
โอกาสในการสนบัสนนุและรว่มเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ

การแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 (AIMAG) หนึง่ในมหกรรมกฬีาทีใ่หญท่ีส่ดุทีจั่ดขึน้ทีป่ระเทศไทย
ในชว่งปีทีผ่า่นมา พรอ้มแลว้ทีจ่ะจัดขึน้ทีก่รงุเทพมหานครและจังหวดัชลบรุ ีในระหวา่งวนัที ่17-26 พฤศจกิายน 2566

การกลบัมาจัดทีป่ระเทศไทยเป็นครัง้ที ่3 โดยการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์เป็นมหกรรมกฬีาหลาย
ประเภทส�าหรับนักกฬีาทัว่ทัง้เอเชยี ทีจั่ดขึน้ทกุ ๆ 4 ปี ในการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 
กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 จะมกีารมอบเหรยีญรางวลัมากถงึ 29 ประเภทกฬีาตามมาตรฐานสากล โดยถอืวา่เป็นการมอบ
เหรยีญรางวลัทีม่ากทีส่ดุในประวตัศิาสตรข์องงานมหกรรมกฬีานี ้โดยมกีารจัดแขง่ขนักฬีาใหมห่ลายประเภทดว้ยกนั อาธ ิ
แบดมนิตนั จักรยานวบิาก ประกวดเชยีรล์ดีเดอร ์ฟลอรบ์อล กรรเชยีงบก เน็ตบอล ยงิปืน และวอลเลยบ์อล นอกจากนีย้ังจะมี
การสาธติกฬีาอกี 2 ชนดิไดแ้ก ่แอรส์ปอรต์-เอฟพวี ีเรซซิง่และเทคบอล

การแขง่ขนั ฯ รับรองและด�าเนนิการโดยกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา การกฬีาแหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ
โอลมิปิกแหง่ประเทศไทย ฯ ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของสภาโอลมิปิกแหง่เอเชยี การแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์
เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 เป็นงานมหกรรมกฬีาส�าหรับกฬีาหลากหลายประเภทในเอเชยีทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 
รองจากการแขง่ขนักฬีาเอเชยีนเกมส์

โดยประเทศไทยไดรั้บสทิธใินการเป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมสค์รัง้ที ่6 
กรงุเทพ-ชลบรุ ี2564 จากสภาโอลมิปิกแหง่เอเชยี เนือ่งจากประเทศไทยมปีระวตัใินการเป็นเจา้ภาพจัดการ
แขง่ขนักฬีาระดบัอาชพีมาแลว้หลายครัง้ ดว้ยประเทศไทยมชีือ่เสยีงและศกัยภาพในการรับรองผูร้่วมงานและการ
คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐานระดบัโลก กรงุเทพมหานคร จังหวดัใกลเ้คยีง และจังหวดัชลบรุ ีจงึมคีวามเหมาะสมยิง่ใน
การเป็นเจา้ภาพและน�าพามหกรรมกฬีานีสู้ค่วามส�าเร็จ

รว่มเป็นสว่นหนึง่ในการสนบัสนนุการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์    
คร ัง้ที ่6 – โดยรว่มเป็นผูส้นบัสนนุอยา่งเป็นทางการและผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิาร
อยา่งเป็นทางการ

การแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์คร ัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 
มศีกัยภาพในการเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายหลายลา้นคน ผา่นองคป์ระกอบส�าคญัดงันี:้

กฬีา 31 รายการ
รางวลั 29 เหรยีญ

กฬีาสาธติ 2 รายการ 
แอรส์ปอรต์-เอฟพวี ีเรซซิง่

และเทคบอล

เจา้ภาพ 2 เมอืง
กรงุเทพ

และชลบรุี

นกักฬีา
5,000 + คน

แฟนกฬีา
หลายลา้นคน 

ผูช้มโทรทศัน์
ท ัว่โลก

รับชมจาก 45+ ประเทศ
ผา่นแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ 
ไดแ้ก ่การแพรภ่าพสด 
การแพรภ่าพยอ้นหลงั 

และสือ่ดจิทิลั ตวัแทนจาก 
45 ประเทศ  

ในคณะกรรมการโอลมิปิก
แหง่ชาติ

ผูช้ม 100,000+ 
คน

ทีค่าดวา่จะเขา้รว่มรับชม
ในทกุกจิกรรมกฬีา 

สนามกฬีา 25 
แหง่

ความจปุระมาณ 100-
3,500 ทีน่ั่ง

เหรยีญทอง 290 
เหรยีญ 

จากกฬีา 31 รายการ

เจา้หนา้ที ่
1,000+ คน

กฬีา 16 
รายการ 

แขง่ขนัทีก่รงุเทพฯ

กฬีา 15 
รายการ

แขง่ขนัทีช่ลบรุี

งบประมาณ 48 
ลา้นเหรยีญสหรฐั 

เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิทอ้งถิน่

การแขง่ขนั 139
รายการส�าหรับ
นักกฬีาชาย

การแขง่ขนั 114
รายการส�าหรับนักกฬีา

หญงิ

การแขง่ขนั 37
รายการส�าหรับนักกฬีา

ทมีผสม

อาสาสมคัร 
10,000+ คน

การแขง่ขนันีม้กี�าหนดการในการจัดตัง้แตว่นัที ่21-30 พฤษภาคม 2564 ทางผูจั้ด 
จ�าเป็นตอ้งเลือ่นงานออกในเดอืนมกราคม 2565 เนือ่งจากการระบาดของโรคโควดิ-19
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แพ็คเกจส�าหรบัการสนบัสนนุ
คณะกรรมการจัดการแขง่ขนั (GOC) การแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 มแีผนการสนับสนุน
ส�าหรับผูส้นับสนุนและพันธมติรทางธรุกจิอยา่งครบวงจรเพือ่ใหภ้าคธรุกจิไดร้่วมประชาสมัพันธแ์บรนดผ์า่นกจิกรรมกฬีาระดบัเอเชยี ดงันี้

ระดบัที ่1 – ผูส้นบัสนนุอยา่งเป็นทางการ (ผูส้นบัสนนุหลกั)
ผูส้นับสนุน ไมเ่กนิ 6 รายเพือ่รับสทิธใินการโฆษณาและประชาสมัพันธใ์นการแขง่ขนั การแพรภ่าพ และแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ

ระดบัที ่2 – ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการ (ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารหลกั)
ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นทางการ ไมเ่กนิ 10 ราย  เพือ่สนับสนุนสนิคา้และบรกิารทีจ่�าเป็นเพือ่ใหม้หกรรมกฬีาส�าเร็จลลุว่งดว้ยด ี
พรอ้มสทิธพิเิศษในการอา้งถงึความสมัพันธแ์ละการประชาสมัพันธต์า่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารหลกัอยา่งเป็นทางการมาจากภาคธรุกจิดงัตอ่ไปนี:้

สายการบนิ บรกิารใหค้�าปรกึษา อาหาร     ถา่ยภาพ โทรคมนาคม 
เครือ่งแตง่กาย เครือ่งใชไ้ฟฟ้า โรงแรม     เภสชักรรม จับเวลา
ยานยนต ์ ขนสง่ ประกนัภยั     บรกิารตามสายอาชพี ขนสง่ 
ธนาคาร บตัรเครดติ กฎหมาย     จัดหางาน ทอ่งเทีย่ว 
เครือ่งดืม่ วศิวกรรม โลจสิตกิส ์     คา้ปลกี ยางรถยนต์
รถเชา่ สิง่แวดลอ้ม อตุสาหกรรมการผลติ   จัดสง่สนิคา้ สาธารณูปโภค
กอ่สรา้ง การเงนิ ไมแ่สวงผลก�าไร     เทคโนโลย ี

สือ่พนัธมติรอยา่งเป็นทางการส�าหรบัการแพรภ่าพ
แพ็คเกจส�าหรับสือ่พันธมติร ครอบคลมุถงึ: สทิธใินการแพรภ่าพการแขง่ขนัผา่นโทรทศัน ์(ถา่ยทอดสดและรายการยอ้นหลงั) 
การสตรมีสด/การรายงานขา่วผา่นสือ่ดจิทิลั ตลอดจนสือ่บนอนิเทอรเ์น็ต (OTT)  

สือ่พันธมติรอยา่งเป็นทางการส�าหรับการแพรภ่าพจะท�าการถา่ยทอดภาพกจิกรรมดงันี:้ การแขง่ขนักฬีา พธิเีปิด พธิปิีด 
พธิมีอบเหรยีญรางวลัทกุรายการไปยังประเทศไทยและประเทศสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมทัง้หมด

โอกาสในการสนบัสนนุและรว่มเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ
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กีฬา
จ�านวนการ
แข่งขัน/
เหรียญ

ระยะเวลา ประเภทการแข่งขัน

กฬีาทางน�้า
- โปโลน�้า
(ชาย)
- โปโลน�้า 
(หญงิ)
- วา่ยน�้าระยะ
สัน้ (25 ม.)

32

6 วนั

6 วนั

4 วนั

ทมีชาย ทมีหญงิ

ฟรสีไตล ์- 50 ม. 100 ม. 200 ม. 
กรรเชยีง - 50 ม. 100 ม. 
กบ - 50 ม. 100 ม.
ผเีสือ้ - 50 ม. 100 ม.
เดีย่วผสม - 100 ม. 200 ม.
ฟรสีไตลร์เีลย ์- 4x50 ม. 4x100 ม.
ผลดัผสม - 4x50 ม. 4x100 ม.

