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AMA EVENTS THAILAND 2017
Active Management Asia (AMA) ซึ่งเปิดด�ำเนินกำรมำจนเข้ำสู่ปีที่ 10 ในปีนี้ เป็นบริษัทที่ท�ำธุรกิจทำงด้ำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำชั้นน�ำของเมือง
ไทย โดยมีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรแข่งขันวิ่งมำรำธอน ไตรกีฬำ วิ่งเทรล จักรยำน และกำรแข่งแอดเวนเจอร์ต่ำงๆ

AMA ซึ่งมีส�ำนักงำนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ เป็นบริษัทที่มีควำมมั่นคงและมีชื่อเสียงในระดับนำนำชำติในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำที่มีควำมเป็นมืออำชีพ 
มีระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้ และเส้นทำงแข่งขันที่มีควำมท้ำทำยและปลอดภัย 

ตลอดปี 2560 นี้ AMA จะด�ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันทั้งสิ้น 12 รำยกำร ซึ่งจะสำมำรถดึงดูดผู้เข้ำร่วมได้มำกกว่ำ 20,000 คนจำกทั่วทั้งประเทศไทย 
ได้แก่: กรุงเทพฯ, เชียงรำย, ชลบุรี, กำญจนบุรี, กระบี่, นครนำยก, พัทยำ, ภูเก็ต, รำชบุรี, และระยอง

โดยรำยกำรแข่งขันจะประกอบไปด้วย

การแข่งขันวิ่งเทรล 4 รายการ
การแข่งขันวิ่งวิบาก 2 รายการ
การแข่งขันแอดเวนเจอร์เรซ  2 รายการ
การแข่งขันไตรกีฬา/ทวิกีฬา 1 รายการ
การแข่งขันไตรกีฬา 1 รายการ
การแข่งขันไตรกีฬาแบบออฟโรด 1 รายการ
การแข่งจักรยานบนถนน 1 รายการ

AMA EVENTS THAILAND 2017 มีแพ็คเกจส�ำหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตรทำงธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งจัดท�ำขึ้นมำเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรที่แตกต่ำงกัน:

ขอเชิญผสมผสานกิจกรรมการตลาดของท่าน 
เข้าเป็นส่วนหนึ่งกับ AMA EVENTS THAILAND 2017 ...
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แพ็คเกจ
AMA EVENTS THAILAND 2017: ทุกรายการ
ระดับที่ 1 - ผู้สนับสนุนหลัก

กำรแข่งขันในปี 2561 ยังว่ำงอยู่ทุกรำยกำร – กำรแข่งขันในปี 2560 ยังว่ำงอยู่บำงรำยกำร
ผู้สนับสนุนหลักหนึ่งรำยจะได้สิทธิในกำรใช้ชื่อในงำน AMA EVENTS THAILAND 2017 ทุกรำยกำร

ระดับที่ 2 - ผู้สนับสนุนร่วม
ผูส้นบัสนนุร่วมจำกธุรกจิทีไ่ม่ได้เป็นคูแ่ข่งซึง่กนัและกนัส�ำหรบังำน AMA EVENTS THAILAND 2017 
ทกุรำยกำร

ระดับที่ 3 - ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อพันธมิตร
ผูส้นบัสนนุทีจ่ดัหำสนิค้ำและบรกิำรทีจ่�ำเป็นและส�ำคญัต่องำน AMA EVENTS THAILAND 2017 ทกุรำยกำร
สื่อพันธมิตรส�ำหรับงำน AMA EVENTS THAILAND 2017 ทุกรำยกำร

ระดับที่ 4 - แพ็คเกจเฉพาะส�าหรับผู้แสดงสินค้า
แพค็เกจส�ำหรบัธรุกจิทีต้่องกำรเฉพำะกำรแสดงสนิค้ำในงำน AMA EVENTS THAILAND 2017 ทกุรำยกำร

AMA EVENTS THAILAND 2017: เฉพาะรายการ
ระดับที่ 1 - ผู้สนับสนุนการน�าเสนอและเจ้าภาพจัดงาน - เฉพาะรายการ

ผู้สนับสนุนกำรน�ำเสนอและเจ้ำภำพจัดงำนส�ำหรับกิจกรรมในงำน AMA EVENTS THAILAND 
2017 ตั้งแต่ 1 รำยกำรขึ้นไป

ระดับที่ 2 - ผู้สนับสนุนร่วม - เฉพาะรายการ
ผู้สนับสนุนร่วมจำกธุรกิจซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันส�ำหรับกิจกรรมในงำน AMA EVENTS 
THAILAND 2017 ตั้งแต่ 1 รำยกำรขึ้นไป

ระดับที่ 3 - ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อพันธมิตร – เฉพาะรายการ
ผู้สนับสนุนที่จัดหำสินค้ำและบริกำรที่จ�ำเป็นและส�ำคัญต่องำน AMA EVENTS THAILAND 
2017 ตั้งแต่ 1 รำยกำรขึ้นไป
สื่อพันธมิตรส�ำหรับงำน AMA EVENTS THAILAND 2017 ตั้งแต่ 1 รำยกำรขึ้นไป

ระดับที่ 4 - แพ็คเกจเฉพาะส�าหรับผู้แสดงสินค้า
แพ็คเกจส�ำหรับธุรกิจที่ต้องกำรเฉพำะกำรแสดงสินค้ำในงำน AMA EVENTS THAILAND 2017 
ตั้งแต่ 1 รำยกำรขึ้นไป

เหตุผลที่ควรเข้าร่วมกับเรา
กำรเข้ำร่วมกับรำยกำร AMA EVENTS THAILAND 2017 ให้สิทธิประโยชน์กับผู้สนับสนุนรำยกำรใน
หลำยๆ ด้ำน ได้แก่ 

ช่วยเสริมภาพลักษณ์ - ด้วยกำรร่วมกำรแข่งขันวิ่งมำรำธอน ไตรกีฬำ วิ่งเทรล จักรยำน  
วิ่งวิบำกและกำรแข่งแอดเวนเจอร์ชั้นน�ำของประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ - ช่วยเพิ่มระดับกำรรับรู้ในแบรนด์สินค้ำและบริกำร และช่วยเชื่อมโยง
แบรนด์เข้ำกับรำยกำรแข่งขันชั้นน�ำ

โอกาสในการรับรองแขก - มอบควำมบันเทิงให้กับกลุ่มเป้ำหมำยทั้งภำยในและภำยนอก

การตลาดเชิงประสบการณ์ - เข้ำถึงกลุ่มนักกีฬำและผู้เข้ำร่วมงำนมำกกว่ำ 20,000 คน ในกำร
แข่งขัน 13 รำยกำร ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี

