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งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 (KRSR 2017) เป็นหนึง่ ใน
งานกิจกรรมทางด้านเรือยอชต์ทเี่ อ็กซ์คลูซฟ
ี ทีส่ ดุ รายการหนึง่ ของเอเชีย
รายการนี้จัดขึ้นช่วงต้นฤดูกาลแล่นเรือยอชต์ โดยสามารถดึงดูด
เรือยอชต์ระดับหรูสุดยอดจากเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่ Burgess;
Feadship; Ferretti Yachts; Lee Marine; Northrop & Johnson;
Princess Yachts South East Asia; Seal Superyachts; Simpson
Marine; และอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่อย�้ำความส�ำเร็จของรายการในปี 2016 งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์
กะตะร๊อคส์ 2017 จะกลับมาอีกครั้งที่กะตะร๊อคส์ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ
รางวัลของภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2017
งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 ซึ่งจัดขึ้นช่วงต้นฤดูกาล
แล่นเรือยอชต์ในประเทศไทย เป็นโอกาสอันเหมาะเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ
เจ้าของซูเปอร์ยอชต์จากทั่วทั้งเอเชียจะได้พบผู้ที่มีรสนิยมแบบเดียวกัน
ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 จัดขึ้นร่วมกับกิจกรรม
ทางด้านเรือยอชต์รายการอื่นๆ ของภูเก็ตในช่วงเดือนธันวาคม

1 รายการเปิดฤดูกาลแล่นเรือใบของเอเชีย
จัดโดย INFINITE LUXURY

โดยจะเน้นทางด้านที่เกี่ยวกับสังคมของอุตสาหกรรมเรือยอชต์ ด้วยการน�ำ
เจ้าของเรือซูเปอร์ยอชต์และพันธมิตรทางด้านอุตสาหกรรมนี้มาพบปะกัน
ในช่วงสามวันที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานและการสร้างสายสัมพันธ์
กันท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 ซึ่งเป็นรายการที่เปิดเฉพาะแขก
ที่ได้รับเชิญเท่านั้น ออกแบบมาเพื่อน�ำผู้ที่มีความชื่นชอบแบบเดียวกันจากราย
ชื่อแขกที่คัดกรองเป็นรายบุคคลจากเจ้าของวิลล่ากะตะร๊อคส์ เจ้าของเรือซูเปอร์
ยอชต์ กลุ่มผู้มีความมั่งคั่ง (High Net Worth และ Ultra-High Net Worth) ซึ่งมี
ความสนใจในการแล่นเรือยอชต์ ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเรือยอชต์ รวมทั้งสื่อทาง
ด้านเรือยอชต์และสินค้าระดับหรูซึ่งทรงอิทธิพลทั้งในระดับนานาชาติและระดับ
ภูมิภาค
งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่มีความ
โดดเด่น งานเลี้ยงปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ และกิจกรรมการพบปะทางสังคมซึ่ง
เป็นการผสมผสานระหว่างการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมทางสังคมในสภาพ
แวดล้อมที่ผ่อนคลายและหรูหรา
ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องของงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ เป็นข้อ
พิสูจน์ถึงความนิยมของภูเก็ตในฐานะที่เป็นสถานที่แล่นเรือซูเปอร์ยอชต์ระดับ
พรีเมี่ยมของเอเชีย น�ำ้ ทะเลรอบๆ เกาะภูเก็ตเต็มไปด้วยเส้นทางแล่นเรือที่น่า
สนใจและหมู่เกาะเล็กๆ อีกจ�ำนวนนับไม่ถ้วนให้ได้สำ� รวจและยังมีมารีน่าระดับ
มาตรฐานนานาชาติ รวมทั้งบริการระดับคุณภาพและระบบสาธารณูปโภคอันทัน
สมัย ท�ำให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางส�ำหรับการแล่นเรือที่ได้รับความนิยม
สูงสุดแห่งหนึ่งของเอเชียแปซิฟิก

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ของเอเชี ย
แผนการด�ำเนินงาน 5 ปี
มูลค่าสื่อมากกว่า

1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

สื่อพันธมิตร

20 ราย

เรือซูเปอร์ยอชต์
ความยาวมากกว่า 24 เมตร

20 ล�ำ

กลุ่มผู้มี
ความมั่งคั่ง
(UHNW / HNW)
ซึ่งมีความสนใจใน
การแล่นเรือยอชต์

150 คน

งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017
มีโปรแกรมการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตร
ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ในเอเชียได้มีส่วนร่วม
ในโลกของการแล่นเรือ
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ของเอเชี ย

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

แพ็คเกจส�ำหรับการสนับสนุน

ความนิยมในการแล่นเรือใบในเอเชียช่วยให้รายการนี้เป็นกิจกรรมที่เหมาะแก่การเพิ่มระดับการรับรู้ในแบรนด์
ของธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย
ธุรกิจที่เข้าร่วมกับงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 จะสามารถเชื่อมโยงคุณค่าของแบรนด์ของตน
เข้ากับรายการที่เน้นให้เห็นถึงชื่อเสียงและความเป็นเลิศ