บาสเกต็บอล 
3x3 2 4 วนั ทมีชาย

ทมีหญงิ

แบดมนิตนั 5 6 วนั เดีย่ว คู ่คูผ่สม

โบวล์ิง่ 8 7 วนั เดีย่ว คู ่ทมี 4 คน

เชยีรล์ดีเดอร์ 4 2 วนั ผสม - จเูนยีรโ์คเอ็ด โคเอ็ดระดบั 6 เพอรฟ์อรแ์มนซเ์ชยีร์
ฮปิฮอป เพอรฟ์อรแ์มนซเ์ชยีรป์อม

หมากรกุ 6 5 วนั มาตรฐาน เกมเร็ว มาตรฐานอาเซยีนชาย มาตรฐานอาเซยีน
ชายเกมเร็ว

ปีนผา 6 4 วนั ความเร็ว โบลเดอริง่ รเีลย์

บลิเลยีด 15 7 วนั
สนุ๊กเกอร ์15 แดง เดีย่วและทมี สนุ๊กเกอร ์6 แดง เดีย่วและ
ทมี บลิเลยีดองักฤษชายเดีย่วและคู ่พลู 9 ลกูเดีย่วและคู ่
คชูัน่แครอมชาย

กีฬา
จ�านวนการ
แข่งขัน/
เหรียญ

ระยะเวลา ประเภทการแข่งขัน

กฬีาเตน้ร�า 14 2 วนั

เบรคแดนซ ์- เด็กชายและเด็กหญงิ, ละตนิอเมรกินั 
แซมบา้ คาชา่ รมุบา้ ปาโซโดเบล จฟิแกรด A - ผสม, 
โมเดริน์ สแตนดารด์เกรด A  วอลซ ์แทงโก ้ฟอกซท์รอท 
ควกิสเตป เวยีนนสีวอลซ ์- ผสม

อสีปอรต์ 4 6 วนั ผสม - ROV, Dota 2, Assetto Corsa, Onelap E-Cycling, 
Legend of Runetera, Taken 7

ฟลอรบ์อล 2 8 วนั ทมีชาย ทมีหญงิ

ฟตุซอล 2 10 วนั ทมีชาย ทมีหญงิ

กรฑีาในรม่ 27 3 วนั
60 ม. 400 ม. 800 ม. 1500 ม. 3000 ม. อปุสรรค ์60 ม. 
รเีลย ์4x400 ม. กระโดดสงู กระโดดค�้าถอ่ กระโดดไกล 
ชอ็ตพัต สตัตกรฑีา 

ฮอกกีใ้นรม่ 2 8 วนั ทมีชาย ทมีหญงิ

กรรเชยีงบก 10 2 วนั ชายและหญงิ – เดีย่วและคู่
ผสม – สปรนิทผ์สม 500 ม.

ยวิยติสู 20 4 วนั

เนวาซา่ - ชาย 62 กก. 77 กก. 85 กก. 94 กก.; หญงิ - 48 
กก. 57 กก.
มวย - ชาย 62 กก. 69 กก. 77 กก. 85 กก. 94 กก.; หญงิ - 
48 กก. 52 กก. 7 กก.
ดโูอ - คลาสสกิ (ชาย หญงิ ผสม); โชว ์(ชาย หญงิ ผสม)

ประเภทกฬีา
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กีฬา
จ�านวนการ
แข่งขัน/
เหรียญ

ระยะเวลา ประเภทการแข่งขัน

คาราเต ้ 13 3 วนั
คมุเิต ้- ชาย 55 กก. 60 กก. 67 กก. 75 กก. 75+กก.; หญงิ - 55 
กก. 55 กก. 61 กก. 61+ กก.
คาตะ - ชายและหญงิ – เดีย่วและทมี

คกิบ็อกซิง่ 7 4 วนั ชาย 57 กก. 67 กก. 75 กก.
หญงิ - 48 กก. 52 กก. 57 กก.

ครูาช 10 2 วนั ชาย 66 กก. 73 กก. 81 กก. 90 กก.; 90+กก. หญงิ - 56 กก. 60 
กก.

มวยไทย 20 7 วนั

มวยชาย - ไลทฟ์ลายเวท ฟลายเวท แบนแทมเวท เฟเธอรเ์วท 
ไลทเ์วท ไลทเ์วลเตอรเ์วท เวลเตอรเ์วท ไลทม์ดิเดลิเวท มดิเดลิเวท 
ไลทเ์ฮฟวีเ่วท
มวยหญงิ - พนิเวท ฟลายเวท แบนตัม้เวท เฟเธอรเ์วท ไลทเ์วท 
ไลทเ์วลเตอรเ์วท
ไหวค้ร ู- เดีย่วและคู ่ชายและหญงิ

เน็ตบอล 1 5 วนั ทมีหญงิ

ปันจักสลีตั 11 5 วนั Tanding - ชายคลาส A, C, D, E, G; หญงิ คลาส A, C, D
Sani - Tunggai, ชายท่ัวไป

แซมโบ 8 3 วนั กฬีาชาย - 58 กก. 64 กก. 72 กก.; กฬีาหญงิ - 54 กก. 80 กก.; 
ตอ่สูช้าย - 58 กก.; ตอ่สูห้ญงิ - 54 กก. 59 กก.

เซปักตะกรอ้ 11 8 วนั เซปัก - ชาย หญงิ ทมีผสมทัว่ไป ผสมทัว่ไป ทมีคูผ่สม คูผ่สม 
ทมี 4 ผสม 4 ผสม

ยงิปืน 5 3 วนั ปืนสัน้อดัลม 10 ม. ปืนสัน้ยงิเร็ว 25 ม. ปืนสัน้ผสม 10 ม.

กีฬา
จ�านวนการ
แข่งขัน/
เหรียญ

ระยะเวลา ประเภทการแข่งขัน

โรลเลอรส์ปอรต์ 12 4 วนั

ชาย: โรลเลอรฟ์รสีไตล ์- พารค์ พารค์ประเภทความยากของทา่ 
บิ๊กแอร;์ สเกต็บอรด์ - สตรที สตรทีประเภทความยากของทา่ 
เกมสอ์อฟสเกต็; อนิไลน ์- ฟรสีไตลส์ไลด ์ฟรสีไตล ์สปีด สลาลม
หญงิ: สเกต็บอรด์ - สตรที เกมสอ์อฟสเกต็; อนิไลน ์- ฟรสีไตล ์
สปีด สลาลม

เทควนัโด 20 5 วนั

เคยีวรกุชิาย - 54 กก. 58 กก. 63 กก. 68 กก. 74 กก. 80 กก. 87 
กก.; เคยีวรกุหิญงิ - 46 กก. 49 กก. 53 กก. 57 กก. 62 กก. 67 กก. 
73 กก.; พมุเซ ่- เดีย่วและทมี ชายและหญงิ; พมุเซ ่ฟรสีไตล ์- ทมี
ชายและหญงิ

วอลเลยบ์อล 2 9 วนั ทมีชาย ทมีหญงิ

มวยปล�้า 18 3 วนั

ฟรสีไตล ์– ชาย 74 กก. 86 กก.; หญงิ 53 กก.;
เกรก๊โก-โรมนั – ชาย 67 กก.; แบบดัง้เดมิ - ชายฟรสีไตล ์62 กก.; 
หญงิ 57 กก. 68 กก.; แบบคลาสสกิ - หญงิ 52 กก. 58 กก. 
63 กก.

ถา้ไมม่รีะบไุว ้หมายถงึทัง้ประเภทชายและหญงิ

กฬีาสาธติ

กีฬา
จ�านวนการ
แข่งขัน/
เหรียญ

ระยะเวลา ประเภทการแข่งขัน

แอรส์ปอรต์-เอฟ
พวี ีเรซซงิ

3 3 วนั ตอ่สูเ้ดีย่ว A - ชาย หญงิ 
ตอ่สูเ้ดีย่ว B - ชาย หญงิ
เดีย่วรวม - ชาย หญงิ ผสม

เทคบอล 5 4 วนั เดีย่ว - ชาย หญงิ 
คู ่- ชาย หญงิ ผสม
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สนามแขง่ขนัและความจขุองสนาม
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
การแขง่ขนักฬีาจะจัดขึน้ในสนามแขง่ขนั 13 สนาม ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ส�าหรับ 14 ชนดิกฬีา 
และ 2 กฬีาสาธติ…

สถานที่ กฬีา ความจุ

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (เฉลมิราชสดุาสปอรต์คอมเพล็กซ ์ชัน้ 4) บาสเกต็บอล 3X3 1,000

อาคารกฬีานมิบิตุร แบดมนิตนั 1,500

เมเจอร ์รัชโยธนิ กรงุเทพมหานคร (ชัน้ 4) โบวล์ิง่ 240

ศนูยฝึ์กกฬีาในรม่ กกท. หวัหมาก เชยีรล์ดีเดอร์
ฟตุซอลชาย 1,000

ราชมงัคลากฬีาสถาน ปีนผา

ศนูยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร ไทย-ญีปุ่่ น (ยมิ 2) ฟลอรบ์อล 3,500

บางกอกอารน่ีา ฟตุซอลชาย (รอบรองชนะเลศิ) 3,000

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์วทิยาเขตรังสติ (โรงยมิ 4) ฟตุซอลหญงิ 1,000

ศนูยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร ไทย-ญีปุ่่ น (ยมิ 1) ฮอกกีใ้นรม่ 3,500

สนามจันทนยิง่ยง จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เน็ตบอล 500