การตลาดแบบผสมผสาน - เป็นส่วนหนึ่งของสื่อที่ออกสู่สำยตำคนทั่วโลก

การสร้างเครือข่าย - กับผู้น�ำทำงธุรกิจต่ำงๆ

ธุรกิจที่ให้กำรสนับสนุนงำน AMA EVENTS THAILAND 2017 จะสำมำรถเชื่อมโยงแบรนด์สินค้ำเข้ำกับ
คุณค่ำต่ำงๆ ดังนี้: แรงบันดำลใจ, กิจกรรมระดับนำนำชำติ, ควำมเร้ำใจ, กำรแข่งขัน, ควำมเป็นมืออำชีพ, 
กำรหลีกหนีจำกควำมวุ่นวำย และกีฬำ
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ข้อมูลและสถิติ
ผู้เข้ำร่วมงำนมำกกว่ำ 20,000 คน ในกำรแข่งขัน 13 รำยกำร

กำรแข่งขันวิ่งเทรล 4 รำยกำร

การแข่งขันวิ่งวิบาก 2 รายการ
การแข่งขันแอดเวนเจอร์เรซ 2 รายการ
การแข่งขันไตรกีฬา/ทวิกีฬา 1 รายการ
การแข่งขันไตรกีฬา 1 รายการ
การแข่งขันไตรกีฬาแบบออฟโรด 1 รายการ
การแข่งจักรยานบนถนน 1 รายการ

ผู้สนับสนุนงานในครั้งก่อน
อะเมซิ่งไทยแลนด์, บำงกอกแอร์เวย์ส, Bike Zone, ฟอร์ด, Outdoor Unlimited, เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว, 
เบียร์สิงห์

เกี่ยวกับผู้จัดงาน
กำรแข่งขันต่ำงๆ จัดขึ้นโดย AMA ในประเทศไทย ได้แก่:

•	 แอดเวนเจอร์เรซริเวอร์แควโทรฟี่และกระบี่โทรฟี่ เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันอะเมซิ่งไทยแลนด์ 
แอดเวนเจอร์เรซ ซึ่งนับได้ว่ำเป็นรำยกำรแอดเวนเจอร์เรซที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและได้รับควำมนิยมมำกที่สุด
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

•	 กรุงเทพไตรกีฬำนำนำชำติ
•	 โคลัมเบียเทรลมำสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นกำรแข่งขันวิ่งเทรลนำนำชำติที่มีชื่อเสียงระดับโลก
•	 หัวหินไตรกีฬำ
•	 สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้ำ
•	 อัลตร้ำแบงค็อกรัน
•	 บำงกอกแอร์เวย์ส เอำท์ดอร์อันลิมิเต็ด ชะอ�ำไตรกีฬำ
•	 กำรแข่งขันปั่นจักรยำน ทัวร์ เดอ ฟำร์ม (รำยกำรแข่งขันจักรยำนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)
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สรุปก�าหนดการแข่งขันในปี 2560
การแข่งขัน วันที่ สถานที่ ประเภทการแข่งขัน ระดับ 

การแข่งขัน
เขาไม้แก้ววิ่งเทรล 22 มกรำคม เขำไม้แก้ว, พัทยำ กำรแข่งวิ่งเทรล Main

โคลัมเบียเทรลมาสเตอร์ สนามที่ 12 26 กุมภำพันธ์ เขำอีโต้, นครนำยก กำรแข่งวิ่งเทรล Main

เอ็กซ์เทร่าออฟโรด XTRI 1 เมษำยน ภูเก็ต ไตรกีฬำแบบออฟโรด Premium

สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า สนามที่ 9 30 เมษำยน หนองจอก, กรุงเทพฯ วิ่งวิบำก Base

ริเวอร์แควโทรฟี่ 27 พฤษภำคม กำญจนบุรี แอดเวนเจอร์เรซ Main

อัมรินทร์ไตรกีฬา 17 มิถุนำยน ระยอง ไตรกีฬำแบบออฟโรด Premium

โคลัมเบียเทรลมาสเตอร์ สนามที่ 13 9 กรกฎำคม หนองใหญ่, ชลบุรี กำรแข่งวิ่งเทรล Main

ซีไอเอ็มบีวันอาเซียน 6 สิงหำคม วัดเขำอีส้ำน, รำชบุรี จักรยำนถนน Main

พัฒนาไตรกีฬา 17 กันยำยน ศรีรำชำ, ชลบุรี ไตรกีฬำแบบออฟโรด Main

กระบี่โทรฟี่ 14 ตุลำคม หำดคลองม่วง, กระบี่ แอดเวนเจอร์เรซ Main

เอ็กซ์เทร่าอัลตร้าเทรล 11 พฤศจิกำยน สิงห์ปำร์ค, เชียงรำย วิ่งเทรลอัลตร้ำ Main

สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า ธันวำคม 
(จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงั)

สิงห์ปำร์ค, เชียงรำย วิ่งวิบำก Base

รำยกำรแข่งวิ่งเทรลใช้ตัวหนังสือสีแดง
ตำรำงกำรจัดกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้

การแข่งขันวิ่งเทรลชิงแชมป์ประเทศไทยประจ�าปี 2560
กำรแข่งขัน 4 รำยกำรจำก 12 รำยกำรดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบใหม่ของรำยกำร นั่นก็คือ  
กำรแข่งขันวิ่งเทรลชิงแชมป์ประเทศไทยประจ�ำปี 2560

ผู้เข้ำแข่งขันจะเข้ำร่วมแข่งในประเภทชำยหรือหญิงได้หนึ่งประเภทในระยะทำงต่ำงๆ (3 กม./10 กม./
25 กม./50 กม.) เพื่อสะสมคะแนนชิงต�ำแหน่งแชมป์กำรวิ่งเทรล โดยผู้เข้ำเส้นชัยที่ได้ขึ้นรับรำงวัลบน
โพเดียมจะได้รับเงินสดและรำงวัลจำกสปอนเซอร์ในทุกประเภทกำรแข่งขันโดยมีเงินรำงวัลรวม
มำกกว่ำ 5 แสนบำท!

การให้ความสนับสนุนในปี 2560 - 
โอกาสสุดท้าย
ส�ำหรับกำรแข่งขันในปี 2560 ยังเหลือโอกำสในกำรสนับสนุนอีกเพียง 5 รำยกำรเท่ำนั้น

เอ็กซ์เทร่าออฟโรด - จังหวัดภูเก็ต
ริเวอร์แควโทรฟี่ - จังหวัดกาญจนบุรี
อัมรินทร์ไตรกีฬา - จังหวัดระยอง
กระบี่โทรฟี่ - จังหวัดกระบี่
เอ็กซ์เทร่าอัลตร้าเทรล - จังหวัดเชียงราย
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โอกาสในก
ารสนบัสนนุและการรว่มเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ

รายการแขง่ขนัวิง่มาราธอน ไตรกฬีา วิง่เทรล จกัรยาน วิง่วบิากและการแขง่แอดเว
นเจอรช์ั้นนนา

ของประเ
ทศไทย

รายการแข่งขันในปี 2560
รายการแข่งขันเอ็กซ์เทร่า - ผู้สนับสนุนหลักยังว่างอยู่
การแข่งขัน รายละเอียด ประเภท
เอ็กซ์เทร่าออฟโรด XTRI

1 เมษำยน

จังหวัดภูเก็ต

ผู้เข้ำร่วม 400 คน

เป็นส่วนหนึ่งของ XTERRA Off Road Tri world 
Tour 2017 อันโด่งดัง

ไตรกีฬำแบบออฟโรด ทวิกีฬำ

ประเภท:
ไตรกีฬำมำตรฐำน + สปรินท์, ทวิกีฬำมำตรฐำน, 
วิ่ง 15-31 กม.