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ

ผู้สนับสนุนการน�ำเสนอหนึ่งรายจะได้สิทธิในการตั้งชื่อรายการนี้ เช่น งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์
2017 น�ำเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ]

ระดับที่ 2: ผู้สนับสนุนร่วม

ผู้สนับสนุนร่วมไม่เกิน 6 รายจากธุรกิจซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน

ระดับที่ 3: ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการไม่เกิน 10 ราย จะได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการที่
จ�ำเป็นและส�ำคัญต่อการจัดงาน
สื่อพันธมิตรในการร่วมสนับสนุนด้านการโฆษณาและเผยแพร่การจัดงานไม่เกิน 10 ราย

พันธมิตรซูเปอร์ยอชต์และผู้สนับสนุนทางอุตสาหกรรม

แพ็คเกจส�ำหรับเจ้าของซูเปอร์ยอชต์และธุรกิจอุตสาหกรรมทางน�้ำ/เรือยอชต์
ขอเชิญผสมผสานกิจกรรมการตลาดของท่านเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017

ความเห็นจากงานครั้งแรกในปี 2016

“งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2016 จัดได้เกินความคาดหมายของเรา กะตะร๊อคส์ได้จัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ที่
มีชีวิตชีวาซึ่งสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกลุ่มเป้าหมาย และจัดงานเลี้ยงดินเนอร์ส�ำหรับเจ้าของเรือซูเปอร์ยอชต์ได้
อย่างน่าประทับใจ นับเป็นการเปิดฤดูกาลแล่นเรือใบในปี 2016 ได้อย่างเยี่ยมยอด งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะ
ตะร๊อคส์ทำ� ให้ภูเก็ตในปัจจุบันกลายเป็นจุดหมายปลายทางส�ำหรับการแล่นเรือใบชั้นน�ำของเอเชียอย่างแท้จริง"
BAS NEDERPELT ผู้อำ� นวยการฝ่ายจัดซื้อและพัฒนาการตลาด FEADSHIP
“โดยรวมแล้ว เรารู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการตอบรับที่เราได้จากการเข้าร่วมในงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะ
ตะร๊อคส์ เราได้รับฟีดแบคในเชิงบวกเป็นอย่างมาก และรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยยกระดับภูเก็ตขึ้นเป็นจุด
หมายปลายทางที่มีความหรูหราและเป็นสถานที่สำ� หรับเรือซูเปอร์ยอชต์ชั้นน�ำอย่างแท้จริง
RICHARD POPE ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกะตะร๊อคส์ และ INFINITE LUXURY
“เรารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากต่องานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก งานนี้เป็นงานที่จัด
โดยมืออาชีพ มีโปรแกรมกิจกรรมทางสังคมอันยอดเยี่ยม และมีเรือยอชต์ที่น่าประทับใจเป็นจ�ำนวนมากเข้าร่วมใน
งานชุมนุมนี้ นอกจากจะเป็นรายการที่เปิดฤดูกาลแล่นเรือใบของเอเชียแล้ว เรายังเชื่อมั่นว่างานชุมนุมเรือซูเปอร์
ยอชต์กะตะร๊อคส์ จะกลายเป็นรายการที่ส�ำคัญรายการหนึ่งในตารางกิจกรรมทางด้านเรือยอชต์นานาชาติ
RICHARD LAMBERT กรรมการผู้จัดการ ASIA BURGESS
“กะตะร๊อคส์มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมจัดงานอันทรงเกียรตินี้ และได้เป็นเจ้าภาพรับรองเจ้าของเรือซูเปอร์ยอชต์อีก
ครั้งหนึ่งซึ่งจัดขึ้นระหว่างงานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตตาและงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์”
SCOT TOON ผู้จัดการทั่วไป กะตะร๊อคส์
“งานนี้เป็นโอกาสอันดีเยี่ยมส�ำหรับเจ้าของเรือยอชต์และธุรกิจเช่าเหมาล�ำที่จะได้น�ำเรือยอชต์ของตนมาแสดงในสื่อ
ทางด้านเรือยอชต์ชั้นน�ำและสินค้าระดับหรูซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลก”
MICHAEL NURBATLIAN ผู้จัดการฝ่ายการตลาด INFINITE LUXURY

2 งานอีเวนท์ที่เน้นความส�ำราญซึ่งออกแบบมาเพื่อเจ้าของเรือซูเปอร์ยอชต์โดยเฉพาะ
จัดโดย INFINITE LUXURY
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เหตุผลที่ควรเข้าร่วมกับเรา

การเข้าร่วมในงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 จะให้สิทธิ
ประโยชน์กับผู้สนับสนุนรายการในหลายๆ ด้าน ได้แก่

แบรนด์, การเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเภทสินค้า และทรัพย์สิน
ทางปัญญา

การสร้างความเชื่อมโยงและก�ำหนดแนวทางของแบรนด์ - ด้วยแบรนด์
ด้านงานเรือซูเปอร์ยอชต์ชั้นน�ำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางด้านเรือยอชต์ในประเทศไทย
ตั้งแต่รายการภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตตาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของภูเก็ต งานชุมนุม
เรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์อันทรงเกียรติ และงานไทยแลนด์ยอชต์โชว์