อาคารพลศกึษา มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ปันจักสลีตั 1,000

หา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์(ไอสแ์ลนด ์ฮอลล ์ชัน้ 3) เซปักตะกรอ้ 3,000

สนามยงิปืน กกท. ยงิปืน 500

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วทิยาเขตสวุรรณภมู ิ- ศนูยก์ฬีาทางน�้า วา่ยน�้าระยะสัน้ 1,500

สนามกฬีาเอ็กซต์รมี กกท. โรลเลอรส์ปอรต์ 400

มหาวทิยาลยัรังสติ แอรส์ปอรต์-เอฟพวี ีเรซซงิ
เทคบอล 500

สถานทีจ่ดัในจงัหวดัชลบรุ ี
การแขง่ขนักฬีาจะจัดขึน้ในสนามแขง่ขนั 7 สนาม ในจังหวดัชลบรุ ีส�าหรับ 15 ชนดิกฬีา…

สถานที่ กฬีา ความจุ

โรงแรมแอมบาสเดอร ์ซติี ้จอมเทยีน พัทยา (คอนเวนชัน่ B-C RM, ชัน้G) บลิเลยีด 480

โรงแรมแอมบาสเดอร ์ซติี ้จอมเทยีน พัทยา (หอ้งประชมุชลบรุ/ีจันทบรุ)ี หมากรกุ 100

สวนนงนุช พัทยา กฬีาเตน้ร�า 500

เทอรม์นิอล 21 พัทยา อสีปอรต์ 100

ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตภิาคตะวนัออก พัทยา (สนามกฬีาในรม่) กรฑีาในรม่ 1,500

โรงแรมแอมบาสเดอร ์ซติี ้จอมเทยีน พัทยา (ไดมอนสฮ์อลล ์ชัน้ 3) กรรเชยีงบก 
ครูาช

650

ศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้นานาชาตนิงนุชพัทยา ยวิยติสู 200

ศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้นานาชาตนิงนุชพัทยา คาราเต ้
เทควนัโด 

250

มหาวทิยาลยัศรปีทมุ วทิยาเขตชลบรุี คกิบ็อกซิง่ 500

สนามมวยนงนุช พัทยา มวยไทย 250

ศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้นานาชาตนิงนุชพัทยา (ฮอลล ์3) แซมโบ
มวยปล�้า

2,000

มหาวทิยาลยัการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตชลบรุี วอลเลยบ์อลชาย 1,000

สนามกฬีาอเนกประสงคเ์ทศบาลเมอืงชลบรุี วอลเลยบ์อลหญงิ 1,500
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ผูแ้ทนประเทศ
คณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ชาตทิีเ่ขา้รว่ม จ�านวน 45 คน

ก�าหนดการแขง่ขนั

      ขอ้มลูปรับปรงุ ณ วนัที ่ 
      31 สงิหาคม 2564
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1 Aquatics

- Water Polo (Men) * r 1

- Water Polo (Women) * r 1

 - Short Course Swimming SW *r 8 7 8 7 Assumption University Suvarnabhumi Campus 
(Aquatic Center)

2 3x3 Basketball BK 2 * r 2 Chulalongkorn University (Chaloem Rajasuda Sport 
Complex, 4th Floor)

3 Badminton BD 5 *r 2 3 Nimitbutr Stadium

4 Billiard Sports BS 15 * r 4 3 1 3 4 Ambassador City Jomtien Hotel Pattaya 
(Convetion B-C RM, Ground Floor) 

5 Bowling BW 8 * r ¡ ¡ 1 1 1 1 4 Major Ratchayothin Bangkok (4th Floor) 

6 Cheerleading CL 4 * r ¡ 4 SAT Indoor Stadium Huamark

7 Chess CH 6 *r *r 6 Ambassador City Jomtien Hotel Pattaya 
(Chonburi/Chanthaburi Meeting Room)

8 Climbing CB 6 * r 2 2 2 Rajamangala National Stadium

9 DanceSport DS 14 *r 8 6 Nongnooch Garden Pattaya (Garden in the Sky
Hall 2, Ground Floor)

10 Esports ES 4 *r 2 2 Terminal 21 Pattaya (Ground Floor)

11 Floorball FL 2 *r 2 Thai-Japan Bangkok Youth Center (Gym 2)

12 Futsal
*r¡ r¡ SAT Indoor Stadium Huamark

r¡ R R 1 Bangkok Arena (Semi Final)

-Futsal (Women) *r¡ R R 1 Thammasat University Rangsit Campus (Gymnasium 
4)

13 Indoor Athletics AT 27 * r 9 8 10 Eastern National Sports Training Center Pattaya
Chonburi (Indoor Athletics Stadium)

14 Indoor Hockey HO 2 * r 2 Thai-Japan Bangkok Youth Center (Gym 1)

15 Indoor Rowing RO 10 *r 10 Ambassador City Jomtien Hotel Pattaya
(Diamond Hall, 3rd Floor) 

16 Ju-Jitsu JJ 20 *r 5 5 5 5 Nongnooch Pattaya International Convention and 
Exhibition Center (Tradition Hall 1)

17 Karate KT 13 * r 4 4 5 Nongnooch Pattaya International Convention and 
Exhibition Center (Hall 1)

18 Kickboxing KB 7 * r 2 5 Sripatum University Chonburi Campus 
(Gymnasium 6th Building, 2nd Floor)

19 Kurash KR 10 * r 5 5 Ambassador City Jomtien Hotel Pattaya 
(Diamond Hall, 3rd Floor) 

20 Muaythai MT 20 * r 20 Nongnooch Pattaya Boxing Stadium Building, 
Pattaya, Chonburi

21 Netball NB 1 * r R 1 Chantana Yingyong Stadium

22 Pencak Silat PS 11 *r 11 Assumption University Gymnasium

23 Sambo SB 8 *r 3 2 3 Nongnooch Pattaya International Convention and 
Exhibition Center (Hall 3)

24 Sepaktakraw SE 11 *r 3 1 5 1 1 Fashion Island Shopping Mall (Island Hall, 3rd Floor) 

25 Shooting SH 5 *r ¡ 1 2 2 SAT Shooting Range

26 Skate SK 12 * r 6 6 SAT Extreme Sport Arena

27 Taekwondo TK 20 * r 3 3 5 5 4 Nongnooch Pattaya International Convention and 
Exhibition Center (Hall 1)

28 Volleyball

Volleyball (Men) *r R 1 National Sport University Chonburi Campus
(Multi Purpose Building, 2nd - 3rd Floor) 

Volleyball (Women) *r R 1 Multi Function Sports Stadium Chonburi Town 
Municipality

29 Wrestling WR 18 *r 6 6 6 Nongnooch Pattaya International Convention and 
Exhibition Center (Hall 3)

Total 297 0 0 3 3 28 42 39 16 8 24 53 45 4

30 Airsport - FPV Racing AS 3 * ¡ r 3 Rangsit University

31 Teqball TQ 5 * r 5 Rangsit University

Total 8 3 5

* Technical Meeting r Team Manager Meeting   Competition Day

1,2,3… Number of Gold Medals  Openning and Closing Ceremony ¡ Official Training Day

The information is subject to change
As of 30 August 2021

Demonstration Sports (Below)

FS 2-Futsal (Men)

VO 2

32

No. Sports Code
No. of 
Event/ 
Medal

Venue

WP

R Rest Day

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TENTATIVE PROGRAMME
6th Asian Indoor and Martial Arts Games, Bangkok-Chonburi 2021 (17 - 26 November 2023)

November 2023



เกีย่วกบัการแขง่ขนั
การแขง่ขนัในครัง้นี ้จะเป็นการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมสค์รัง้แรกในประวตัศิาสตรท์ีม่กีารจัดกจิกรรมร่วม
ใน 2 เมอืง/จังหวดั ดว้ยกนั ไดแ้ก ่กรงุเทพฯ เมอืงหลวงของประเทศไทย ซึง่จะเป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนัครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่3 
หลงัจากทีเ่คยรับหนา้ทีเ่ป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนัครัง้แรกในปี 2548 และการแขง่ขนักฬีามาเชยีลอารท์ในปี 2552 สว่นจังหวดั
ชลบรุอียูห่า่งจากตวัเมอืงหลวงประมาณ 100 กม. ไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต ้ 

โดยการจัดงานในครัง้นีจ้ะเป็นบททดสอบส�าหรับกรงุเทพฯ และจังหวดัชลบรุ ีเพราะในอนาคตจะร่วมเป็นเจา้ภาพการแขง่ขนั
กฬีาโอลมิปิกเยาวชนฤดรูอ้นในปี 2573 ดว้ย

ภายใตร้ปูแบบในปัจจบุนั มหกรรมกฬีาเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชยีลอารท์เกมสเ์คยถกูจัดมาแลว้กอ่นหนา้นี ้2 ครัง้...

