกับกีฬานี้ ตลอดจนสงเสริมการยอมรับในคุณคาของมนุษยที่ความหลากหลายและ
เทาเทียมกันผานกิจกรรมกีฬา

ดับบลิวทีเอฟ เลเจนส คริกเก็ต แมทช ประเทศไทย 2565
จะไดรับการถายทอดสดไปสูแฟนกีฬาหลายลานคน
ผานแอป ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

www.wtfmedia.io
ดําเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย
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สุทิีธิป็ระโยชีนิท์ีี�สุำ�คญั่

      ก�รป็ระชี�สุมัีพนัิธแ์บรนิดำ ์ 

โอกิาสในกิารปิระช้าสัมีพันธ์แบรนดั์ผู้�านแพลิต่ฟอร์มี ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดีัย แลิะ ดัับบลิิวทีีเอฟ 

มีีเดัีย ไลิฟ์!  กิิจกิรรมีกิีฬา   

      สิุทีธิดำ้�นิก�รใชี้พื�นิทีี�สุ่อ ก�รสุ่งเสุริมีก�รข�ย 

แลิะก�รป็ระชี�สุัมีพันิธ์

พันธมิีต่รสามีารถใช้้โอกิาสดัังกิลิ�าวในกิารจัดักิิจกิรรมีกิารเสนอข้�าวแลิะปิระช้าสัมีพันธ์ได้ั โดัย

ข้�าวเกิี�ยวกิับงานจะถ้กินำาเสนอผู้�านส่อไทียทีั�งระดัับที้องถิ�นแลิะระดัับปิระเทีศ ต่ลิอดัจนส่อระดัับ

ภ้มีิภาค้เอเช้ีย แลิะระดัับโลิกิ ผู้�านส่อสังค้มี ส่อออนไลิน์ โทีรทีัศน์ วิทีย่ แลิะนิต่ยสารต่�าง ๆ

ข้�าวบนแอปิ ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย แลิะ ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย ไลิฟ์!  กิิจกิรรมีกิีฬา ถ้อเปิ็นข้�าว

เดั�นทีี�มีีค้นสนใจติ่ดัต่ามีเปิ็นจำานวนมีากิ  นอกิจากิผู้้้สนับสน่นแลิะพันธมิีต่รทีางธ่รกิิจที่กิราย

จะไดั้รับสิทีธิในกิารผู้้กิแบรนดั์เข้้ากิับแอปิ ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย แลิะ ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย ไลิฟ์! 

กิิจกิรรมีกิีฬา  เพ่อวัต่ถ่ปิระสงค้์ทีางกิารโฆษณาแลิะปิระช้าสัมีพันธ์แลิ้ว ผู้้้สนับสน่นแลิะ

พันธมิีต่รสามีารถสร้างค้อนเทีนต่์ผู้�านกิารนำาเสนอไฮไลิที์งาน กิารปิระช้าสัมีพันธ์ห้น้างาน แลิะ

งานแถลิงข้�าวได้ั

แค้มีเปิญ่ปิระช้าสัมีพันธ์มี่�งข้ยายผู้ลิกิารปิระช้าสัมีพันธ์ออกิไปิในวงกิว้างข้ณะจัดังานแลิะ

ห้ลิังงาน โดัยจะค้รอบค้ลิ่มีกิิจกิรรมีดัังนี�

• กิารเข้้าถ่งกิลิ่�มีเปิ้าห้มีายผู้�านส่อแลิะกิารต่ีพิมีพ์บทีค้วามีบนนิต่ยสารดั้านไลิฟ์สไต่ลิ์ แลิะกิีฬา

• นำาเสนอปิระเดั็นเน้�อห้าทีี�เกิี�ยวข้้องกิับงาน

• แค้มีเปิญ่โฆษณาออนไลิน์ บทีค้วามี บลิ็อกิ แลิะส่อสังค้มี

• สำานักิข้�าวต่�างปิระเทีศแลิะที้องถิ�น

สุ่อสัุงคมี

ผู้้้โฆษณาแลิะพันธมีิต่รสามีารถใช้้ปิระโยช้น์จากิโพสต่์ข้อง ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย บนทีวิต่เต่อร์ 

อินสต่าแกิรมี เฟสบ่�ค้ พอดัแค้สต่์ แลิะรายกิารโทีรทีัศน์ได้ัที่กิวัน โดัยผู้้้โพสต่์สามีารถวางลิิงค้์