สื่อและการประชาสัมพันธ์

ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย - สร้างแบรนด์ผ่านสื่อวัสดุทางการ
ตลาด เช่น การจัดกิจกรรม ใบโปรแกรมการจัดงานอย่างเป็นทางการ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ บัตรเชิญ และผ่านแคมเปญการตลาดระดับภูมิภาคทั้ง
ก่อนและหลังการจัดงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ - โอกาสในการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางในสื่อ
ทางด้านเรือยอชต์ชั้นน�ำและสินค้าระดับหรู ในช่วงเปิดฤดูกาลแล่นเรือใบ
ของเอเชีย
ด้านสือ่ ดิจติ อล - การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
ของรายการ และประชาสัมพันธ์ในบล็อกและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ง่
ไปยังฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางฟีดในโซ
เชียลมีเดียของกะตะร๊อคส์ ซึง่ มีผตู้ ดิ ตามและผูอ้ า่ นมากกว่า 1 แสนราย

3 รายการเปิดฤดูกาลแล่นเรือใบของเอเชีย
จัดโดย INFINITE LUXURY

การแจกตัวอย่างและจ�ำหน่ายสินค้า

การตลาดเชิงประสบการณ์ - โอกาสในจับจองพื้นที่เพื่อท�ำการกระตุ้น
ประสิทธิภาพของแบรนด์ภายในงานรีกัตตา
การเพิ่มยอดขาย - โดยการน�ำเรือมาจัดแสดงส�ำหรับเปิดให้เช่าเหมาล�ำ
หรือจ�ำหน่ายในช่วงเปิดฤดูกาลแล่นเรือใบของเอเชีย

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การรับรอง – มอบความบันเทิงให้กับกลุ่มเป้า
หมายทั้งภายในและภายนอก ร่วมงานเลี้ยงเปิด
ฤดูกาลเช่าเหมาล�ำเรือซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าของ
และผู้ประกอบการทางด้านเรือยอชต์ได้ร่วม
ฉลองการเปิดฤดูกาลแล่นเรือใบของเอเชีย
การสร้างเครือข่าย - ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
เช่าเหมาล�ำเรือและกลุ่มผู้ซื้อเรือยอชต์ที่มี
ศักยภาพในบรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการ
พบปะ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ของเอเชี ย
ข้อมูลการจัดงานโดยสรุป

-- เปิดให้เรือยอชต์ทั้งประเภทเรือใบและเรือยนต์ที่มีความยาว
มากกว่า 24 เมตร ซึ่งอยู่ในภูเก็ตหรือก�ำลังเดินทางมายังภูเก็ต
-- เรือจะทอดสมอที่ด้านหน้าของกะตะร๊อคส์
-- สามารถใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของรีสอร์ทกะตะร๊อคส์ได้ ซึ่ง
รวมไปถึง Infinite Luxury Spa
-- คลาสเรียนท�ำอาหารไทย
-- คลาสเรียนท�ำไวน์และชีส
-- สโมสรส�ำหรับเด็ก
-- กิจกรรมส�ำหรับครอบครัวส�ำหรับ
เจ้าของเรือซูเปอร์ยอชต์และสมาชิก
ในครอบครัว ดินเนอร์เฉพาะส�ำหรับ
เจ้าของเรือซูเปอร์ยอชต์
-- การต้อนรับในการเปิดงานบนเรือ
ซูเปอร์ยอชต์
-- งานเลี้ยงค็อกเทลสังสรรค์ช่วงค�่ำ
-- Yacht Hops
-- Big Boys Toys
-- การบรรยายเพื่อน�ำเสนอโดย
วิทยากร
-- งานเลี้ยงบาร์บีคิวริมชายหาด
-- งานเลีย้ งเปิดฤดูกาลเช่าเหมาล�ำเรือ

งานชุ ม นุ ม เรื อ ยอชต์
สุ ด เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ
ร า ย ก า ร ห นึ่ ง

ของเอเชี ย

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

กลุม่ ผูม้ คี วามมัง่ คัง่
(UHNW / HNW) ซึง่ มีความ
สนใจในการแล่นเรือยอชต์

เจ้าของ
เรือซูเปอร์ยอชต์

สื่อทางด้าน
เรือยอชต์และ
สินค้าระดับหรูทั้งใน
ระดับนานาชาติและ
ภูมิภาค

ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านอุตสาหกรรม
เรือยอชต์

55 ราย

แขกผู้มีชื่อเสียง

150 ราย

35 ราย

เจ้าของวิลล่า
กะตะร๊อคส์

10 ราย

มูลค่าการประชาสัมพันธ์และการท�ำการตลาดในปี 2016

10 ราย

65 ราย

มูลค่าการประชาสัมพันธ์
และการท�ำการตลาด

720,000
เหรียญสหรัฐฯ

มากกว่า 25 ชิ้น

โพสต์ประชาสัมพันธ์
ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ

มากกว่า 300 ครั้ง

ผู้บริหารของ
INFINITE LUXURY

15 ราย

4 ส�ำหรับเรือซูเปอร์ยอชต์ทั้งแบบเรือใบและแบบเรือยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 24 เมตร
จัดโดย INFINITE LUXURY

บทความตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์

บทความตีพิมพ์
ผ่านช่องทางออนไลน์

มากกว่า 50 ชิ้น

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทางจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์และสือ่ พันธมิตร 18 ราย

มากกว่า 500,000 ราย
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า

5 ล้านคนรวมกัน

ผ่านทางนิตยสารแบบออนไลน์
โซเชียลมีเดีย และแบบสิ่งพิมพ์

วิดีโองาน KRSR สร้างยอดวิว

มากกว่า 200,000 ครั้ง
เข้าถึงผู้ชม 500,000 ราย
ผ่านช่องทางต่างๆ

งานชุ ม นุ ม เรื อ ยอชต์
สุ ด เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ
ร า ย ก า ร ห นึ่ ง

ของเอเชี ย

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ก�ำหนดการงานชุมนุมเรือ
ซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2016
วันที่ 1 – ไฮไลท์
รีสอร์ทโชว์เคส

วันที่ 2 - ไฮไลท์

วันที่ 3 - ไฮไลท์

เริ่มด้วยกองเรือยอชต์มาเข้าแถวเรียงกันเพื่อให้สื่อได้ถ่ายภาพ หลัง
จากนั้นจะเป็นการแล่นเรือเพื่อรับประทานบาร์บีคิวริมหาด

งานเลีย้ งอาหารเช้าเฉพาะส�ำหรับสือ่ และแขกระดับวีไอพีทไี่ ด้รบั เชิญเท่านัน้

วันแห่งการแล่นเรือ

โอกาสในการลองสัมผัสประสบการณ์กับกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่กะตะร๊อคส์
ซึ่งรวมถึง: สปาทรีทเมนต์ที่ The Infinite Luxury Spa; คลาสโยคะ;
Penfolds Wine & Cheese Master Class; เรียนท�ำอาหารไทย;
สโมสรส�ำหรับเด็ก; และอื่นๆ อีกมากมาย...

งานชุมนุมเพื่อบาร์บีคิวริมหาด

การบรรยายเพื่อน�ำเสนอโดยวิทยากร

ที่บาร์ของกะตะร๊อคส์เพื่อเป็นสถานที่พบปะ

ในปี 2016 มีการบรรยายเพือ่ น�ำเสนอโดยวิทยากรสองท่านคือ Jodie Chapman
จาก 77 design (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเรือยอชต์
ชั้นน�ำ และ Nicky André จาก Hemisphere Crew Solutions (โมนาโค)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการลูกเรือส�ำหรับเรือยอชต์ชั้นน�ำ

‘YACHT HOP’

ที่โรงแรมเดอะสุรินทร์ ภูเก็ต หาดแพนซี
GPS 7°58′53.3″N 98°16′34.6″E

งานเลี้ยงค็อกเทลและทาปาส์สังสรรค์ช่วงค�่ำ
ดินเนอร์ส�ำหรับเจ้าของ FEADSHIP

ในเพนท์เฮาส์ของกะตะร๊อคส์ งานเลี้ยงดินเนอร์เอ็กซ์คลูซีฟส�ำหรับ
แขกที่ได้รับเชิญเท่านั้น โดยจะเป็นแขกระดับวีไอพีที่ได้รับการคัด
เลือกจากเจ้าของเรือซูเปอร์ยอชต์และเจ้าของวิลล่ากะตะร๊อคส์

อาหารเช้าส�ำหรับสื่อพร้อมแชมเปญ
รีสอร์ทโชว์เคส

โอกาสในการลองสัมผัสประสบการณ์กับกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่กะตะร๊อคส์
ซึ่งรวมถึง: สปาทรีทเมนต์ที่ The Infinite Luxury Spa; คลาสโยคะ; Louis
XIII Cognac Master Class; เรียนท�ำอาหารไทย; สโมสรส�ำหรับเด็ก; และ
อื่นๆ อีกมากมาย...

‘BIG BOYS TOYS’

สาธิตและทดลองเล่นของเล่นทางน�้ำแบบต่างๆ

งานเลี้ยงเปิดฤดูกาลเช่าเหมาล�ำเรือกะตะร๊อคส์

งานเลี้ยงปิดท้ายประกอบด้วยวงดนตรีสด ดีเจ อาหาร และความบันเทิง
แต่งกายให้เนี๊ยบ! ที่บาร์และห้องอาหารกะตะร๊อคส์

เจ้าของเรือยอชต์ สื่อและแขกจะได้รับเชิญขึ้นไปเยี่ยมชมเรือยอชต์ต่างๆ

การต้อนรับในพิธีเปิดงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017

กะตะร๊อคส์เปิดตัวงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 โดยมี
การต้อนรับแบบเอ็กซ์คลูซีฟบนเรือซูเปอร์ยอชต์ (จะก�ำหนดอีกครั้ง)

5 จัดขึ้นที่รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว
จัดโดย INFINITE LUXURY

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ก�ำหนดการงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017
Pre-Event - พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2017
17:00 - 18:00
18:00 - 23:00

บรรยายสรุปให้แก่พันธมิตรงานชุมนุม
งานเลี้ยงดินเนอร์ส�ำหรับเจ้าของเรือซูเปอร์ยอชต์