ปี เจา้ภาพ ประเทศ ผูเ้ขา้แขง่ขนั
2013 อนิชอน เกาหลใีต ้ 43 1,652
2017 อาชกาบตั เตริก์เมนสิถาน 63 4,012

กอ่นหนา้นัน้ มกีารจัดการแขง่ขนักฬีาเอเชยีนอนิดอร ์ในปี 2548 2550 และ 2552 และการแขง่ขนัเอเชยีนมาเชีย่ลอารท์ 
ในปี 2552 จากนัน้การแขง่ขนักฬีาเอเชยีนอนิดอร ์จงึถกูผนวกเขา้กบัการแขง่ขนัเอเชยีนมาเชีย่ลอารท์ในปี 2556 เป็นตน้มา 

ภารกจิและวสิยัทศันข์องการแขง่ขนั
ประเทศไทยไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนักฬีาระดบันานาชาตหิลายรายการ เนือ่งจากมคีวามพรอ้มในการจัดการ
และการด�าเนนิการแขง่ขนัในทกุมติ ิวฒันธรรมไทย ใหค้วามส�าคญักบัการตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง ดแูลและใหบ้รกิารอยา่ง
อบอุน่ดว้ยไมตรจีติทัง้ในกจิกรรมทางดา้นกฬีาและการทอ่งเทีย่ว

ในปี 2548 ประเทศไทยไดรั้บเกยีรตจิาก OCA ใหเ้ป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนักฬีาเอเชยีนอนิดอรค์รัง้ที ่1 ในปี 2552 
ประเทศไทยไดรั้บเกยีรตจิาก OCA อกีครัง้ใหเ้ป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนักฬีาเอเชยีนมาเชีย่ลอารท์ ครัง้ที ่1 และในปี 2566 
ประเทศไทยจะไดเ้ป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6

สญัลกัษณก์ารแขง่ขนัและสโลแกน
สญัลกัษณอ์ยา่งเป็นทางการของการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 
กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากมาลยัดอกไม ้ซึง่เป็นสญัลกัษณแ์ทนใจใน
ความคลา้ยคลงึกนัของชาวเอเชยีทัว่ทัง้ภมูภิาค ในประเทศไทย พวงมาลยั สือ่ความหมายถงึ
ความเคารพ ชยัชนะ ศกัดิศ์ร ีและพลงัแหง่ความหวงั

สโลแกนอยา่งเป็นทางการของมหกรรมกฬีา คอื “Garland of Hope” (มาลยัแหง่ความหวงั)

ตวัน�าโชคการแขง่ขนั
ตวัน�าโชคอยา่งเป็นทางการ น�าเสนอภาพของนกแกว้นักสูก้�าลงัสวมมงคล (เครือ่งสวมใสศ่รีษะ
อนัเป็นสริมิงคลของของนักมวยไทย) โดยนกแกว้นักสูแ้สดงถงึความมสีตปัิญญา คลอ่งแคลว่
วอ่งไว และจติวญิญาณในการตอ่สู ้ แสดงทา่ทางเชญิชวนนักกฬีาและผูเ้ขา้แขง่ขนัใหร้่วมกนั
กา้วเดนิตอ่ไปสูไ่ปสูช่ยัชนะแหง่มติรภาพ

สญัลกัษณป์ระเภทกฬีา
กฬีาทัง้ 31 ประเภท จะมรีปูสญัลกัษณท์ีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่แสดงถงึกฬีานัน้ ...
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เกีย่วกบัการแขง่ขนั
พธิเีปิดและพธิปิีดการแขง่ขนั

พธิเีปิดการแขง่ขนั
พธิเีปิดอยา่งยิง่ใหญท่ีท่กุคนรอคอย จะจัดขึน้ในวนัศกุรท์ี ่17 พฤศจกิายน 2566 ทีก่รงุเทพมหานคร และพธิเีปิดจะประกอบดว้ย
กจิกรรมกอ่นพธิเีปิดและกจิกรรมหลกั

พธิปิีดการแขง่ขนั 
พธิปิีดจะจัดขึน้ในวนัอาทติยท์ี ่26 พฤศจกิายน 2566 ทีก่รงุเทพมหานคร

พธิมีอบเหรยีญรางวลั
ตามก�าหนดการ นักกฬีาทีช่นะการแขง่ขนัทกุคนจะไดรั้บมอบเหรยีญรางวลัทนัทหีลงัเสร็จสิน้การแขง่ขนั โดยประธาน OCA 
หรอืสมาชกิทา่นอืน่ๆ ตามทีป่ระธานของ OCA (หรอืผูแ้ทน) มอบหมาย พรอ้มดว้ยประธานสหพันธก์ฬีาแหง่เอเชยี ตลอดจน
สมาพันธอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

พธิเีปิดและปิดจะถกูถา่ยทอดสดไปยงัผูช้มกวา่ 45 ประเทศ และผูช้มขอบสนามกวา่ 3,000 คน ทีก่รงุเทพมหานคร

กจิกรรมดา้นวฒันธรรม
ภายใตก้ารแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 จะมกีารจัดกจิกรรมดา้นวฒันธรรม
ควบคู ่อนัประกอบไปดว้ย นทิรรศการดา้นสถาปัตยกรรม ภาพวาด ประตมิากรรม ดนตร ีและอืน่ๆ ผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้
และบรกิารจะไดรั้บโอกาสในการเขา้ร่วมกจิกรรมดงักลา่วในฐานะพันธมติรโครงการ โครงการดา้นวฒันธรรมอยูร่ะหวา่งการ
หารอืขอ้สรปุ

พืน้ทีส่�าหรบัผูส้นบัสนนุ
ภายในบรเิวณพืน้ทีข่องการแขง่ขนั จะมกีารจัดพืน้ทีส่�าหรับผูส้นับสนุนพรอ้มจัดสรรพืน้ทีจั่ดแสดงใหแ้กผู่ส้นับสนุนและผูจั้ดหา
สนิคา้และบรกิารทกุราย ส�าหรับการประชาสมัพันธแ์ละจ�าหน่ายสนิคา้และบรกิารของตน

พืน้ทีส่�าหรบัการรบัรอง
ภายในบรเิวณพืน้ทีข่องการแขง่ขนั จะมกีารจัดพืน้ทีส่�าหรับการรับรอง ส�าหรับใหผู้ส้นับสนุน ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิาร 
สือ่พันธมติรส�าหรับการแพรภ่าพ และสือ่ส�านักตา่งๆ มาพบปะกนั

ทีพ่กันกักฬีา
จะมกีารจัดทีพั่กใหนั้กกฬีาและเจา้หนา้ที ่ทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขนักวา่ 5,000 คน จาก 45 ประเทศ อยูใ่นระยะ 
10 กโิลเมตรจากสนามแขง่ขนั

ของทีร่ะลกึจากการแขง่ขนั
ผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารจะไดส้ทิธใินการใชง้านของทีร่ะลกึ
อยา่งเป็นทางการของการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมสน์ี ้
อาท ิเหรยีญจ�าลอง ธง สนิคา้ลขิสทิธิ ์อปุกรณต์กแตง่ โปสเตอร ์เข็มกลดั 
ป้าย มาสคอต และสนิคา้ระลกึประเภทอืน่ๆ
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เหตใุดจงึควรรว่มสนบัสนนุ
การแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564จะถกูแพรภ่าพผา่นการถา่ยทอดสด 
รายการยอ้นหลงั ผา่นสือ่ดจิทิลั และสือ่บนอนิเทอรเ์น็ต (OTT) และจะถกูประชาสมัพันธผ์า่นกลยทุธท์างการตลาดทีห่ลาก
หลายและผสมผสาน ไมว่า่จะเป็นสือ่สิง่พมิพแ์ละชอ่งทางการประชาสมัพันธต์า่ง ๆ ผา่นสือ่ออนไลน์

การร่วมสนับสนุนการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 นอกจากจะชว่ยใหผู้ ้
สนับสนุน และ/หรอื ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารไดป้ระชาสมัพันธส์นิคา้และบรกิารไปยงักลุม่เป้าหมายและบคุคลผูม้สีว่นส�าคญัใน
การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมแลว้ ยงัเป็นเครือ่งยนืยนัวา่ผูส้นับสนุนคอืผูน้�าตวัจรงิในตลาดของตนอกีดว้ย

ประโยชนข์องการแขง่ขนัรายการนีต้อ่ธรุกจิของผูส้นบัสนนุ
Association with 6th Asian Indoor and Martial Arts Games Bangkok – Chonburi 2021 offers Official  
เมือ่ผนวกแบรนดเ์ขา้กบัการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 ผูส้นับสนุน และ
ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิาร จะไดรั้บสทิธปิระโยชนห์ลายรายการดงันี ้

แบรนดข์องผูส้นบัสนนุ - ผนวกแบรนดเ์ขา้กบัการแขง่ขนักฬีาหลากหลายชนดิงานใหญท่ีส่ดุงานหนึง่ในเอเชยีทีจ่ะมนัีกกฬีา
หลายพันคนจาก 45 ประเทศในเอเชยี และสรา้งการมสีว่นร่วมกบัแฟนกฬีาหลายพันคน 

คา่นยิมของผูส้นบัสนนุ - การแขง่ขนัในครัง้นีม้แีรงบนัดาลใจมาจากมาลยัดอกไม ้ซึง่เป็นสญัลกัษณแ์ทนใจในความคลา้ยคลงึ
กนัของชาวเอเชยีทัว่ทัง้ภมูภิาค ในประเทศไทย พวงมาลยั สือ่ความหมายถงึความเคารพ ชยัชนะ ศกัดิศ์ร ีและพลงัแหง่ความ
หวงั

แบรนดแ์อมบาสเดอรส์�าหรบัผูส้นบัสนนุ - ตดิตามเสน้ทางประสบการณข์องนักกฬีา สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้กพ่นักงานและ
ลกูคา้ของผูส้นับสนุนดว้ยเรือ่งราวของนักกฬีาและการแขง่ขนัรายการนี้