เอ็กซ์เทร่าอัลตร้าเทรล

11 พฤศจิกำยน

สิงห์ปำร์ค จังหวัดเชียงรำย

ผู้เข้ำร่วม 1,500 คน

เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันวิ่งเทรลของ AMA 
ร่วมกับ เอ็กซ์เทร่ำ รำยกำรนี้เป็นหนึ่งในกำร
แข่งขันวิ่งเทรลที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

วิ่งเทรลอัลตร้ำ

ประเภท:
10 กม., 25 กม., 50 กม., อัลตร้ำ 80-100 กม. 
และฟันรัน 3 กม.
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โอกาสในก
ารสนบัสนนุและการรว่มเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ

รายการแขง่ขนัวิง่มาราธอน ไตรกฬีา วิง่เทรล จกัรยาน วิง่วบิากและการแขง่แอดเว
นเจอรช์ั้นนนา

ของประเ
ทศไทย

รายการแข่งขันในปี 2560
ผู้สนับสนุนหลักยังว่างอยู่
การแข่งขัน รายละเอียด ประเภท
ริเวอร์แควโทรฟี่

27 พฤษภำคม

กำญจนบุรี

ผู้เข้ำร่วม 400 คน

เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันแอดเวนเจอร์เรซ
ของ AMA รำยกำรนี้จะน�ำกำรแข่งวิ่งเทรลที่ได้รับ
ควำมนิยมสูงสุดมำสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

ไตรกีฬำแบบออฟโรด ทวิกีฬำ

ประเภท:
ไตรกีฬำมำตรฐำน + สปรินท์, ทวิกีฬำ
มำตรฐำน, วิ่ง 15-31 กม.

อัมรินทร์ไตรกีฬา

17 มิถุนำยน

ระยอง

ผู้เข้ำร่วม 1,200 คน

ส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันไตรกีฬำและทวิกีฬำของ 
AMA รำยกำรนี้จะน�ำกำรแข่งขันที่ได้รับควำมนิยม
สูงสุดมำสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

วิ่งเทรลอัลตร้ำ

ประเภท:
10 กม., 25 กม., 50 กม., อัลตร้ำ 
80-100 กม. และฟันรัน 3 กม.

กระบี่โทรฟี่

14 ตุลำคม

หำดคลองม่วง จังหวัดกระบี่

ผู้เข้ำร่วม 350 คน

เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันแอดเวนเจอร์เรซ
ของ AMA ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งจังหวัดกระบี่
โดยกำรสนับสนุนของเบียร์สิงห์และสำยกำรบิน
บำงกอกแอร์เวย์ส รำยกำรนี้เป็นกำรแข่งขันแอด
เวนเจอร์ที่มีทิวทัศน์สวยงำมที่สุดในประเทศไทย!

เอ็กซ์ตรีมและแอดเวนเจอร์

ประเภท:
ว่ำยน�้ำ จักรยำนเสือภูเขำ วิ่งเทรล คำยัค
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โอกาสในก
ารสนบัสนนุและการรว่มเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ

รายการแขง่ขนัวิง่มาราธอน ไตรกฬีา วิง่เทรล จกัรยาน วิง่วบิากและการแขง่แอดเว
นเจอรช์ั้นนนา

ของประเ
ทศไทย

รายการแข่งขันในปี 2560
ผู้สนับสนุนหลักไม่ว่างแล้ว
การแข่งขัน รายละเอียด ประเภท
เขาไม้แก้ววิ่งเทรล

22 มกรำคม

เขำไม้แก้ว พัทยำ

ผู้เข้ำร่วม 2,500 คน

เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันวิ่งเทรลชิงแชมป์
ประเทศไทยประจ�ำปี 2560 ที่ AMA เป็นผู้จัด

ประกอบด้วยกำรแข่งขันหลำยรำยกำรในปี 
2560 และเป็นรำยกำรชิงแชมป์รำยกำรสุดท้ำย
ที่ผู้ชนะจะได้รับรำงวัลต่ำงๆ ติดไม้ติดมือกลับ
บ้ำนไป

กำรวิ่งเทรล

ประเภท:
3 กม., 10 กม., 25 กม., 50 กม. 

โคลัมเบียเทรลมาสเตอร์ สนามที่ 12

26 กุมภำพันธ์

เขำอีโต้ จังหวัดนครนำยก

ผู้เข้ำร่วม 4,000 คน

เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันวิ่งเทรลชิงแชมป์
ประเทศไทยประจ�ำปี 2560 ที่ AMA เป็นผู้จัด

ประกอบด้วยกำรแข่งขันหลำยรำยกำรในปี 
2560 และเป็นรำยกำรชิงแชมป์รำยกำรสุดท้ำย
ที่ผู้ชนะจะได้รับรำงวัลต่ำงๆ ติดไม้ติดมือกลับ
บ้ำนไป

กำรวิ่งเทรล

ประเภท:
3 กม., 10 กม., 25 กม., 50 กม.

สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า สนามที่ 9

30 เมษำยน

หนองจอก กรุงเทพฯ

ผู้เข้ำร่วม 1500 คน

เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันวิ่งเทรลของ AMA 
ร่วมกับ เบียร์สิงห์ รำยกำรนี้ได้น�ำเอำกำรแข่ง
วิ่ง "Mud Challenge" ที่น่ำตื่นตำตื่นใจเข้ำมำ
เผยแพร่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนกลำย
เป็นรำยกำรแข่งขันชั้นน�ำของประเภทนี้ใน
ประเทศไทย!