วันที่ 1 - ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2017
9:00 - 15:00
10:00 - 15:00
16:00 - 18:00
18:00 - 23:00

สัมผัสประสบการณ์ซูเปอร์ยอชต์คิงส์คัพ
รีสอร์ทโชว์เคส
การชิม/เรียนท�ำไวน์และชีสจากแบรนด์ซูเปอร์ยอชต์ (ก�ำหนดอีกครั้งภายหลัง)
งานเลี้ยงเปิดงานบนเรือซูเปอร์ยอชต์

วันที่ 2 - เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2017
9:00 - 12:00
18:00 - 20:00
18:00 - 23:00

กิจกรรมแล่นเรือและบาร์บีคิวริมหาด ที่โรงแรมเดอะสุรินทร์
งานเลี้ยงค็อกเทลสังสรรค์ช่วงค�่ำจากแบรนด์ซูเปอร์ยอชต์ (ก�ำหนดอีกครั้งภายหลัง)
ดินเนอร์ส�ำหรับเจ้าของเรือซูเปอร์ยอชต์ (ก�ำหนดอีกครั้งภายหลัง) - กะตะร๊อคส์สกายวิลล่า

วันที่ 3 - อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017
10:00 - 12:00
10:00 - 15:00
12:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 23:00

อาหารเช้าส�ำหรับสื่อพร้อมแชมเปญ และการสัมภาษณ์
รีสอร์ทโชว์เคส
อาหารกลางวันจัดโดยแบรนด์ซูเปอร์ยอชต์ (บนดาดฟ้าเรือ)
Big Boys Toys และ Yacht Hop
การชิม/เรียนท�ำไวน์และชีสจากแบรนด์ซูเปอร์ยอชต์ (ก�ำหนดอีกครั้งภายหลัง)
งานเลี้ยงปิดงานที่กะตะร๊อคส์

ตารางการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

6 งานเลี้ยงเปิดฤดูกาลเช่าเหมาล�ำเรือ
จัดโดย INFINITE LUXURY

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานชุ ม นุ ม เรื อ ยอชต์
สุ ด เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ
ร า ย ก า ร ห นึ่ ง

ของเอเชี ย

งานชุ ม นุ ม เรื อ ยอชต์
สุ ด เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ
ร า ย ก า ร ห นึ่ ง

ของเอเชี ย

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

สถานที่จัดงาน - กะตะร๊อคส์

กะตะร๊อคส์คือรีสอร์ทที่ประกอบด้วยสกายวิลล่าหันหน้าติดทะเลหรูหรา 34 หลัง ตั้งอยู่ระหว่างชายหาดแสน
สวยสองหาด และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบน สปา ห้องออกก�ำลังกาย
และร้านอาหารที่มีรางวัลการันตีคุณภาพ
จากเทอเรซวิวทะเลของรีสอร์ท แขกที่มาพักจะได้เพลินกับทะเลอันดามันโดยมีเรือซูเปอร์ยอชต์ลอยล�ำออกไป
ใกล้เกาะของภูเก็ต
ที่กะตะร๊อคส์ ทุกๆ จุดของรีสอร์ทระดับรางวัลแห่งนี้มีการก่อสร้างซึ่งมีรายละเอียดที่น่าดึงดูดใจ ซึ่งช่วยให้
กะตะร๊อคส์สามารถผสมผสานบริการและการรับรองแบบไทยเข้ากับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก
ก่อให้เกิดเป็นโรงแรมระดับแนวหน้าของบริษัท INFINITE LUXURY ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมดังกล่าว
INFINITE LUXURY เป็นผู้นำ� ทางด้านอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสื่อซึ่งทรงอิทธิพลระดับโลกและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ด้วยการออกแบบและสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยม ฝ่ายขายและการ
ตลาดที่มีความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการอีเวนต์อันยอดเยี่ยม และบริการอันเป็นเลิศ กะตะร๊อคส์ได้รับ
รางวัลมาแล้วมากมาย รวมทั้งรางวัลซึ่งเป็นที่ปรารถนาของหลายคนอย่างเช่นรางวัล "อพาร์ทเม้นท์ที่ดีที่สุดใน
โลก" ที่มอบโดย ‘International Property Awards’ ในกรุงลอนดอน - INFINITE LUXURY ได้รับการยอมรับเป็น
อย่างสูงในการให้บริการรับรองที่หรูหราระดับสูงสุด
ในเดือนตุลาคม 2016 กะตะร๊อคส์ ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งใน 25 โรงแรมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งประกาศชื่อโดย Conde Nast Travellers 2016 Readers’ Choice Awards อันทรงเกียรติ ซึ่งเมื่อนับรวมแล้ว
รางวัลระดับนานาชาติที่กะตะร๊อคส์ได้รับมีมากกว่า 40 รางวัล
www.katarocks.com
www.infiniteluxury.com