ลกูคา้ของผูส้นบัสนนุ - จัดกจิกรรมพเิศษเพือ่เลีย้งรับรองและสรา้งความบนัเทงิในงานพธิเีปิดและปิด เชญินักกฬีาดงัมา
กลา่วปาฐกถาเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจ มสีว่นร่วมกบักจิกรรมการแขง่ขนั และรับบตัรเขา้งานดว้ยสทิธริะดบัวไีอพแีละววีไีอพ ี

ยอดขายของผูส้นบัสนนุ - เจาะตลาดกฬีา 31 ชนดิ ใชป้ระโยชนจ์ากเครอืขา่ยธรุกจิของการแขง่ขนัรายการนีท้ีพ่รอ้มจะ
ชว่ยดแูลคณุเพือ่กระตุน้ยอดขาย และพัฒนาชอ่งทางการจ�าหน่ายผา่น B2B ผา่นโครงการสง่เสรมิการขายและพืน้ทีส่�าหรับผู ้
สนับสนุน

พนกังานของผูส้นบัสนนุ -  เชญินักกฬีาและโคช้ทีป่ระสบความส�าเร็จมากลา่วปาฐกถาเพือ่สรา้งแรง
บนัดาลใจ ใหค้�าแนะน�าและฝึกสอนเพือ่พัฒนาความเป็นผูน้�า ใหบ้ตัรเขา้งานเป็นรางวลั สรา้งการ
มสีว่นร่วมผา่นการเป็นอาสาสมคัร 

ชือ่เสยีงของผูส้นบัสนนุ - การแขง่ขนัรายการนีเ้หมาะทีจ่ะเป็นแพลตฟอรม์ส�าหรับ
กจิกรรมทางการตลาดตา่ง ๆ มาสคอตอยา่งเป็นทางการ น�าเสนอภาพของนกแกว้
นักสูก้�าลงัสวมมงคล (เครือ่งสวมใสศ่รีษะอนัเป็นสริมิงคลของนักมวยไทย) 
โดยนกแกว้นักสูแ้สดงถงึความมสีตปัิญญา คลอ่งแคลว่วอ่งไว และจติ
วญิญาณในการตอ่สู ้ แสดงทา่ทางเชญิชวนนักกฬีาและผูเ้ขา้แขง่ขนั
ใหร้่วมกนักา้วเดนิตอ่ไปสูไ่ปสูช่ยัชนะแหง่มติรภาพ
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เหตใุดจงึควรรว่มสนบัสนนุ
 การประชาสมัพนัธแ์บรนด ์

โอกาสในการประชาสมัพันธต์ราสนิคา้ผา่นการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี
2564

การประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้
ในมหกรรมกฬีา 
ป้ายประชาสมัพันธต์ามจดุตา่ง ๆ ทัง้หมด ทัง้ที่
ใชจั้ดและไมใ่ชจั้ดการแขง่ขนั รวมทัง้พธิเีปิด
และปิด พธิมีอบเหรยีญรางวลั

ศนูยส์ ือ่มวลชน
ทีศ่นูยถ์า่ยทอดนานาชาต ิศนูยข์า่วหลกั ฉากหลงั
พืน้ทีแ่ถลงขา่วและใหส้มัภาษณส์ือ่มวลชน

นกักฬีา/เจา้หนา้ที/่อาสาสมคัร
โลโกบ้น BIBS ทีนั่กกฬีาใส ่และบนเครือ่งแบบ
ทีเ่จา้หนา้ทีแ่ละอาสาสมคัรใส่

ทีพ่กันกักฬีา
บา้นพักของนักกฬีา 
ผูฝึ้กสอน และเจา้หนา้ทีก่วา่ 5,000 คน

พืน้ทีส่�าหรบัผูส้นบัสนนุ
พืน้ทีป่ระชาสมัพันธส์�าหรับการประชาสมัพันธ์
และจ�าหน่ายสนิคา้และบรกิาร

แคมเปญการประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้
ในมหกรรมกฬีา
การประชาสมัพันธแ์บรนดผ์า่นงานอบรมเชงิปฏบิตั ิ
การ/สมัมนา

โรงแรมทีพ่กัรบัรอง
ส�าหรับผูส้นับสนุน ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิาร 
สือ่พันธมติรส�าหรับการแพรภ่าพ และสือ่
ส�านักตา่ง ๆ

การประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้ 
บนบตัรเขา้งาน
โลโกห้ลงับตัร

แสดงการประชาสมัพันธต์ราสนิคา้ในทกุจดุของการแขง่ขนั ดงันี:้ สนามแขง่ขนั สนามบนิ โรงแรมอยา่งเป็นทางการ หมูบ่า้น
นักกฬีา พืน้ทีก่ารรับรอง พืน้ทีส่�าหรับผูส้นับสนุน จดุส�าคญัทัว่กรงุเทพฯ และจังหวดัชลบรุ ีทีอ่ยูใ่นแผนการประชาสมัพันธ์
ของการแขง่ขนั ตลอดจนเว็บไซตข์องการแขง่ขนัและเว็บไซตอ์ืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

 การประชาสมัพนัธผ์า่นรายการถา่ยทอดสด

ป้ายประชาสมัพันธใ์นกลอ้งถา่ยทอดสด โดยสามารถเห็นโลโกข้องผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารไดช้ดัเจน
จากทกุจดุจัดงาน ตามความเหมาะสม

โอกาสในการจัดวางสนิคา้ประกอบฉากและการท�าแพ็คเกจโฆษณาโดยเป็นสว่นหนึง่ของการแขง่ขนัเอเชยี
นอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 ออกอากาศออนไลนแ์ละรายการ OTT 
ซึง่อยูร่ะหวา่งการหารอืขอ้สรุป

รายการถา่ยทอด ไดแ้ก:่ การถา่ยทอดสดและภาพยอ้นหลงัการแขง่ขนั พธิเีปิดและปิด 
พธิมีอบเหรยีญรางวลั รายงานขา่วรายวนั ไฮไลทภ์าพกฬีามนัส ์ๆ รายการกอ่นการ
แขง่ขนั และรายการสรุปไฮไลทห์ลงัการแขง่ขนั

แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีและสือ่ดจิทิลัทีส่รา้งมาส�าหรับการแขง่ขนั
รายการนีโ้ดยเฉพาะ พรอ้มสตรมีภาพสด

รายละเอยีดรอยนืยนั
ภายในสิน้ปี 2564
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เหตใุดจงึควรรว่มสนบัสนนุ
  สทิธใินการสง่เสรมิการขายและประชาสมัพนัธ์

แคมเปญการประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้ในการแขง่ขนั
การแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 จะถกูประชาสมัพันธผ์า่นแคมเปญ
ประชาสมัพันธท์ีค่รอบคลมุทัง้ในชว่งเตรยีมเขา้สูม่หกรรมกฬีา ระหวา่งและหลงัมหกรรมกฬีา  ดงันี้

การประชาสมัพนัธแ์ละเนือ้หางานประชาสมัพนัธ์
แคมเปญประชาสมัพันธม์ุง่ขยายผลการประชาสมัพันธอ์อกไปในวงกวา้งระหวา่งการจัดงานและหลงังาน โดยจะครอบคลมุ
กจิกรรมดงันี้
- น�าเสนอเกีย่วกบัการแขง่ขนั
- แคมเปญโฆษณาออนไลน ์บทความ บล็อก และสือ่สงัคม
- ส�านักขา่วตา่งประเทศและทอ้งถิน่

การโฆษณา
แคมเปญเพือ่ซือ้พืน้ทีส่ ือ่ ดว้ยธมีการโฆษณาทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) ธมี โดย OCA จะเป็นผูม้สีทิธใินการก�าหนดแต่
เพยีงผูเ้ดยีว ด�าเนนิการลงโฆษณาผา่นสือ่โทรทศัน ์สิง่พมิพ ์วทิย ุและอนิเทอรเ์น็ต จะด�าเนนิการตามแคมเปญเพือ่ขยายผลของ
การประชาสมัพันธใ์หค้รอบคลมุในระดบัภมูภิาคและระดบัชาตใิหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่น�าไปสูก่ารจัดมหกรรมกฬีา

สือ่ออนไลน ์- ทมีการตลาดของการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 จะ
ท�างานอยา่งใกลช้ดิร่วมกบัเว็บไซตช์ัน้น�าระดบัโลกเพือ่เขา้ถงึฐานแฟนและผูช้ม ดว้ยการโฆษณาผา่นเว็บไซตแ์ละอเีมลเพือ่
เจาะกลุม่เป้าหมาย

สือ่ท ัง้หมด - ด�าเนนิการตามแคมเปญโฆษณาผา่นสือ่ในวงกวา้ง (โทรทศัน ์วทิย ุสิง่พมิพ ์และสือ่ออนไลน)์ เพือ่ปทูางไปยงั
การแขง่ขนัรายการนี ้ตลอดจนระหวา่งและหลงัมหกรรมกฬีา ก�าลงัพัฒนา

โฆษณากลางแจง้ - ประชาสมัพันธก์ารแขง่ขนัรายการนีผ้า่นป้ายโปสเตอรก์ลางแจง้ รายละเอยีดอยูร่ะหวา่งการหารอืขอ้สรปุ

ชุดประชาสมัพนัธอ์ยา่งเป็นทางการ
ผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารจะถกูประชาสมัพันธผ์า่นชดุประชาสมัพันธอ์ยา่งเป็นทางการของการแขง่ขนั – จัดท�า
ในรปูแบบของสิง่พมิพแ์ละเอกสารออนไลน์