วิ่งวิบำก

ประเภท:
วิ่ง, ปีนเขำ, วิ่งเปลี่ยนทิศทำง,  
วิ่งวิบำก
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โอกาสในก
ารสนบัสนนุและการรว่มเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ

รายการแขง่ขนัวิง่มาราธอน ไตรกฬีา วิง่เทรล จกัรยาน วิง่วบิากและการแขง่แอดเว
นเจอรช์ั้นนนา

ของประเ
ทศไทย

รายการแข่งขันในปี 2560
ผู้สนับสนุนหลักไม่ว่างแล้ว
การแข่งขัน รายละเอียด ประเภท
โคลัมเบยีเทรลมาสเตอร์ สนามที ่13

9 กรกฎำคม

หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้ำร่วม 4,000 คน

เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันวิ่งเทรลชิงแชมป์
ประเทศไทยประจ�ำปี 2560 ที่ AMA เป็นผู้จัด
ประกอบด้วยกำรแข่งขันหลำยรำยกำรในปี 
2560 และเป็นรำยกำรชิงแชมป์รำยกำร
สุดท้ำยที่ผู้ชนะจะได้รับรำงวัลต่ำงๆ ติดไม้
ติดมือกลับบ้ำนไป

กำรวิ่งเทรล

ประเภท:
3 กม., 10 กม., 25 กม., 50 กม.

ซีไอเอ็มบีวันอาเซียน

6 สิงหำคม

วัดเขำอีส้ำน จังหวัดรำชบุรี

ผู้เข้ำร่วม 1,500 คน

เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งจักรยำนของ AMA 
ร่วมกับ ซีไอเอ็มบี รำยกำรนี้เป็นกำรแข่งขัน
ปั่นจักรยำนชั้นน�ำเป็นที่นิยมของผู้เข้ำแข่งขัน
ซึ่งมีจ�ำนวนมำกขึ้นทุกปี!

แข่งจักรยำนบนถนน

ประเภท:
39 กม., 74 กม.

พัฒนาไตรกีฬา

17 กันยำยน

ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้ำร่วม 800 คน

เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันไตรกีฬำของ 
AMA ร่วมกับ พัฒนำกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท 
รำยกำรนี้เป็นสุดยอดไตรกีฬำส�ำหรับทุกเพศ
ทุกวัย ไม่ว่ำจะเป็นมือใหม่เริ่มเล่นหรือเป็น
นักกีฬำผู้มีประสบกำรณ์!

ไตรกีฬำ + ทวิกีฬำ - มำตรฐำน & 
สปรินท์

ประเภท:
ว่ำยน�้ำ, ปั่นจักรยำน, วิ่ง

สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า สนามที่ 10

ธันวำคม (จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง)

สิงห์ปำร์ค จังหวัดเชียงรำย

ผู้เข้ำร่วม 1,000 คน

เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขันวิ่งวิบำกของ 
AMA ร่วมกับ เบียร์สิงห์ รำยกำรนี้ได้น�ำ
เอำกำรแข่งวิ่ง "Mud Challenge" ที่น่ำตื่นตำ
ตื่นใจเข้ำมำเผยแพร่ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ จนกลำยเป็นรำยกำรแข่งขันชั้นน�ำของ
ประเภทนี้ในประเทศไทย!

วิ่งวิบำก

ประเภท:
วิ่ง, ปีนเขำ, วิ่งเปลี่ยนทิศทำง,  
วิ่งวิบำก
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ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1
ผู้สนับสนุนหลัก 

ปี 2061

ระดับที่ 2
ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับที่ 3
ผูจ้ดัหาสนิค้าและบรกิาร

อย่างเป็นทางการ  
และสือ่พนัธมติร

AMA EVENTS THAILAND 2017 - ทุกรายการ
สิทธิในการใช้ชื่อและสิทธิพิเศษเฉพาะ - ทุกรายการ

สิทธิในกำรใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] AMA EVENTS THAILAND 2017 
น�ำเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนกำรน�ำเสนอ] - ส�ำหรับใช้ในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 

มี

สิทธิในกำรใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ ผู้สนับสนุนร่วมของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] AMA 
EVENTS THAILAND 2017 น�ำเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนกำรน�ำเสนอ] - ส�ำหรับใช้ในกำร
โฆษณำและประชำสัมพันธ์ 

มี

สิทธิในกำรใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ ผู้จัดหำสินค้ำและบริกำรอย่ำงเป็นทำงกำร/สื่อ
พันธมิตรของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] AMA EVENTS THAILAND 2017 น�ำเสนอโดย [ชื่อผู้
สนับสนุนกำรน�ำเสนอ] - ส�ำหรับใช้ในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 

มี

สิทธิพิเศษเฉพำะ - เช่น สิทธิในกำรท�ำกำรตลำดในฐำนะผู้จับเวลำอย่ำงเป็นทำงกำร
ส�ำหรับรำยกำร AMA EVENTS THAILAND 2017 และเป็นผู้ให้บริกำรทำงด้ำนกำรจับ
เวลำเพียงผู้เดียวในกำรแข่งขัน 

มี มี

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา - ทุกรายการ
โลโก้และภาพถ่าย

สิทธิในกำรใช้โลโก้ที่ออกแบบมำส�ำหรับ AMA EVENTS THAILAND 2017 ส�ำหรับใช้ใน
กำรท�ำกำรตลำดทั้งภำยในและภำยนอกพื้นที่จัดงำน

โลโก้ผู้สนับสนุนหลัก
อย่ำงเป็นทำงกำร

โลโก้ผู้สนับสนุนร่วม
อย่ำงเป็นทำงกำร / 

พันธมิตรโซนกิจกรรม

โลโก้ผู้จัดหำสินค้ำและ
บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำร 

/ สื่อพันธมิตร

สิทธิในกำรใช้รูปภำพในธนำคำรภำพของ AMA EVENTS THAILAND 2017 ทั้งที่เป็นภำพ
นิ่งและภำพเคลื่อนไหว ส�ำหรับใช้ในกำรท�ำกำรตลำดทั้งภำยในและภำยนอกพื้นที่จัดงำน

มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – ทุกรายการ

โลโก้บนผู้เข้ำแข่งขัน มี

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดเริ่มต้น ต�ำแหน่งที่เด่นชัด มี

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดเข้ำเส้นชัย ต�ำแหน่งที่เด่นชัด มี

โลโก้บนฉำกหลังของเวที ต�ำแหน่งที่เด่นชัด มี มี

แบนเนอร์บริเวณข้ำงถนน (1.20 ม. x 1.50 ม.) ใกล้บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดเข้ำเส้นชัย X 45 X 30 X 12

ป้ำยโฆษณำ X 24 X 16 X 8

แบนเนอร์ประชำสัมพันธ์แบรนด์สินค้ำ X 4 X 4 X 4

โลโก้บนแถบกั้นจุดเข้ำเส้นชัย มี มี ไม่มี

กำรกล่ำวชื่อผู้สนับสนุนระหว่ำงกำรแข่งขันโดยพิธีกรผู้ด�ำเนินรำยกำร X 50 X 20 X 10

โลโก้บนชุดของเจ้ำหน้ำที่ ต�ำแหน่งที่เด่นชัด มี
การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – ทุกรายการที่สนับสนุน