ไปิยังพอดัแค้สต์่ ค้ลิิปิวิดัีโอ แลิะบทีค้วามีข้�าวต่�าง ๆ ได้ัต่ามีต้่องกิาร

แบรนิดำ์แอมีบ�สุเดำอร์

สิทีธิในกิารเข้้าถ่งแบรนด์ัแอมีบาสเดัอร์ข้อง ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย ทีี�มีีฐานผู้้้ช้มีจำานวนมีห้าศาลิ

ปิระช้าสัมีพันธ์ผู้�านโพสต่์ทีี�เปิิดักิารมีองเห้็นดั้วยกิารช้ำาระค้�าโฆษณา ต่ลิอดัจนกิารโพสต่์ลิงกิล่ิ�มี

ให้ญ่�ทีี�เปิ็นฐานผู้้้สนับสนน่ ซ่�งห้ลิายแห้�งมีีผู้้้ต่ิดัต่ามีมีากิกิว�า 100,000 ค้น

อินิฟลูิเอนิเซีอร์

ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย ได้ัทีำาสัญ่ญ่าต่�างต่อบแทีนกิับอินฟลิเ้อนเซอร์ช้่อดัังห้ลิายรายบนส่อสังค้มี

จดำหมี�ยข่�ว

ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย มีีกิารเผู้ยแพร�จดัห้มีายข้�าวอิเลิ็กิทีรอนิกิส์อย้�บ�อยค้รั�ง พันธมีิต่รจ่งสามีารถ

ใช้้เค้ร่องนี�ในกิารเข้้าถ่งแลิะส่อสารกิับกิล่ิ�มีเปิ้าห้มีายข้องต่นไดั้

กีฬ�ป็ระเภทีใหมี่

ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย มีีกิารเพิ�มีกิีฬาปิระเภทีให้มี� ๆ อย้�เปิ็นปิระจำา

ก�รป็ระชี�สัุมีพันิธ์แลิะก�รตลิ�ดำ

วิดัีโอปิระช้าสัมีพันธ์ กิารแจ้งเต่้อนผู้�านแอปิ กิารจัดัแข้�งข้ัน แลิะกิารแจกิข้องรางวัลิ

      สุ่อพันิธมีิตร

รับปิระกินักิารปิระช้าสัมีพนัธผ์ู้�านสอ่พนัธมีติ่รข้อง ดับับลิวิทีเีอฟ มีเีดัยี - รอยน้ยนัรายช้อ่
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สุิทีธิป็ระโยชีนิท์ีี �สุำ�คญั่

      สุิทีธิดำ้�นิสุ่อดิำจิทีัลิแลิะสุ่อสุังคมี

ช้�องทีางกิารปิระช้าสัมีพันธ์

แพลิต่ฟอร์มีข้อง ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย บนส่อสังค้มีแลิะส่อดิัจิทีัลิ...

แพลิต่ฟอร์มีส่อสังค้มีข้อง ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย ไลิฟ์!  กิิจกิรรมีกิีฬา 

เช้�น มีวยไทีย ไฟที์ ซีรีส์

      เฟสุบุ�ค

 https://www.facebook.com/rajadamnern

       ผู้ติดำต�มี 254,000 คนิ

      อินิสุต�แกรมี

 https://www.instagram.com/rajadamnern_stadium/

       ผู้ติดำต�มี 52,000 คนิ

       สิุทีธิดำ้�นิก�รทีำ�ก�รตลิ�ดำเชีิงป็ระสุบก�รณ์

      สุิทีธิดำ้�นิก�รรับรองลูิกค้�แลิะก�รสุร้�งเครือข่�ย

      สุิทีธิดำ้�นิก�รจัดำแจกผลิิตภัณฑ์ส์ุ่งเสุริมีก�รข�ย
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โอก�สุ ในิก�รสุ นัิบสุนิุ นิแลิะร ่ วมี เป็ ็ นิพั นิธมีิ ต รที�งธุ ร กิ จ  

บ�้นิใหมีสุ่ำ�หรบักีฬ�แลิะอสีุป็อรต์เพอ่คว�มีบนัิเทีงิ

ศููนิยร์วมีทีุกอย่�งทีี �เกี �ยวกับกีฬ�ครบวงจรในิแอป็เดำียว

บน ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย ไลฟ!  กิจกรรมกีฬา ผูสนับสนุนและพันธมิตรสามารถพบปะกับลูกคา
แบบตัวตอตัวได ตัวอยางเชน ดับบลิวทีเอฟ มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 สามารถ
เขาถึงกลุมผูชมมากกวา 32,000 คน - 8,000 คนตอรอบ ที่จะเดินทางมารับชมการแขงขัน
ตลอดจนผูที่รับชมการถายทอดผานไลฟสตรีม

ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย ไลฟ!  กิจกรรมกีฬา ขอเสนอโอกาสที่หลากหลายสําหรับผูสนับสนุนและ
พันธมิตรในการรองรับและสรางความบันเทิงใหกับลูกคาและผูบริหาร เชน ในงาน ดับบลิวที
เอฟ มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 มีการจัดงานเลี้ยงตอนรับ/งานเลี้ยงหลังพิธีการ

ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย ขอเสนอโอกาสสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจในการผลิตสินคาแบรนดรวม 
ซึ่งอาจจะใชแจกจายผานสื่อหรือการสงเสริมการขายในกิจกรรมการตลาดหนางาน เชน 
ถุงรวมของดีสําหรับงาน ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย เลเจนส คริกเก็ตแมทช ประเทศไทย 2565

www.wtfmedia.io
ดําเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จํากัด - ผูเชี่ยวชาญดานการสนันสนุนการตลาด

เว็บไซตและแอพพลิเคชัน

https://www.wtfmedia.io
6.5 Million + Downloads by end of 2021

แอนดรอยด แอพ

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.sports.wtfmedia 

ไอโอเอส แอพ

https://apps.apple.com/th/app/wtf-media/id1562501846 

เฟสบุค

https://www.facebook.com/WTFMEDIAofficial/ 

อินสตาแกรม

https://www.instagram.com/wtfmediaofficial/ 
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ร�ยก�รสิุทีธิป็ระโยชีนิ์ – 

เฉพ�ะกิจกรรมีในิซีีรีสุ์

ระดำับพันิธมีิตร

ระดำับทีี� 1 ระดำับทีี� 2

พันิธมีิตรแพลิตฟอร์มีอย่�ง

เป็็นิที�งก�ร

พันิธมีิตรป็ระเภทีกีฬ�อย่�ง

เป็น็ิที�งก�ร

สุิทีธิดำ้�นิก�รเป็็นิผลิิตภัณฑ์ช์ีนิิดำเดำียวในิก�รสุนิับสุนิุนิ แลิะสุิทีธิในิก�รใชี้ชี่อ - เฉพ�ะกิจกรรมี

สิทีธิในกิารใช้้ช้่อ “พันธมีิต่รอย�างเปิ็นทีางกิารข้อง ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดีัย” เพ่อใช้้ในกิารโฆษณาแลิะปิระช้าสัมีพันธ์ มีี

พันธมิีต่รปิระเภทีกิีฬาอย�างเปิ็นทีางกิารข้อง ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย เพ่อใช้้ในกิารโฆษณาแลิะปิระช้าสัมีพันธ์ เช้�น พันธมีิต่รดัับบลิิวทีีเอฟมีวยไทียอย�างเปิ็น

ทีางกิาร ห้รอ้ พันธมิีต่รดัับบลิิวทีีเอฟฟ่ต่บอลิอย�างเปิ็นทีางกิาร เปิ็นต่้น
มีี

สิทีธิดั้านกิารเปิ็นผู้ลิิต่ภัณฑ์ช์้นิดัเดัียวในปิระเภทีสินค้้าห้น่�ง ๆ ในกิารสนับสน่นกิิจกิรรมี มีี มีี

สิทีธิดั้านกิารใช้้โลิโกิ้สำาเร็จ (lock-up) ข้อง ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดีัย ในกิารทีำากิารต่ลิาดัทีั�งภายในแลิะภายนอกิ มีี มีี

สุิทีธิดำ้�นิทีรัพย์สิุนิที�งป็ัญ่ญ่�แลิะก�รป็ระชี�สุัมีพันิธ์แบรนิดำ์

แอป็ ดำับบลิิวทีีเอฟ 

กิารปิระช้าสัมีพันธ์แบรนดั์บนแอปิ ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย 