แคมเปญทีผู่ส้นบัสนนุจดัท�าเอง
นอกจากการประชาสมัพันธผ์า่นแคมเปญการประชาสมัพันธข์องมหกรรมกฬีาแลว้ ผูส้นับสนุน
และผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารของการแขง่ขนัทกุรายจะไดรั้บสทิธใินการสรา้งแคมเปญโฆษณา
และประชาสมัพันธไ์ดเ้อง และผนวกแบรนดเ์ขา้กบัการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอร์
และมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 ผา่นกจิกรรมการ
ประชาสมัพันธแ์ละโฆษณาดงักลา่ว 

โดยผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารอาจสรา้งเนือ้หางานประชา
สมัพันธโ์ดยใชป้ระโยชนจ์าก การจัดกจิกรรมถาม-ตอบกบันักกฬีา 
กจิกรรมทา้ทายตา่งๆ การเชญิดาราและผูเ้ชีย่วชาญมากลา่ว
ใหค้วามรู ้การน�าเสนอภาพไฮไลทพ์ืน้ทีส่�าหรับผูส้นับสนุน 
การประชาสมัพันธห์นา้งาน งานแถลงขา่ว 
และกจิกรรมการกศุลทีเ่กีย่วขอ้ง

โอกาสในการสนบัสนนุและรว่มเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ

www.aimag2021.com สนับสนุนการตลาดโดย บรษัิท พอล พูล (เซา้ท อสี เอเชยี) จ�ากดั – ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด
11



เหตใุดจงึควรรว่มสนบัสนนุ
  สทิธกิารเขา้ถงึนกักฬีา

ผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารจะไดส้ทิธใินการใชบ้รกิารนักกฬีา ผูฝึ้กสอน และเจา้หนา้ทีไ่ด ้โดยอาจสรา้งคอนเทนต์
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว เพือ่สรา้งประโยชนท์างการตลาดจากมหกรรมกฬีา เชน่

- คอนเทนตเ์พือ่เจาะกลุม่ผูช้มผา่นสือ่ดจิทิลั - เลา่เรือ่งราวของนักกฬีาและผูฝึ้กสอนทีน่่าประทบัใจและสรา้งแรงบนัดาล
ใจใหแ้กผู่อ้ ืน่ไดใ้นฐานะทีเ่ป็นบคุคลตวัอยา่งในสงัคม

- การกลา่วปาฐกถาเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจ - อะไรจะชว่ยสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้กพ่นักงานและสรา้งการมสีว่นร่วมกบั
ลกูคา้ขององคก์รไดด้ไีปกวา่การเชญินักกฬีาทีค่วา้เหรยีญรางวลัและ/หรอืผูฝึ้กสอนทีผู่ค้นชืน่ชอบมาปรากฏตวั นักกฬีา
ทีไ่ดรั้บเหรยีญรางวลัทกุคน ลว้นมเีบือ้งหลงัทีด่คีอยสนับสนุน ไมว่า่จะเป็นทมีผูเ้ชีย่วชาญ เจา้หนา้ดแูลสมรรถนะ และผู ้
เชีย่วชาญดา้นการกฬีาทีช่ว่ยสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การรดีสมรรถนะนักกฬีาใหไ้ดส้งูทีส่ดุ ซึง่จรงิๆ แลว้การบรหิาร
จัดการเพือ่ใหช้นะการแขง่ขนักฬีากอ็าจจะไมต่า่งจากการบรหิารธรุกจิมปีระสทิธภิาพเทา่ใดนัก พันธมติรจะไดรั้บสทิธใินการ
เชญิผูน้�าในแวดวงตา่งๆ เหลา่นีม้าปรากฏตวั ใชส้ือ่ประกอบการฝึกอบรม หรอืการจัดสมัมนาผา่นเว็บ เพือ่สรา้งขวญัก�าลงัใจ
ใหแ้กพ่นักงาน เชญิชวนใหต้ัง้เป้าหมาย และปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้

การประชาสมัพันธแ์บรนดแ์ละการน�าเสนอสนิคา้และบรกิารในทีพั่กนักกฬีา

  สทิธบินสือ่ดจิติอลและสือ่สงัคม

มหกรรมกฬีาและชอ่งทางการประชาสมัพันธผ์า่นสือ่สงัคมทีม่อียูจ่�านวนมากจะชว่ยสรา้งแนวทางการประชาสมัพันธใ์หผู้ ้
สนับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารเดนิตาม เขา้ร่วมเสน้ทางประสบการณผ์า่นสือ่ดจิทิลั สรา้งคอนเทนตพ์เิศษเพือ่สรา้งการ
มสีว่นร่วม และใชป้ระโยชนจ์ากสือ่สงัคมของนักกฬีา สหพันธก์ฬีาแหง่ชาตทิีเ่ขา้ร่วม สภาโอลมิปิกแหง่เอเชยี และการกฬีาแหง่
ประเทศไทย

ตวัอยา่งบางสว่นของศกัยภาพในการประชาสมัพันธผ์า่นมหกรรมกฬีา...

  ทวติเตอร ์- https://twitter.com/AsianGamesOCA/ - ผูต้ดิตาม 42.7K คน

  เฟสบุค๊ - https://www.facebook.com/AsianGamesOCA  - ผูต้ดิตาม 187k คน

  อนิสตาแกรม - https://www.instagram.com/AsianGamesOCA/  - ผูต้ดิตาม 246K คน

  ยทูบู - https://www.youtube.com/user/ocasianumber1 - ผูต้ดิตาม 3.14K คน

  เว็บไซต ์- www.aimag2021.com 

  สทิธใินการจดักจิกรรมเพือ่สงัคมและชุมชน

การแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 ถอืเป็นแพลตฟอรม์ทีเ่หมาะสมยิง่ส�าหรับ
การจัดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิความหลากหลาย ความร่วมมอื และกจิกรรมตอบแทนสงัคมอืน่ ๆ

มหกรรมกฬีาสนับสนุน: เพศหญงิในการแขง่ขนักฬีา กลุม่ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม โครงการตอ่ตา้นโรคอว้น นักกฬีาผูพ้กิาร 
นักกฬีาอายนุอ้ย กฬีากระแสรอง และนักกฬีาทีไ่มไ่ดรั้บทนุสนับสนุนตา่งๆ 

ผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารจะไดรั้บสทิธใินการใชบ้รกิาร: 
-  ทตูนักกฬีา
-  โครงการอาสาสมคัรเพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงานมสีว่นร่วม
-  คณะทตูของการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมสเ์ดนิทางเยีย่มโรงเรยีนตา่ง ๆ
-  เชญิครฝึูกระดบัเชีย่วชาญ โภชนากร และนักกฬีามากลา่วสรา้งแรงบนัดาลใจภายใตห้วัขอ้ทีเ่กีย่วกบัสขุภาพและคณุภาพชวีติ

ทีด่ใีนทีท่�างาน
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เหตใุดจงึควรรว่มสนบัสนนุ
 สทิธดิา้นการรบัรองลกูคา้และการสรา้งเครอืขา่ย

พืน้ทีก่ารรบัรอง 
การแขง่ขนัจัดใหม้พีืน้ทีก่ารรับรองทีเ่ขา้ใชบ้รกิารไดส้ะดวก พรอ้มใหผู้ส้นับสนุน ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิาร สือ่พันธมติรส�าหรับ
การแพรภ่าพ และสือ่ส�านักตา่ง ๆ ใชง้านในกจิกรรมการสรา้งเครอืขา่ยและการสรา้งความบนัเทงิใหก้บัลกูคา้ ลกูคา้ ตวัแทน
จ�าหน่าย พนักงาน และกลุม่เป้าหมายของตน

สโมสรการตลาดของการแขง่ขนั 
ภายในพืน้ทีก่ารรับรองจะมสีโมสรการตลาดของการแขง่ขนัไวส้�าหรับใหผู้ส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารมาพบปะกนั

กจิกรรมและบตัรกจิกรรม
ผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารจะไดรั้บเชญิเขา้ร่วมงานอยา่งเป็นทางการ งานเลีย้งตอ้นรับ และกจิกรรมอืน่ ๆ ทีก่าร
แขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมสจั์ดขึน้ภายใตก้ารแขง่ขนัรายการนีท้กุงานโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย  

ผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารจะไดรั้บการจัดสรรบตัรเขา้งานและกจิกรรมอยา่งเป็นทางการตา่ง ๆ เชน่ พธิเีปิด
และปิด

ซึง่รวมถงึ บตัรวไีอพ ีบตัรววีไีอพ ีสทิธกิารเขา้พักทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม การรับรองตวัตน และสทิธใินการจอดรถ

 สทิธใินการท�าการตลาดเชงิประสบการณ์

ตามสถติขิองชว่งเดอืนพฤศจกิายน การจัดกจิกรรมกฬีาในพืน้ทีก่รงุเทพฯ และชลบรุจีะสามารถดงึดดูผูช้มไดห้ลายแสน งานนี้
จงึถอืเป็นโอกาสทีด่สี�าหรับผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารในการประชาสมัพันธส์นิคา้และบรกิารของตน 

 พืน้ทีส่�าหรบัผูส้นบัสนนุ

การแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมสส์รา้งพืน้ทีส่�าหรับผูส้นับสนุนขึน้เป็นพเิศษ โดยผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้
และบรกิารสามารถจัดแสดง ประชาสมัพันธแ์ละจ�าหน่ายสนิคา้และบรกิารของตนไดท้ีน่ี ่