กำรน�ำเสนอแบรนด์ในเรซวิลเลจ (ที่ได้จัดตั้งขึ้น) มี มี มี

สิทธิในกำรให้ตัวแทนได้กล่ำวบนเวทีในงำนแถลงข่ำว มี ไม่มี ไม่มี
การประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า – อื่นๆ

สิทธิในกำรบรรจุสื่อวัสดุประชำสัมพันธ์หรือตัวอย่ำงสินค้ำไว้ในกระเป๋ำใส่ของ มี มี มี

โลโก้บนบัตรเข้ำงำน มี มี ไม่มี

สิทธิในพื้นที่ด้ำนหลังบัตรเพื่อใช้ในกำรโฆษณำ (ผู้สนับสนุนต้องออกค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้เอง) มี ไม่มี ไม่มี

โลโก้บนบัตรผ่ำนวีไอพี สื่อมวลชน และเจ้ำหน้ำที่ มี มี ไม่มี

ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1
ผู้สนับสนุนหลัก 

ปี 2061

ระดับที่ 2
ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับที่ 3
ผู้จดัหาสนิค้าและบรกิาร

อย่างเป็นทางการ  
และสือ่พันธมิตร

สิทธิในการแพร่ภาพการแข่งขัน - ทุกรายการ

งำนแถลงข่ำว - โลโก้บนฉำกหลังของเวที 50% ร่วมใช้พื้นที่ 40% ร่วมใช้พื้นที่ 10%

กำรประชำสัมพันธ์แบรนด์/กำรโฆษณำร่วมในกำรถ่ำยทอดทำงอินเตอร์เน็ต (เช่น ผ่ำน
ทำง Livestream feed) หมำยเหตุ เป็นพื้นที่ร่วมเพื่อประชำสัมพันธ์แบรนด์สัดส่วน 50/50 
ระหว่ำงผู้สนับสนุนและพันธมิตรของรำยกำร

50% ของบริเวณที่ใช้
ประชำสัมพันธ์

แบรนด์

ร่วมใช้พื้นที่ 40% ของ
พื้นที่ประชำสัมพันธ์

แบรนด์ - ไม่เกิน 20%

ร่วมใช้พื้นที่ 10% ของ
พื้นที่ประชำสัมพันธ์
แบรนด์ - ไม่เกิน 5%

กำรประชำสัมพันธ์ขณะถ่ำยทอดกิจกรรมผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต มี มี มี

สิทธิในสื่อและการประชาสัมพันธ์ - ทุกรายการ

สิทธิในกำรใช้ AMA EVENTS THAILAND 2017 ในแคมเปญทั้งหมดครอบคลุมกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรโฆษณำทุกประเภท

มี มี มี

แสดงโลโก้ในโฆษณำหรือกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ AMA EVENTS THAILAND 2017 
ทุกชิ้นทำงสิ่งพิมพ์ วิทยุ ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งจัดท�ำโดยผู้จัดงำน 

มี มี

งำนแถลงข่ำวเปิดรับกำรสนับสนุนรำยกำร มี มี

แคมเปญประชาสัมพันธ์ - ทุกรายการ

ร่วมในแคมเปญประชำสัมพันธ์ - ขึ้นกับระดับของกำรสนับสนุน มี มี มี

โฆษณำในใบโปรแกรมของรำยกำร เต็มหน้ำ ครึ่งหน้ำ 1/4 หน้ำ

โปรแกรมผ่านสื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย - ทุกรายการ

ประชำสัมพันธ์แบรนด์ผ่ำนทำงอีเมล์ เว็บไซต์ และกำรสื่อสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ทุกช่อง
ทำงของ AMA EVENTS THAILAND 2017 ซึ่งรวมถึงจดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์

มี  
ต�ำแหน่งที่เด่นชัด

มี  
ต�ำแหน่งทีเ่ด่นชดัน้อยกว่ำ

มี  
ต�ำแหน่งท่ีเด่นชัดน้อยกว่ำ

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงกำรสร้ำงบล็อกวิดีโอ 
กำรสัมภำษณ์ ถำมตอบทำงทวิตเตอร์ โพสต์ผ่ำนทำงทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค 

มี มี

แสดงโลโก้ในแอพทุกแอพที่ผลิตส�ำหรับ AMA EVENTS THAILAND 2017
มี  

ต�ำแหน่งที่เด่นชัด
มี 

ต�ำแหน่งทีเ่ด่นชดัน้อยกว่ำ
มี  

ต�ำแหน่งท่ีเด่นชัดน้อยกว่ำ

การตลาดเชิงประสบการณ์ – ทุกรายการ

บูธในเรซวิลเลจ (ที่ได้จัดตั้งขึ้น) 6 ม. x 3 ม. 6 ม. x 3 ม. 6 ม. x 2 ม.

กำรแจกสินค้ำตัวอย่ำง มี มี มี

การรับรองและบัตรเข้าร่วมงาน - ทุกรายการ

ประชำสัมพันธ์แบรนด์บนเต็นท์ขององค์กร มี มี

บัตรผ่ำนวีไอพีเข้ำร่วมงำน - จ�ำนวนบัตร ขึ้นกับระดับของกำรสนับสนุน มี มี มี

บัตรวีไอพีส�ำหรับใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ 30 20 15

บัตรธรรมดำส�ำหรับใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ – จ�ำนวนบัตร ขึ้นกับระดับของกำรสนับสนุน มี มี มี

โปรแกรมการจัดท�าของที่ระลึก - ทุกรายการ

โอกำสในกำรร่วมจัดท�ำของที่ระลึกที่จะใช้เป็นสื่อประชำสัมพันธ์แบรนด์ โลโก้บนของที่
ระลึกที่ผลิตส�ำหรับงำนโชว์

เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม



มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน ในการแข่งขัน 12 รายการ ทั่วประเทศไทย จัดโดย บริษัท แอคทีฟ แมเนจเมนท์ เอเชีย จ�ำกัด
สนับสนุนกำรตลำดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้ำท อีส เอเชีย) จ�ำกัด - ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสนับสนุนกำรตลำด 10

ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1
ผูส้นบัสนนุการน�าเสนอ
และเจ้าภาพจัดงาน

เฉพาะรายการ

ระดับที่ 2
ผู้สนับสนุนร่วม
เฉพาะรายการ

ระดับที่ 3
ผูจ้ดัหาสนิค้าและบรกิาร

อย่างเป็นทางการ  
และสือ่พนัธมติร
เฉพาะรายการ

AMA EVENTS THAILAND 2017 - เฉพาะรายการ
สิทธิในการใช้ชื่อและสิทธิพิเศษเฉพาะ - เฉพาะรายการ