ใช้ส้ัดัส�วนพ้�นทีี�สำาห้รับ

ปิระช้าสัมีพันธ์แบรนดั์

ข้องพันธมีิต่รแพลิต่ฟอร์มี

ใช้ส้ัดัส�วนพ้�นทีี�สำาห้รับ

ปิระช้าสัมีพันธ์แบรนดั์

ข้องพันธมีิต่รปิระเภทีกิีฬา

ดำับบลิิวทีีเอฟ มีีเดำีย ไลิฟ์!  กิจกรรมีกีฬ� 

โอกิาสในกิารเปิ็นผู้้้สนับสน่นแลิะ/ห้ร้อพันธมีิต่รกิับ ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดีัย ไลิฟ์!  กิิจกิรรมีกิีฬา เช้�น พันธมีิต่รมีวยไทียอย�างเปิ็นทีางกิาร จะไดั้ร�วมีงานกิับ 

ดัับบลิิวทีีเอฟ  มีวยไทียไฟที์ ซีรีส์ แลิะ พันธมีิต่รค้ริกิเกิ็ต่อย�างเปิ็นทีางกิาร จะไดั้ร�วมีงานกิับ ดัับบลิิวทีีเอฟ  เลิเจนส์ ค้ริกิเกิ็ต่ แมีทีช้์ เปิ็นต่้น สิทีธิ

ปิระโยช้น์ทีี�จะได้ัรับ กิารปิระช้าสัมีพันธ์แบรนด์ัในงาน ผู้�านกิารถ�ายทีอดัผู้�านไลิฟ์สต่รีมี แลิะในงานเลิี�ยง

กิิจกิรรมีข้อง ดัับบลิิวทีี

เอฟ มีีเดัีย ไลิฟ์!  

กิิจกิรรมีกิีฬา ที่กิรายกิาร

กิิจกิรรมีข้อง ดัับบลิิวทีี

เอฟ มีีเดีัย ไลิฟ์!  

กิิจกิรรมีกิีฬา บางรายกิาร

สุิทีธิดำ้�นิก�รใชี้พื�นิทีี�สุ่อ ก�รสุ่งเสุริมีก�รข�ย แลิะก�รป็ระชี�สุัมีพันิธ์

โลิโกิ้บนเอกิสารปิระจำางาน กิิจกิรรมี เว็บไซต่์ อ่ปิกิรณ์เค้ร่องเขี้ยน ฯลิฯ ข้อง ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

กิารกิลิ�าวถ่งช่้อแบรนด์ัแลิะกิารแสดังโลิโก้ิในเอกิสารข้้อมีล้ิสำาห้รบัส่อ งานโฆษณา แลิะวัสดัท่ีางกิารต่ลิาดั/ส�งเสริมีกิารข้ายต่�าง ๆ ข้อง ดับับลิวิทีเีอฟ มีเีดีัย มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

โลิโกิ้บนโฆษณาในสิ�งพิมีพ์ข้องส่อพันธมิีต่ร มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

ส�งตั่วแทีนเพ่อกิลิ�าวปิาฐกิถาในงานแถลิงข้�าว ห้ากิมีีกิารจัดัแถลิง มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

สุิทีธิดำ้�นิสุ่อดิำจิทีัลิแลิะสุ่อสัุงคมี

กิารปิระช้าสัมีพันธ์แบรนดั์ผู้�านอีเมีลิ เว็บไซต่์ แลิะกิารส่อสารผู้�านเว็บไซต์่ที่กิร้ปิแบบ เช้�น จดัห้มีายข้�าวอิเลิ็กิทีรอนิกิส์ มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

กิารผู้นวกิแบรนดั์เข้้าเปิ็นส�วนห้น่�งในกิิจกิรรมีกิารเข้้าถ่งกิลิ่�มีเปิ้าห้มีายผู้�านส่อดิัจิทีัลิ เช้�น กิารโพสต่์ในทีวิต่เต่อร์ อินสต่าแกิรมี แลิะเฟสบ่�ค้ มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

แค้มีเปิญ่ปิระช้าสัมีพันธ์ทีี�รันบนแพลิต่ฟอร์มี ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

สุิทีธิดำ้�นิก�รทีำ�ก�รตลิ�ดำเชีิงป็ระสุบก�รณ์

โอกิาสในกิารจัดักิิจกิรรมีเปิิดัต่ัวห้ร้อปิระช้าสัมีพันธ์แบรนดั์ระห้ว�างกิิจกิรรมี ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดีัย ไลิฟ์!  กิิจกิรรมีกิีฬา มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

โอกิาสในกิารแจกิเอกิสารปิระช้าสัมีพันธ์ แลิะสินค้้าทีดัลิองทีี� ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย ไลิฟ์!  กิิจกิรรมีกิีฬา มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