สถานที่จัดงาน - ภูเก็ต

ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางของโลกแห่งเรือซูเปอร์ยอชต์ โดยในปี 2015 มีเรือซูเปอร์ยอชต์มากกว่า 75 ล�ำแล่นผ่าน
ภูเก็ต
ช่วงเวลาในการจัดงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 จะดึงดูดให้เรือยอชต์เหล่านี้จอดพักนานขึ้น
และใช้เป็นฐานส�ำหรับการปล่อยเรือให้เช่าเนื่องจากตรงกับช่วงที่มีการจัดงานแสดงเรือยอชต์อื่นๆ เช่น งาน
ไทยแลนด์ยอชต์โชว์ และรายการภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตตา
ภูเก็ตเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�ำหรับเรือยอชต์ที่เดินทางมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อแวะพักในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ภูเก็ตถือเป็นฮับทางด้านโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับเรือยอชต์ขนาดใหญ่ที่แล่น
ผ่านภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง เพียงแค่ระหว่างอ่าวปอแกรนด์มารีน่าและภูเก็ตยอชต์เฮเว่น ก็มีท่าส�ำหรับจอดเรือ
ยอชต์มากกว่า 100 ล�ำ ทั้งยังมีบริษัทชั้นน�ำให้บริการเกี่ยวกับเรืออีกมากมาย
ภูเก็ตเป็นฮับส�ำหรับเรือยอชต์ขนาดใหญ่ในเอเชีย
โดยไม่มีข้อสงสัย เนื่องจากไม่มีที่ใดอีกแล้วในเอเชีย
ที่จะมีที่จอดเรือขนาดใหญ่เท่าภูเก็ต
ภูเก็ตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสถานที่ที่
เหมาะมากในการเข้าร่วมสัมผัสไลฟ์สไตล์แบบใหม่
นี้เป็นครั้งแรก ภูเก็ตถือเป็นนครเมกกะส�ำหรับผู้ที่มี
เงินมากพอที่จะเช่าเรือยอชต์ แต่ยังไม่เคยสัมผัสกับ
ไลฟ์สไตล์แบบนี้มาก่อน
www.phuket.com

จังหวัดภูเก็ต
ประเทศไทย

7.8129º N, 98.2964º E

ประชากร

385,831 คน

7 สร้างความหรรษาทั้งบนบกและในน�้ำให้แก่บุคคลผู้ทรงอิทธิพลเป็นระยะเวลา 3 วัน
จัดโดย INFINITE LUXURY

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

เรือยอชต์ที่เข้าร่วมงาน

ในปี 2016 งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับบรรดาเรือซูเปอร์ยอชต์อันหรูหรานับสิบ
ล�ำ ซึ่งนับเป็นกองเรือซูเปอร์ยอชต์อันน่าประทับใจมากที่สุดเท่าที่เคยมาร่วมชุมนุมกันในภูเก็ต คาดว่าในปี 2017 จะมีเรือ
แบบเดียวกันมาโชว์ในงาน

เรือซูเปอร์ยอชต์ที่มาร่วมโชว์ในงานเปิดตัวครั้งแรก

MY Lauren L
SY Dunia Baru
MY Northern Sun
MY Azul A
SY Ocean Runner 110
MY After 8
SY Dallinghoo Schooner
MY Pershing 92
Stereden Ann Esperanz
SY Aspiration
MY Princess 77

– 93 เมตร
– 51 เมตร
– 51 เมตร
– 34 เมตร
– 34 เมตร
– 29.9 เมตร
– 29.6 เมตร
– 28 เมตร
– 28 เมตร
– 26.2 เมตร
– 24 เมตร

เรือยอชต์ที่มาร่วมโชว์ในงานเปิดตัวครั้งแรก

MY Monte Carlo MCY70
Arabella
BLAZE II
Reely Nauti Too
Zeelander Z44
Atari VI

– 21.3 เมตร
– 21.4 เมตร
– 19 เมตร
– 16.5 เมตร
– 13.5 เมตร
– 12.4 เมตร

เรือที่ร่วมแสดงโชว์ในงาน
ความยาวเฉลี่ย

39.1 เมตร

เรือซูเปอร์ยอชต์ที่ยาวที่สุดคือ
LAUREN L (2002) ยาว 93 เมตร
เรือซูเปอร์ยอชต์ที่ร่วมแสดงโชว์ 11 ล�ำ
เรือยอชต์ที่ร่วมแสดงโชว์ 6 ล�ำ
เรือยอชต์แบบใช้เครื่องยนต์ที่ร่วมแสดงโชว์ 10 ล�ำ
เรือยอชต์แบบใบที่ร่วมแสดงโชว์ 7 ล�ำ
เรือยอชต์ที่เปิดให้เช่าหมอล�ำหรือจ�ำหน่าย 14 ล�ำ

8 งานอีเวนท์ที่เน้นความส�ำราญซึ่งออกแบบมาเพื่อเจ้าของเรือซูเปอร์ยอชต์โดยเฉพาะ
จัดโดย INFINITE LUXURY

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานชุ ม นุ ม เรื อ ยอชต์
สุ ด เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ
ร า ย ก า ร ห นึ่ ง

ของเอเชี ย

งานชุ ม นุ ม เรื อ ยอชต์
สุ ด เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ
ร า ย ก า ร ห นึ่ ง