สทิธใินกำรใช้ชือ่บรษิทัในลกัษณะ [ชือ่ผูส้นบัสนนุหลกั] AMA EVENTS THAILAND 2017 น�ำเสนอ
โดย [ชือ่ผูส้นบัสนนุกำรน�ำเสนอ] - ส�ำหรบัใช้ในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ 

มี

สทิธใินกำรใช้ชือ่บรษิทัในลกัษณะ เจ้ำภำพจดังำน [ชือ่ผูส้นบัสนนุหลกั] AMA EVENTS THAILAND 
2017 น�ำเสนอโดย [ชือ่ผูส้นบัสนนุกำรน�ำเสนอ] - ส�ำหรบัใช้ในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์

มี

สทิธใินกำรใช้ชือ่บรษิทัในลกัษณะ ผูส้นบัสนนุร่วมของ [ชือ่ผูส้นบัสนนุหลกั] AMA EVENTS 
THAILAND 2017 น�ำเสนอโดย [ชือ่ผูส้นบัสนนุกำรน�ำเสนอ] - ส�ำหรบัใช้ในกำรโฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มี

สทิธใินกำรใช้ชือ่บรษิทัในลกัษณะ ผูจ้ดัหำสนิค้ำและบรกิำรอย่ำงเป็นทำงกำร/สือ่พนัธมติรของ  
[ชือ่ผูส้นบัสนนุหลกั] AMA EVENTS THAILAND 2017 น�ำเสนอโดย [ชือ่ผูส้นบัสนนุกำรน�ำเสนอ] 
- ส�ำหรบัใช้ในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ 

มี

สทิธพิเิศษเฉพำะ - เช่น สทิธใินกำรท�ำกำรตลำดในฐำนะผูจ้บัเวลำอย่ำงเป็นทำงกำรส�ำหรับรำยกำร 
AMA EVENTS THAILAND 2017 และเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงด้ำนกำรจบัเวลำเพียงผูเ้ดียวในกำรแข่งขนั 

มี มี

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา - เฉพาะรายการ
โลโก้และภาพถ่าย

สิทธิในกำรใช้โลโก้ที่ออกแบบมำส�ำหรับ AMA EVENTS THAILAND 2017 ส�ำหรับใช้ใน
กำรท�ำกำรตลำดทั้งภำยในและภำยนอกพื้นที่จัดงำน

โลโก้ผู้สนับสนุนหลัก
อย่ำงเป็นทำงกำร

โลโก้ผู้สนับสนุนร่วม
อย่ำงเป็นทำงกำร / 

พันธมิตรโซนกิจกรรม

โลโก้ผู้จัดหำสินค้ำและ
บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำร 

/ สื่อพันธมิตร

สิทธิในกำรใช้รูปภำพในธนำคำรภำพของ AMA EVENTS THAILAND 2017 ทั้งที่เป็นภำพ
นิ่งและภำพเคลื่อนไหว ส�ำหรับใช้ในกำรท�ำกำรตลำดทั้งภำยในและภำยนอกพื้นที่จัดงำน

มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - งานอีเวนท์

โลโก้บนผู้เข้ำแข่งขัน มี

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดเริ่มต้น ต�ำแหน่งที่เด่นชัด มี

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดเข้ำเส้นชัย ต�ำแหน่งที่เด่นชัด มี

โลโก้บนฉำกหลังของเวที ต�ำแหน่งที่เด่นชัด มี มี

แบนเนอร์บริเวณข้ำงถนน (1.20 ม. x 1.50 ม.) ใกล้บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดเข้ำเส้นชัย X 45 X 30 X 12

ป้ำยโฆษณำ X 24 X 16 X 8

แบนเนอร์ประชำสัมพันธ์แบรนด์สินค้ำ X 4 X 4 X 4

โลโก้บนแถบกั้นจุดเข้ำเส้นชัย มี มี ไม่มี

กำรกล่ำวชื่อผู้สนับสนุนระหว่ำงกำรแข่งขันโดยพิธีกรผู้ด�ำเนินรำยกำร X 50 X 20 X 10

โลโก้บนชุดของเจ้ำหน้ำที่ ต�ำแหน่งที่เด่นชัด มี
การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – กิจกรรมสนับสนุน
กำรน�ำเสนอแบรนด์ในเรซวิลเลจ (ที่ได้จัดตั้งขึ้น) มี มี มี

สิทธิในกำรให้ตัวแทนได้กล่ำวบนเวทีในงำนแถลงข่ำว มี ไม่มี ไม่มี
การประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า – อื่นๆ
สิทธิในกำรบรรจุสื่อวัสดุประชำสัมพันธ์หรือตัวอย่ำงสินค้ำไว้ในกระเป๋ำใส่ของ มี มี มี

โลโก้บนบัตรเข้ำงำน มี มี ไม่มี

สิทธิในพื้นที่ด้ำนหลังบัตรเพื่อใช้ในกำรโฆษณำ (ผู้สนับสนุนต้องออกค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้เอง) มี ไม่มี ไม่มี

โลโก้บนบัตรผ่ำนวีไอพี สื่อมวลชน และเจ้ำหน้ำที่ มี มี ไม่มี

ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1
ผูส้นบัสนนุการน�าเสนอ
และเจ้าภาพจัดงาน

เฉพาะรายการ

ระดับที่ 2
ผู้สนับสนุนร่วม
เฉพาะรายการ

ระดับที่ 3
ผู้จดัหาสนิค้าและบรกิาร

อย่างเป็นทางการ  
และสือ่พันธมิตร
เฉพาะรายการ

สิทธิในการแพร่ภาพการแข่งขัน - เฉพาะรายการ

งำนแถลงข่ำว - โลโก้บนฉำกหลังของเวที 50% ร่วมใช้พื้นที่ 40% ร่วมใช้พื้นที่ 10%

กำรประชำสัมพันธ์แบรนด์/กำรโฆษณำร่วมในกำรถ่ำยทอดทำงอินเตอร์เน็ต (เช่น ผ่ำน
ทำง Livestream feed) หมำยเหตุ เป็นพื้นที่ร่วมเพื่อประชำสัมพันธ์แบรนด์สัดส่วน 50/50 
ระหว่ำงผู้สนับสนุนและพันธมิตรของรำยกำร

50% ของบริเวณที่ใช้
ประชำสมัพนัธ์แบรนด์

ร่วมใช้พื้นที่ 40% ของ
พื้นที่ประชำสัมพันธ์

แบรนด์ - ไม่เกิน 20%

ร่วมใช้พื้นที่ 10% ของ
พื้นที่ประชำสัมพันธ์
แบรนด์ - ไม่เกิน 5%

กำรประชำสัมพันธ์ขณะถ่ำยทอดกิจกรรมผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต มี มี มี
สิทธิในสื่อและการประชาสัมพันธ์ - เฉพาะรายการ