 สทิธใินการจดัแจกผลติภณัฑส์ง่เสรมิการขาย

เราขอเสนอโอกาสส�าหรับผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารในการผลติสนิคา้แบรนดร์่วม ซึง่อาจจะใชแ้จกจา่ยผา่นสือ่
หรอืการสง่เสรมิการขายในกจิกรรมการตลาดหนา้งาน อาท ิเสือ้ยดื หมวก นาฬกิา แวน่กนัแดด   

อยา่งไรกต็าม ไมอ่นุญาตใหจ้�าหน่ายสนิคา้ทีม่คี�าอธบิายถงึการแขง่ขนัรายการนีโ้ดยพลการจนกวา่จะไดรั้บการอนุมตัจิากผู ้
จัดการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส์

No merchandising of any description is allowed at the Games without approval of AIMAG

 กจิกรรมลกูคา้สมัพนัธแ์ละการรบัรายงาน

การประชมุเชงิปฏบิตักิารส�าหรับพันธมติร: ผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารจะได ้
รับเชญิใหเ้ขา้ร่วมการประชมุเชงิปฏบิตักิารส�าหรับพันธมติรอยา่งนอ้ย 2 ครัง้กอ่น
การแขง่ขนั เพือ่สานสมัพันธร์ะหวา่งสมาชกิในเครอืขา่ยและแลกเปลีย่นแนวคดิ
เกีย่วกบัวธิกีารแสวงประโยชนจ์ากการเขา้ร่วมการแขง่ขนัรายการนี้

การรายงานหลงัมหกรรมกฬีา: การแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละ
มาเชีย่ลอารท์เกมสจั์ดท�ารายงานผลการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักจิกรรมในการแขง่ขนัทีผู่ส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้
และบรกิารไดจั้ดขึน้

โอกาสในการสนบัสนนุและรว่มเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ
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รายการสทิธปิระโยชนข์องผูส้นบัสนนุ
และผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิาร

ระดบัพนัธมติร

ระดบัที ่1
ผูส้นบัสนนุ
อยา่งเป็น
ทางการ

ระดบัที ่2
ผูจ้ดัหา

สนิคา้และ
บรกิารอยา่ง
เป็นทางการ

สทิธดิา้นการเป็นผลติภณัฑช์นดิเดยีวในการสนบัสนนุ และสทิธิใ์นการต ัง้ชือ่

สทิธใินการใชช้ือ่เพือ่การโฆษณาและประชาสมัพันธใ์นลกัษณะ ผูส้นับสนุนอยา่งเป็นทางการของการ
แขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 ในประเทศเจา้ภาพ
และทัว่โลก

มี

สทิธใินการใชช้ือ่เพือ่การโฆษณาและประชาสมัพันธใ์นลกัษณะ ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็น
ทางการของการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 ใน
ประเทศเจา้ภาพและทัว่โลก

มี

โอกาสในการจัดหาสนิคา้หรอืบรกิารส�าหรับใชง้านเฉพาะในการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์
เกมส์ มี มี

การป้องกนั Ambush Marketing โดยผูจั้ดการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส์ มี มี

สทิธดิา้นการประชาสมัพนัธแ์บรนดแ์ละทรพัยส์นิทางปญัญา

สทิธใินโลโกแ้ละรปูภาพ

สทิธใินการใชโ้ลโกส้�าเร็จ (lock-up) ของการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 
กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 ในการท�าการตลาดทัง้ภายในและภายนอก มี มี

สทิธใินการใชค้อนเทนตอ์ยา่งเป็นทางการของมหกรรมกฬีาในเชงิพาณชิย:์ สโลแกน ตราสญัลกัษณ ์
มาสคอตและทา่ทางของมาสคอต รปูสญัลกัษณก์ฬีา และลกัษณะการจัดทมีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนั
เอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 ทัง้ในประเทศเจา้ภาพและทัว่
โลก

มี มี

การประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้– ท ัว่ไป

สดัสว่นการจัดสรรพืน้ทีใ่นการประชาสมัพันธแ์บรนดโ์ดยคดิจากพืน้ทีร่วมดงันี:้
ผูส้นับสนุนระดบัที ่1 จ�านวน 6 ราย: 50% - แบง่เทา่กนัระหวา่งกลุม่ผูส้นับสนุนระดบัที ่1
ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารระดบัที ่2 จ�านวน 10 ราย: 50% - แบง่เทา่กนัระหวา่งกลุม่ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารระดบัที ่2

การประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้ – ในมหกรรมกฬีา

โฆษณาบนป้าย/จอวดิโีอแบบ LED (ถา้ม)ี ณ สนามกฬีาทกุแหง่ – แสดงป้ายในกลอ้งและปรากฏชดัเจน
เมือ่มกีารถา่ยทอด ในกรณีจดุจัดงานมพีืน้ทีใ่หญเ่พยีงพอ แสดงป้ายผูส้นับสนุนระดบัที ่1 ทีม่องเห็นได ้
ทนัทรีอบเวทกีารแขง่ขนั และแสดงแสดงป้ายผูผู้จั้ดหาสนิคา้และบรกิารระดบัที ่2 ในแถวรองลงมาหลงั
ป้ายผูส้นับสนุนระดบัที ่1

มี มี

โฆษณาบนป้าย/จอวดิโีอแบบ LED (ถา้ม)ี ณ จดุจัดกจิกรรมทีไ่มใ่ชก่ารแขง่ขนักฬีาทกุแหง่ ไดแ้ก:่ 
สนามบนิ โรงแรมอยา่งเป็นทางการ หมูบ่า้นนักกฬีา หมูบ่า้นรับรอง หมูบ่า้นผูส้นับสนุน จดุส�าคญัทัว่
กรงุเทพฯ และชลบรุ ีทีอ่ยูใ่นแผนการประชาสมัพันธม์หกรรม ตลอดจนเว็บไซตข์องมหกรรมและเว็บไซต์
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

มี มี

โลโกห้ลงับตัรเขา้มหกรรมกฬีา มี

การประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้ – ศนูยส์ ือ่

แสดงโลโกท้ีศ่นูยถ์า่ยทอดนานาชาต ิศนูยข์า่วหลกั จดุแถลงขา่วหลกั และจดุท�าสือ่อืน่ๆ ตามก�าหนด มี มี

โลโกบ้นกระดานฉากหลงัพืน้ทีท่ีส่ ือ่จัดสมัภาษณ ์- ทกุรายการทีเ่ป็นการสมัภาษณจ์ะจัดขึน้ทีห่นา้
กระดานฉากหลงัดงักลา่ว มี มี

รายการสทิธปิระโยชนข์องผูส้นบัสนนุ
และผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิาร

ระดบัพนัธมติร

ระดบัที ่1
ผูส้นบัสนนุ
อยา่งเป็น
ทางการ

ระดบัที ่2
ผูจ้ดัหา

สนิคา้และ
บรกิารอยา่ง
เป็นทางการ

เชญิสือ่ทกุคา่ยรว่มงานแถลงขา่ว มี มี

สทิธใินการจัดงานแถลงขา่วเอง มี มี

การประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้ – พืน้ทีส่�าหรบัผูส้นบัสนนุ

พืน้ทีจั่ดแสดงส�าหรับการประชาสมัพันธแ์ละจ�าหน่ายสนิคา้และบรกิารทีพ่ืน้ทีส่�าหรับผูส้นับสนุน มี มี

การประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้ – นกักฬีา/ทีพ่กันกักฬีา/เจา้หนา้ที/่อาสาสมคัร

โลโกบ้น Bibs ทีนั่กกฬีาใส ่และบนเครือ่งแบบทีเ่จา้หนา้ทีแ่ละอาสาสมคัรใส ่ตามความเหมาะสม 
(ส�าหรับผูส้นับสนุนระดบัที ่1 เทา่นัน้) มี

ป้ายประชาสมัพันธท์ีท่ีพั่กนักกฬีา มี มี

พืน้ทีจั่ดแสดงส�าหรับการประชาสมัพันธแ์ละจ�าหน่ายสนิคา้และบรกิารทีท่ีพั่กนักกฬีา มี มี

การประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้ – พืน้ทีร่บัรอง

พืน้ทีจั่ดแสดงส�าหรับการประชาสมัพันธแ์ละจ�าหน่ายสนิคา้และบรกิารทีพ่ืน้ทีรั่บรอง มี มี

การประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้ – อืน่ ๆ

สว่นรว่มในแผนการประชาสมัพันธข์องมหกรรมกฬีา – ดดูา้นลา่ง มี มี

สทิธใินการแพรภ่าพ 

ป้ายประชาสมัพันธใ์นกลอ้งถา่ยทอดสด โดยสามารถเห็นโลโกข้องผูส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และ
บรกิารไดช้ดัเจนจากทกุจดุจัดงาน ตามความเหมาะสม รายการถา่ยทอด ไดแ้ก:่ การถา่ยทอดสดและ
ภาพยอ้นหลงัการแขง่ขนั พธิเีปิดและปิด พธิมีอบเหรยีญรางวลั รายงานขา่วรายวนั ไฮไลทภ์าพกฬีา
มนัส์ๆ  รายการกอ่นการแขง่ขนั และรายการสรปุไฮไลทห์ลงัการแขง่ขนั