ของเอเชี ย

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้สนับสนุนและพันธมิตรในปี 2016
เจ้าของสิทธิ

ผู้สนับสนุนหลัก /
สถานที่จัดงาน

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ

สื่อพันธมิตร

เรือซูเปอร์ยอชต์ซึ่งเป็นพันธมิตร

ผู้สนับสนุนทางอุตสาหกรรม

9 ส�ำหรับเรือซูเปอร์ยอชต์ทั้งแบบเรือใบและแบบเรือยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 24 เมตร
จัดโดย INFINITE LUXURY

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานชุ ม นุ ม เรื อ ยอชต์
สุ ด เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ
ร า ย ก า ร ห นึ่ ง

ของเอเชี ย

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

รายการสิทธิประโยชน์

สิทธิพิเศษเฉพาะและสิทธิในการใช้ชื่อ
สิทธิในการใช้ชื่อ “งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 น�ำเสนอโดย
[ผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ]” ส�ำหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุนร่วม] ผู้สนับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการของงาน
ชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 น�ำเสนอโดย [ผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ]”
ส�ำหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้จัดหาสินค้าและบริการ/สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ]
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ/สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการของงานชุมนุมเรือซูเปอร์
ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 น�ำเสนอโดย [ผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ]” ส�ำหรับใช้ในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเภทสินค้าหนึ่งๆ ในการสนับสนุนกิจกรรม
สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์
แสดงโลโก้ทุกงาน ในกรณีที่สามารถท�ำได้
โลโก้บนฉากหลังของพื้นที่ให้สัมภาษณ์
สิทธิในการใช้พื้นที่สื่อและประชาสัมพันธ์
สิทธิในการใช้งานไทยแลนด์ยอชต์โชว์ในแคมเปญทั้งหมดครอบคลุมการ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาทุกประเภท
ปรากฏอยู่ในโปรแกรมการจัดงานอย่างเป็นทางการ
การท�ำการตลาดผ่านทางสื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์
ทุกเว็บ ซึ่งรวมถึงจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของงาน
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงการสร้างบล็อก
วิดีโอ การสัมภาษณ์ ถามตอบทางทวิตเตอร์ โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค

10 งานเลี้ยงเปิดฤดูกาลเช่าเหมาล�ำเรือ
จัดโดย INFINITE LUXURY

ผู้จัดหาสินค้าและ
ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนร่วม บริการอย่างเป็น
การน�ำเสนอ
ทางการ
/สื่อพันธมิตร
มี
มี
มี
มี

มี

มี
มี

มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี
ต�ำแหน่งเด่นชัด
มี
ต�ำแหน่งเด่นชัด

มี

มี

มี

มี

รายการสิทธิประโยชน์

โปรแกรมการตลาดเชิงประสบการณ์/การน�ำเสนอ
สื่อประชาสัมพันธ์ในงานและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/แจกสินค้าตัวอย่าง
สิง่ พิมพ์ประชาสัมพันธ์ บรรจุในกระเป๋าทีแ่ จกจ่ายให้เรือซูเปอร์ยอชต์ทเี่ ข้าร่วมงานทุกล�ำ
โปรแกรมด้านการรับรองและการสร้างเครือข่าย
รับเชิญเข้าร่วมการต้อนรับในการเปิดงาน
รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวริมชายหาด
รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงค็อกเทลสังสรรค์ช่วงค�ำ่
รับเชิญเข้าร่วมงานดินเนอร์สำ� หรับเจ้าของเรือ Feadship
รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเปิดฤดูกาลเช่าเหมาล�ำเรือกะตะร๊อคส์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้สนับสนุน

ผู้จัดหาสินค้าและ
ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนร่วม บริการอย่างเป็น
การน�ำเสนอ
ทางการ
/สื่อพันธมิตร
มี
มี

มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี

มี
มี
มี

มี

มี

แพ็คเกจส�ำหรับพันธมิตรซูเปอร์ยอชต์และผู้สนับสนุนทางอุตสาหกรรม

เราได้จัดเตรียมโอกาสให้แก่พันธมิตรซูเปอร์ยอชต์และผู้สนับสนุนทางอุตสาหกรรมที่จะเข้าร่วมได้ในหลายๆ
ระดับ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าและการรับรองดังนี้

พันธมิตรซูเปอร์ยอชต์

• สิทธิในการใช้ชื่อ/โลโก้ของรายการในการประชาสัมพันธ์ของ
ตนเอง (เช่น "พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ...")
• โลโก้/ฮ็อตลิงค์ในหน้าผู้สนับสนุนรายการของเว็บไซต์
• โลโก้ในโปรแกรมการจัดงานอย่างเป็นทางการ
• บัตรผ่านวีไอพี
• สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ในรายการ
• โลโก้บนเวที/ฉากหลังของพื้นที่ให้สัมภาษณ์สื่อ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ผู้สนับสนุนทางอุตสาหกรรม