สุิทีธิดำ้�นิก�รรับรองลิูกค้�แลิะก�รสุร้�งเครือข่�ย

บัต่รเข้้าพ้�นทีี�วีไอพีทีี� ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดัีย ไลิฟ์!  กิิจกิรรมีกิีฬา มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

บัต่รเข้้างานเลิี�ยงต่้อนรับ/งานเลิี�ยงห้ลิังพิธีกิาร มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

สุิทีธิดำ้�นิก�รผลิิตผลิิตภัณฑ์์สุ่งเสุริมีก�รข�ย

โอกิาสในกิารผู้ลิิต่สินค้้าแบรนดั์ร�วมี มีี ต่ามีปิระเภทีกีิฬา

พันิธมีิตรสุำ�หรับก�รโฆษณ�

แผู้นพิเศษสำาห้รับพันธมีิต่รทีี�ต่้องกิารลิงโฆษณา ผู้�านช้�องทีางดัังนี�

โฆษณ�บนิมืีอถื่อ

ก�รแสุดำงป็้�ยโฆษณ�

โฆษณ�บนิเว็บ

โฆษณ�ทีี�จ่�ยต�มีผลิลิัพธ์ 

โฆษณ�เพ่อเชี่อมีคว�มีสุัมีพันิธ์ทีี�ดีำในิระยะย�ว

โฆษณ�เพ่อห�ผู้ติดำต�มี

โฆษณ�ผ่�นิโพสุต์ของเพจ

ก�รสุนิับสุนิุนิสุตอรี�

โฆษณ�แบบจ่�ยต่อก�รแสุดำงผลิ (PPI) 

โฆษณ�แบบจ่�ยต่อคลิิก (PPC)

สื่่อพัันธมิิตร
ในอีีก 24 เดืือนขางหนา ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีแผนที่่จะสรางความรวมมือกัับ
ผูประกอบการที่่เปนผูใหบริิการดานการกีีฬาที่่ไดรับการรัับรอง และหนวยงานดานกีีฬาใน
อาเซีียน เชน

การกีฬาแหงประเทศไทย
สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย

ดัับบลิิวทีีเอฟ มีีเดีีย กําลังเรงสรางความรวมมือกับผูประกอบการ สมาคมกีีฬา
ผูใหบริิการดานการกีีฬาที่่ไดรับการรัับรอง และหนวยงานดานกีีฬาทุุกแหงในอาเซีียน

ดําเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จํากัด - ผูเชี่ยวชาญดานการสนันสนุนการตลาด

www.wtfmedia.io

การจัดวางเพื่อนําเสนอองคกรในตําแหนงดีสุดบนหนากิจกรรมของ https://www.wtfmedia.io

โลโกบนหนาผูสนับสนุนระดับองคกรของ https://www.wtfmedia.io



คุณอัญ่ชี�ลิ จันิทีร�ก�ร ์ - AVP ฝ่่ายผู้ลิติ่ภัณฑ์์

ค้่ณอัญ่ช้าลิ มีีปิระสบกิารณ์มีากิกิว�า 10 ปิี ในฐานะผู้้้จัดักิารผู้ลิิต่ภัณฑ์์ทีี�มีีใจรักิในเทีค้โนโลิย

ี

คุณชี�นิก�ร์ กันิก�ดำ�ร ์- VP ฝ่่ายวิศวกิรรมี

ค้่ณช้านกิาร์ ค้้อผู้้้นำากิารวิศวกิรรมีผู้ลิิต่ภัณฑ์์ทีี�ทีำางานเช้ิงร่กิแลิะมีคี้วามีมี่�งมีั�นเปิ็นเลิิศ มีีปิระสบกิารณ์กิารทีำางาน

มีากิกิว�า 8 ปิี แลิะมีีค้วามีเช้ี�ยวช้าญ่ในอ่ต่สาห้กิรรมีกิารสมีัค้รสมีาชิ้กิ (Subscription) กิารค้้าปิลิีกิ อีค้อมีเมีิร์ซ แลิะ

ฟินเทีค้ ในสภาพแวดัลิ้อมีกิารทีำางานทีี�ต่้องอาศัยค้วามีย้ดัห้ย่�น กิารปิรับต่ัว แลิะค้ลิ�องต่ัวส้ง (Scrum and Agile)