มี มี

โอกาสในการจัดวางสนิคา้ประกอบฉากและการท�าแพ็คเกจโฆษณาโดยเป็นสว่นหนึง่ของ การแขง่ขนั
เอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564  ออกอากาศออนไลนแ์ละ
รายการ OTT ซึง่จะไดข้อ้สรปุภายในปี 2564

มี มี

สทิธใินการสง่เสรมิการขาย โฆษณา และประชาสมัพนัธ์

สว่นรว่มในแคมเปญประชาสมัพันธค์รบวงจรทัง้ในชว่งเตรยีมเขา้สูก่ารแขง่ขนั ระหวา่งและหลงัการ
แขง่ขนั ตลอดจนการประชาสมัพันธใ์นพืน้ทีก่ลางแจง้ มี

โลโกแ้ละโฆษณาในชดุประชาสมัพันธอ์ยา่งเป็นทางการ/โบรชวัรข์องมหกรรมกฬีา มี มี

โลโกบ้นเว็บไซตเ์กมอยา่งเป็นทางการ (แบนเนอร ์ลงิคส์�าหรับคลกิเพือ่อา่นตอ่ ลงิคอ์ืน่ๆ) มี มี

สทิธใินการรับจัดสรรจดุโฆษณากลางแจง้ในเมอืงเจา้ภาพ มี มี

ประชาสมัพันธไ์ปยงัฐานขอ้มลูของการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส์ มี มี

เว็บไซต/์โฆษณาสือ่ดจิทิลัอืน่ๆ/โอกาสในการประชาสมัพันธ์ มี มี

สทิธกิารเขา้ถงึนกักฬีา

ใชบ้รกิารนักกฬีา ผูฝึ้กสอน และเจา้หนา้ที ่รอยนืยนัตวัเลขทีช่ดัเจนอกีครัง้ มี มี

โอกาสในการสนบัสนนุและรว่มเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ

www.aimag2021.com สนับสนุนการตลาดโดย บรษัิท พอล พูล (เซา้ท อสี เอเชยี) จ�ากดั – ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสนับสนุนการตลาด
14



รายการสทิธปิระโยชนข์องผูส้นบัสนนุ
และผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิาร

ระดบัพนัธมติร

ระดบัที ่1
ผูส้นบัสนนุ
อยา่งเป็น
ทางการ

ระดบัที ่2
ผูจ้ดัหา

สนิคา้และ
บรกิารอยา่ง
เป็นทางการ

สทิธบินสือ่ดจิติอลและสือ่สงัคม

โอกาสทางสือ่สงัคมและสือ่ดจิทิลัผา่นชอ่งทางทีเ่ป็นทางการ ไดแ้ก ่เฟสบุค๊ ทวติเตอร ์อนิตาแกรม ยทูบู 
และชอ่งทางอืน่ๆ บนสือ่ดจิติอล มี มี

สทิธใินการจดักจิกรรมเพือ่สงัคมและชุมชน

ใชบ้รกิาร: ทตูนักกฬีา โครงการอาสาสมคัร คณะทตูของการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์
เกมส ์เดนิทางเยีย่มโรงเรยีนตา่งๆ ครฝึูกระดบัเชีย่วชาญ โภชนากร และนักกฬีา มี มี

สทิธใินการรบัรองลกูคา้ สรา้งเครอืขา่ย และจ�าหนา่ยบตัรเขา้งาน

สทิธใินการรับรองทกุรายการจะถกูจัดสรรใหผู้ส้นับสนุนและผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารในสดัสว่นดงันี:้
ผูส้นับสนุนระดบัที ่1 จ�านวน 6 ราย: 50% - แบง่เทา่กนัระหวา่งกลุม่ผูส้นับสนุนระดบัที ่1
ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารระดบัที ่2 จ�านวน 10 ราย: 50% - แบง่เทา่กนัระหวา่งกลุม่ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารระดบัที ่2

พืน้ทีส่ว่นตวั/หอ้งชดุ/หอ้งพเิศษทีห่มูบ่า้นรับรอง มี มี

ใชบ้รกิารสโมสรการตลาดของมหกรรมกฬีา มี มี

สทิธใินการรับบตัรประเภทพเิศษเพือ่เขา้รว่มการแขง่ขนั รวมถงึการแขง่ขนัทกุรายการ พธิเีปิด และพธิปิีด มี มี

สทิธใินการรับบตัรประเภทปกตเิพือ่เขา้รว่มการแขง่ขนั รวมถงึการแขง่ขนัทกุรายการ พธิเีปิด และพธิปิีด มี มี

สทิธใินการรับบตัรเขา้รว่มโครงการวฒันธรรม มี มี

สทิธใินการเขา้รว่มกจิกรรมและงานทีจั่ดโดยการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ทกุ
รายการ มี มี

สทิธใินการรับการรับรองความเป็นวไีอพ ี มี มี

สทิธใินการรับรองตวัตนในมหกรรมกฬีา: การรับรองเจา้หนา้ทีท่างการตลาด การรับรองเจา้หนา้ทีท่ัว่ไป มี มี

สทิธใินการใชบ้รกิารทีพั่ก การรับรองตวัตน และทีจ่อดรถ มี มี

รายการสทิธปิระโยชนข์องผูส้นบัสนนุ
และผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิาร

ระดบัพนัธมติร

ระดบัที ่1
ผูส้นบัสนนุ
อยา่งเป็น
ทางการ

ระดบัที ่2
ผูจ้ดัหา

สนิคา้และ
บรกิารอยา่ง
เป็นทางการ

สทิธใินการท�าการตลาดเชงิประสบการณ์

พืน้ทีใ่นหมูบ่า้นผูส้นับสนุน สปอนเซอรเ์พือ่จัดแสดง ประชาสมัพันธแ์ละจ�าหน่ายสนิคา้และบรกิาร มี มี

สทิธใินการจัดกจิกรรมเยีย่มชมหมูบ่า้นนักกฬีา มี

สทิธใินการจัดกจิกรรมเยีย่มชมจดุจัดงานการแขง่ขนั มี

สทิธใินการเขา้รว่มโครงการอาสาสมคัรของการแขง่ขนั มี มี

สทิธใินการเขา้รว่มพธิมีอบเหรยีญรางวลั มี

สทิธใินการจดัแจกผลติภณัฑส์ง่เสรมิการขาย

สทิธใินการผลติสนิคา้แบรนดร์ว่มระดบัพรเีมยีม มี มี

สทิธใินการใชง้านของทีร่ะลกึอยา่งเป็นทางการของการแขง่ขนั มี มี

กจิกรรมลกูคา้สมัพันธแ์ละสทิธใินการรับรายงาน

การมอบหมายผูด้แูลลกูคา้เพือ่ชว่ยจัดการงานดา้นการสนับสนุน มี มี

โพสตร์ายงานกจิกรรมเกีย่วกบัประสทิธผิลของการสนับสนุน มี มี

โอกาสในการสนบัสนนุและรว่มเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ
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คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ฯ
จะรับหนา้ทีใ่นการจัดการแขง่ขนั ฯ ในครัง้นีป้ระกอบดว้ย การกฬีาแหง่ประเทศไทย กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา คณะ
กรรมการโอลมิปิกแหง่ประเทศไทย ฯ ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาต ิกระทรวงสาธารณสขุ ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของสภาโอลมิปิก
แหง่เอเชยี

หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบกจิกรรมเชงิพาณชิยแ์ตเ่พยีงผูเ้ดยีว
การกฬีาแหง่ประเทศไทย (กกท.) ไดล้งนามสญัญาบรกิารเต็มรปูแบบกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสง่เสรมิการสนับสนุน/บรษัิท พอล 
พลู (เซา้ท อสี เอเชยี) เพือ่ดแูลการจัดการแขง่ขนัเอเชยีนอนิดอรแ์ละมาเชีย่ลอารท์เกมส ์ครัง้ที ่6 กรงุเทพฯ – ชลบรุ ี2564 นี ้
โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสง่เสรมิการสนับสนุนจะสนับสนุนการบรกิารดา้นพาณชิยแ์ละการตลาดเพือ่หาพันธมติรทางธรุกจิอยา่ง
เต็มรปูแบบ

ตดิตอ่
บรษิทั พอล พลู (เซา้ท อสี เอเชยี) จ�ากดั
198 ถนนตะนาว  
แขวงบวรนเิวศ  
เขตพระนคร 
กรงุเทพฯ 10200  
ประเทศไทย 
โทรศพัท/์โทรสาร: +66 2622 0605 - 7 
www.paulpoole.co.th/6aimag

คณุพอล พลู - กรรมการผูจ้ดัการ (ส�าหรบัการตดิตอ่เป็นภาษาองักฤษ) 
อเีมล: paul@paulpoole.co.th 
โทรศพัท:์ +66 8 6563 3196

คณุอดุมพร พนัธุจ์นิดาวรรณ – ผูช้ว่ยสว่นตวั (ส�าหรบัการตดิตอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
อเีมล: udomporn@paulpoole.co.th 
โทรศพัท:์ +66 8 6382 9949

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 
286 ถนนรามค�าแหง
หวัหมาก บางกะปิ
กรงุเทพฯ 10240 
โทรศพัท:์ +66 2186 7111
โทรสาร: + 66 2186 7509
www.aimag2021.com

คณุโดม ภมูดิษิฐ – ผูอ้�านวยการฝ่ายธรุกจิกฬีา (ส�าหรบัการตดิตอ่เป็นภาษาไทย) 
อเีมล: dome@sat.or.th 
โทรศพัท:์ +66 8 1991 4991

โอกาสในการสนบัสนนุและรว่มเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ
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