สิทธิในกำรใช้ AMA EVENTS THAILAND 2017 ในแคมเปญทั้งหมดครอบคลุมกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรโฆษณำทุกประเภท

มี มี มี

แสดงโลโก้ในโฆษณำหรือกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ AMA EVENTS THAILAND 2017 
ทุกชิ้นทำงสิ่งพิมพ์ วิทยุ ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งจัดท�ำโดยผู้จัดงำน 

มี มี

งำนแถลงข่ำวเปิดรับกำรสนับสนุนรำยกำร มี มี
แคมเปญประชาสัมพันธ์ - เฉพาะรายการ

ร่วมในแคมเปญประชำสัมพันธ์ - ขึ้นกับระดับของกำรสนับสนุน มี มี มี

โฆษณำในใบโปรแกรมของรำยกำร เต็มหน้ำ ครึ่งหน้ำ 1/4 หน้ำ
โปรแกรมผ่านสื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย - เฉพาะรายการ

ประชำสัมพันธ์แบรนด์ผ่ำนทำงอีเมล์ เว็บไซต์ และกำรสื่อสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ทุกช่อง
ทำงของ AMA EVENTS THAILAND 2017 ซึ่งรวมถึงจดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์

มี  
ต�ำแหน่งที่เด่นชัด

มี  
ต�ำแหน่งที่เด่นชัดน้อยกว่ำ

มี  
ต�ำแหน่งที่เด่นชัดน้อยกว่ำ

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงกำรสร้ำงบล็อกวิดีโอ 
กำรสัมภำษณ์ ถำมตอบทำงทวิตเตอร์ โพสต์ผ่ำนทำงทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค 

มี มี

แสดงโลโก้ในแอพทุกแอพที่ผลิตส�ำหรับ AMA EVENTS THAILAND 2017
มี  

ต�ำแหน่งที่เด่นชัด
มี  

ต�ำแหน่งที่เด่นชัดน้อยกว่ำ
มี  

ต�ำแหน่งที่เด่นชัดน้อยกว่ำ
การตลาดเชิงประสบการณ์ - เฉพาะรายการ

บูธในเรซวิลเลจ (ที่ได้จัดตั้งขึ้น) 6 ม. x 3 ม. 6 ม. x 3 ม. 6 ม. x 2 ม.

กำรแจกสินค้ำตัวอย่ำง มี มี มี
การรับรองและบัตรเข้าร่วมงาน - เฉพาะรายการ

ประชำสัมพันธ์แบรนด์บนเต็นท์ขององค์กร มี มี

บัตรผ่ำนวีไอพีเข้ำร่วมงำน - จ�ำนวนบัตร ขึ้นกับระดับของกำรสนับสนุน มี มี มี

บัตรวีไอพีส�ำหรับใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ 30 20 15

บัตรธรรมดำส�ำหรับใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ – จ�ำนวนบัตร ขึ้นกับระดับของกำรสนับสนุน มี มี มี
โปรแกรมการจัดท�าของที่ระลึก - เฉพาะรายการ

โอกำสในกำรร่วมจัดท�ำของที่ระลึกที่จะใช้เป็นสื่อประชำสัมพันธ์แบรนด์ โลโก้บนของที่
ระลึกที่ผลิตส�ำหรับงำนโชว์ 

เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม

ทางเลือกส�าหรับผู้แสดงสินค้า
กำรเข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเรซวิลเลจของ AMA EVENTS THAILAND 2017 เป็นโอกำสสุดพิเศษในกำร
ประชำสัมพันธ์สินค้ำและบริกำร ซึ่งคำดว่ำจะมีผู้เข้ำร่วมงำนมำกกว่ำ 20,000 คนในแต่ละวัน



มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน ในการแข่งขัน 12 รายการ ทั่วประเทศไทย จัดโดย บริษัท แอคทีฟ แมเนจเมนท์ เอเชีย จ�ำกัด
สนับสนุนกำรตลำดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้ำท อีส เอเชีย) จ�ำกัด - ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสนับสนุนกำรตลำด 11

โอกาสในก
ารสนบัสนนุและการรว่มเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ

รายการแขง่ขนัวิง่มาราธอน ไตรกฬีา วิง่เทรล จกัรยาน วิง่วบิากและการแขง่แอดเว
นเจอรช์ั้นนนา

ของประเ
ทศไทย

การประชาสัมพันธ์แบรนด์
AMA EVENTS THAILAND 2017 เป็นรำยกำรที่มีชื่อเสียงซึ่งเปิดโอกำสในกำรประชำสัมพันธ์แบรนด์ให้แก่
ผู้สนับสนุนรำยกำร ทั้งก่อนกำรแข่งขัน ในระหว่ำงกำรแข่งขัน และหลังกำรแข่งขัน ได้แก่:

ก่อนกำรแข่งขัน - ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ มีเดีย งำนแถลงข่ำว นิตยสำรและข่ำวต่ำงๆ

ระหว่ำงกำรแข่งขัน - น�ำเสนอกิจกรรมมำกมำย บูธที่เรซวิลเลจและกำรประชำสัมพันธ์แบรนด์ในสื่อต่ำงๆ 
ของรำยกำรแข่งขัน รวมทั้งใบปลิว ถุงของขวัญ และป้ำยต่ำงๆ

หลังกำรแข่งขัน - แคมเปญดิจิตอลสรุปกำรแข่งขันอย่ำงครบถ้วน รีวิวจำกส�ำนักข่ำว ไดเร็กเมล์ไปยัง 
ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนและโฆษณำรำยกำรแข่งขันทุกรำยกำรอย่ำงต่อเนื่อง

ดูรำยละเอียดได้จำกรำยกำรสิทธิประโยชน์

สื่อพันธมิตร
รำยกำรแข่งขัน AMA EVENTS THAILAND 2017 ก�ำลังเปิดรับพันธมิตรทำงด้ำนสื่อไม่เกิน 10 รำย

ผู้สนับสนุนและพันธมิตรจะได้รับสิทธิประโยชน์จำกบทบรรณำธิกำรและโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ เหล่ำนี้

การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์
ผู้สนับสนุนและพันธมิตรทุกรำยจะได้รับสิทธิในกำรท�ำงำนร่วมกับ รำยกำรแข่งขัน AMA EVENTS 
THAILAND 2017 เพื่อท�ำกิจกรรมประชำสัมพันธ์และโฆษณำ

ผู้สนับสนุนสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของสื่อมวลชนผ่ำนทำงกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ โดยจะมีกำรเสนอ
ข่ำวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและในระดับประเทศไทย รวมทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสำรต่ำงๆ 
ในระดับภูมิภำคเอเชียและระดับนำนำชำติ นอกจำกนั้น ยังมีกำรออกข่ำวประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงด้ำนกีฬำและกำรแข่งขันแบบแอดเวนเจอร์ทั้งในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติอีกหลำยแห่ง