คุณมี�นิิชี จ� - VP ฝ่่ายธ่รกิิจ

ค้่ณมีานิช้ มีีปิระสบกิารณ์มีากิกิว�า 9 ปิีในธ่รกิิจกิารสร้างค้วามีร�วมีมี้อ กิารข้าย แลิะกิารพัฒนาธ่รกิิจ มีีค้วามี

เช้ี�ยวช้าญ่ในกิารเจาะต่ลิาดัให้มี�แลิะเกิ�า เพ่อสร้าง disruption แลิะกิารเต่ิบโต่ต่�อยอดั
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ทีมของดับบลิวทีเอฟ

คณะกรรมการของดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

คุณมานิต พาริกฮ - ซีอีโอ

คุณวินิต บาเทีย - ซีอีโอ

คุณยาช คาดาเคีย - ซีบีโอ

คณะผูบริการของดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

คุณมานิต พาริกฮ - ซีอีโอ

คุณอัญชาล จันทราการ - AVP ฝายผลิตภัณฑ

คุณยาช คาดาเคีย - ซีบีโอ

คุณชานการ กันกาดาร - VP ฝายวิศวกรรม

คุณมานิช จา - VP ฝายความรวมมือ

คุณแบรรี กูดริดจ - ที่ปรึกษาผายสื่อ

คุณราเกช ซิงห - ที่ปรึกษาภาครัฐ

คุณมานิต พาริกฮ (BoD) - ผูรวมกอตั้งและซีอีโอ

คุณมานิต มีประสบการณมากกวา 14 ป ในดานการใหคําปรึกษา สื่อกีฬา บล็อกเชน SaaS PaaS เทคโนโลยี และ

บริการทางการเงิน และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ กลยุทธองคกรและการเงิน การจัดการโครงการ (PMO) การ

วิเคราะห P&L การปรับระบบและโครงสรางองคกร - รับหนาที่ชวยเหลือเพื่อใหบริษัท 2 แหง ทํารายไดถึง 300

ลานดอลลารในระยะเวลา 2 ป

คุณวินิต บาเทีย (BoD) - ผูรวมกอตั้งและผูอํานวยการ

คุณวินิต มีประสบการณมากกวา 12 ป ในดานการใหคําปรึกษา การผลิต การจัดจําหนาย และบริการทางการเงิน

และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ กลยุทธองคกร และการปฏิบัติ อดีต COO ของบริษัทผูผลิตบิสกิตที่ใหญที่สุด

แหงหนึ่งในอินเดีย และเปนผูกอตั้งบริษัทรับจัดอีเวนทในฮองกง

คุณยาช คาดาเคีย (BoD) - ผูรวมกอตั้งและซีอีโอ

คุณยาช มีประสบการณมากกวา 6 ป ในธุรกิจสื่อกีฬาและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในมิติของการสรางความรวมมือ

การขาย และการตลาด



บรษิทัี พอลิ พูลิ (เซ้ี�ที อีสุ เอเชียี) จำ�กัดำ

198 ถนนต่ะนาว 

แข้วงบวรนิเวศ  เข้ต่พระนค้ร 

กิร่งเทีพฯ 10200 

ปิระเทีศไทีย

โทีรศัพที์/โทีรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th  

คุณพอลิ พูลิ - กรรมีก�รผู้จัดำก�ร 

(สุำ�หรับก�รติดำต่อเป็็นิภ�ษ�อังกฤษ)

อีเมีลิ: paul@paulpoole.co.th  

โทีรศัพที์: +66 8 6563 3196

คุณอุดำมีพร พันิธุ์จินิดำ�วรรณ – ผู้ชี่วยสุ่วนิตัว 

(สุำ�หรับก�รติดำต่อเป็็นิภ�ษ�ไทียแลิะภ�ษ�อังกฤษ)

อีเมีลิ: udomporn@paulpoole.co.th  

โทีรศัพที์: +66 8 6382 9949
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ติดตอ

บ ิรษัท ดับบลิวทีเอฟมีเดีย จํากัด

5/377 หมูที่ 19

ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ประเทศไทย

https://www.wtfmedia.io 

https://www.linkedin.com/company/wtf-media/  

คุณมานิต พาริกฮ - ผูอํานวยการ

(สําหรับการติดตอเปนภาษาอังกฤษ)

อีเมล: manit@wtfmedia.io 

โทรศัพท : +66 8 0002 3834

www.wtfmedia.io
ดําเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จํากัด - ผูเชี่ยวชาญดานการสนันสนุนการตลาด