นโยบำยของ AMA ในกำรเชิญ รับส่ง สถำนที่พัก และเลี้ยงรับรองแก่สื่อที่ได้รับเลือกนับว่ำเป็นนโยบำยที่
รับประกันว่ำจะสร้ำงมูลค่ำและควำมส�ำเร็จที่คุ้มค่ำให้แก่ผู้สนับสนุนในแง่ของกำรปรำกฏในสื่อต่ำงๆ

บริกำรของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่กำรจัดหำอุปกรณ์กำรแข่งขัน (เฉพำะที่เกี่ยวกับกีฬำ) ไปจนถึงระบบ
จัดกำรแข่งขันทั้งรำยกำรอย่ำงครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วย กำรท�ำกำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์  
กำรจัดกำรกับสื่อ กำรเลี้ยงรับรอง บริกำรลงทะเบียน ฯลฯ

บรกิำรทำงด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรและให้ค�ำปรึกษำของ AMA ครอบคลุมทกุอย่ำงส่ิงจ�ำเป็นในกำร
ประชำสมัพนัธ์และจดักำรรำยกำรแข่งขนัทีป่ระสบควำมส�ำเร็จและสร้ำงควำมประทบัใจ ซึง่รวมไปถงึ 
กำรสนบัสนนุด้ำนกำรตลำดทีค่รอบคลุม กำรวำงแผนกำรแข่งขนัอย่ำงรัดกมุ ระบบโลจิสตกิส์ทีเ่ชือ่ถอืได้ 
ระบบลงทะเบยีนรวมทัง้กำรจัดกำรด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยทีมี่ประสิทธิภำพและง่ำยในกำรใช้งำน



มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน ในการแข่งขัน 12 รายการ ทั่วประเทศไทย จัดโดย บริษัท แอคทีฟ แมเนจเมนท์ เอเชีย จ�ำกัด
สนับสนุนกำรตลำดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้ำท อีส เอเชีย) จ�ำกัด - ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสนับสนุนกำรตลำด 12

โอกาสในก
ารสนบัสนนุและการรว่มเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ

รายการแขง่ขนัวิง่มาราธอน ไตรกฬีา วิง่เทรล จกัรยาน วิง่วบิากและการแขง่แอดเว
นเจอรช์ั้นนนา

ของประเ
ทศไทย

แคมเปญประชาสัมพันธ์
AMA EVENTS THAILAND 2017 มีแคมเปญส่งเสริมกำรตลำดที่มีควำมครอบคลุม ได้แก่...

โดยแคมเปญดังกล่ำวครอบคลุมกำรโฆษณำดังต่อไปนี้:

โฆษณำออนไลน์ (แบนเนอร์และบล็อก) - สื่อทำงด้ำนกีฬำ, หนังสือพิมพ์ระดับประเทศและระดับภูมิภำค, 
นิตยสำร, เว็บไซต์

โฆษณำผ่ำนสือ่โซเชยีล - ในเฟซบุค๊ (ยอดไลค์ 17,000+), อนิสตำแกรม (ผู้ตดิตำม 910 คน), ทวิตเตอร์และยทูปู

ทีวี - ได้แก่ ช่อง 3, ช่อง7, ช่อง 9

วิทยุ - ได้แก่ 95FM, 106FM, Cool 93, Green Wave 106.5, Met 107 และ SEED 97.5

หนังสือพิมพ์ / นิตยสำร - ได้แก่ Bangkok Post และ The Nation

การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้วยจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนทั้ง 12 รำยกำรซึ่งคำดว่ำจะมีมำกกว่ำ 20,000 คน AMA EVENTS THAILAND 
2017 จึงเป็นโอกำสอันดีให้แก่แบรนด์ต่ำงๆ ในกำรแจกตัวอย่ำงและโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริกำรของตน
ในเรซวิลเลจของกำรแข่งขันแต่ละรำยกำรได้

การรับรอง
AMA EVENTS THAILAND 2017 น�ำเสนอโอกำสอันดีเยี่ยมในกำรมอบควำมบันเทิงแก่ลูกค้ำและผู้บริหำร
ในรำยกำรแข่งขันที่จัดขึ้นทั่วประเทศไทย

จึงเป็นกิจกรรมชั้นเลิศในกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจของท่ำน

ผู้สนับสนุนจะมีโอกำสในกำรมอบควำมบันเทิงให้แก่แขกรับเชิญผ่ำนทำงแพ็คเกจที่ออกแบบมำโดยเฉพำะ

การประชาสมัพนัธ์แบรนด์ผ่านสนิค้าทีร่ะลึก
ผู้สนับสนุนและพันธมิตรของรำยกำร AMA EVENTS THAILAND 2017 จะมีโอกำสในกำรร่วมกันจัดท�ำ
สินค้ำที่ระลึกที่จะใช้เป็นสื่อประชำสัมพันธ์แบรนด์ของตน โดยสำมำรถน�ำผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวไปใช้เป็นวัสดุ
ส่งเสริมกำรตลำดด้วยกำรแจกจ่ำยผ่ำนทำงสื่อและกำรท�ำตลำดด้วยกำรน�ำเสนอ  
ตัวอย่ำงเช่น: กระเป๋ำใส่ของประจ�ำรำยกำร AMA EVENTS THAILAND 2017



มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน ในการแข่งขัน 12 รายการ ทั่วประเทศไทย จัดโดย บริษัท แอคทีฟ แมเนจเมนท์ เอเชีย จ�ำกัด
สนับสนุนกำรตลำดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้ำท อีส เอเชีย) จ�ำกัด - ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสนับสนุนกำรตลำด 13

โอกาสในก
ารสนบัสนนุและการรว่มเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ

รายการแขง่ขนัวิง่มาราธอน ไตรกฬีา วิง่เทรล จกัรยาน วิง่วบิากและการแขง่แอดเว
นเจอรช์ั้นนนา

ของประเ
ทศไทย

ข้อมูลการติดต่อ
บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด
198 ถนนตะนำว
แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
ประเทศไทย
โทรศัพท์/โทรสำร: +66 2622 0605 - 7 
www.paulpoole.co.th

พอล พูล - กรรมการผู้จัดการ
(ส�าหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล์: paul@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

อุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ - ผู้ช่วยส่วนตัว
(ส�าหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและอังกฤษ)
อีเมล์: udomporn@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

บริษัท แอคทีฟ แมเนจเมนท์ เอเชีย จ�ากัด (AMA)
อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์ ชั้น 7
1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบำงกะปิ 
เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย
มือถือ: +66 9 9323 8282
โทรศัพท์: +66 2252 1764-6
โทรสำร: +66 2252 1764 
www.ama-events.com

Mr Serge Henkens - กรรมการผู้จัดการ
อีเมล์: serge@active-asia.com
โทรศัพท์: +66 8 1922 7100