• สิทธิในการใช้ชอื่ /โลโก้ของรายการในการประชาสัมพันธ์ของ
ตนเอง (เช่น “ผูส้ นับสนุนทางอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ
ของ...”)
• โลโก้/ฮ็อตลิงค์ในหน้าผู้สนับสนุนรายการของเว็บไซต์
• โลโก้ในโปรแกรมการจัดงานอย่างเป็นทางการ
• บัตรผ่านวีไอพี
• สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ในรายการ
• โลโก้บนเวที/ฉากหลังของพื้นที่ให้สัมภาษณ์สื่อ

งานชุ ม นุ ม เรื อ ยอชต์
สุ ด เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ
ร า ย ก า ร ห นึ่ ง

ของเอเชี ย

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

การประชาสัมพันธ์และสื่อ

ผู้สนับสนุนสามารถดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนผ่านทางกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ของงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017
โดยจะมีการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและในระดับประเทศไทย
รวมทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสารต่างๆ ในระดับภูมิภาค
เอเชียและระดับนานาชาติ
นอกจากนั้น ยังมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หลาย
หลายประเภททั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
รับประกันการได้เผยแพร่ผา่ นสือ่ โดยสือ่ พันธมิตรของงานชุมนุมเรือซูเปอร์
ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017
เป้าหมายมูลค่าการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์

จ�ำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
โดยสื่อชั้นน�ำ

มูลค่าการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง

จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงผ่าน
ทางสื่อ การประชาสัมพันธ์ และ
โซเชียล

500,000 เหรียญสหรัฐฯ

การรับรอง

งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 เป็นโอกาสอันดีเยี่ยมใน
การมอบความบันเทิงแก่ลูกค้าและผู้บริหาร ในรีสอร์ทที่สวยงามที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศไทย
ผู้สนับสนุนรายการจะมีโอกาสในการมอบความบันเทิงให้แก่แขกรับ
เชิญผ่านทางแพ็คเกจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะในงาน:
การต้อนรับในการเปิดงาน
วันแห่งการแล่นเรือ
งานเลี้ยงบาร์บีคิวริมชายหาด
งานดินเนอร์ส�ำหรับเจ้าของเรือ Feadship
อาหารเช้าส�ำหรับสื่อพร้อมแชมเปญ
งานเลี้ยงเปิดฤดูกาลเช่าเหมาล�ำเรือกะตะร๊อคส์

การตลาดเชิงประสบการณ์

แขกที่มาร่วมงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชต์กะตะร๊อคส์ 2017 จะประกอบ
ไปด้วย:
กลุ่ม Ultra High Net Worth
กลุ่ม High Net Worth
สื่อ
บุคคลที่มีชื่อเสียง
ผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจประเภทต่างๆ
กลุ่มมืออาชีพระดับองค์กรทางด้านสื่อและโฆษณา

มากกว่า 75 บทความ

720,000 เหรียญสหรัฐฯ

มากกว่า 5 ล้านคน

สื่อพันธมิตร มากกว่า 20 ราย

นิตยสาร Yachting • Lifestyle • Luxury Travel • Business • People

สื่อหลักที่มีการตีพิมพ์

Forbes • DestinAsian • Superyacht • Robb Report • Prestige •
Yacht Style และอื่นๆ อีกมากมาย

11 จัดขึ้นที่รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว
จัดโดย INFINITE LUXURY

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

จ�ำนวนแขกในกลุ่มต่างๆ
HNW/UHNW
เรือยอชต์
INFINITE LUXURY
สื่อ
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ
แขกผู้มีชื่อเสียง

55 ราย
65 ล�ำ
15 ราย
35 ราย
25 ราย
150 ราย

รวมทั้งสิ้น

345 ราย

เราไม่ต้องการเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้าร่วมงานให้มากเกินไป
เป้าหมายของเราคือการดึงดูดแขกซึ่งมีชื่อเสียงและมี
วิสัยทัศน์

งานชุ ม นุ ม เรื อ ยอชต์
สุ ด เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ
ร า ย ก า ร ห นึ่ ง

ของเอเชี ย

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้จัดงาน - INFINITE LUXURY

Infinite Luxury เป็นหนึ่งในแบรนด์ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการรีสอร์ทชั้นแนว
หน้าของประเทศไทย ซึ่งมีทีมบริหารที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ โดยมีฐานอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
Infinite Luxury มีซีอีโอคือ ริชาร์ด โป๊ป ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 35 ปีในการพัฒนาและบริหารจัดการบริษัท
ก่อสร้างและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงมาแล้วหลายแห่ง เริ่มตั้งแต่พื้นที่ที่มีศักยภาพ
สูงในกรุงลอนดอน มาจนถึงเกาะภูเก็ตในทุกวันนี้
ริชาร์ดเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารที่ได้รับความนับถือเป็นอย่างสูงและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีใน
แวดวงธุรกิจ รวมทั้งในแวดวงผู้มีความมั่งคั่ง ประวัติความส�ำเร็จและชื่อเสียงของริชาร์ดในธุรกิจที่มีการแข่งขัน
สูงนี้ไม่เป็นสองรองใคร
ความส�ำเร็จอย่างมากมายของกะตะร๊อคส์ ช่วยให้ Infinite Luxury สามารถยืนอยู่ในแถวหน้าในฐานะผู้ท้าชิง
หลักส�ำหรับโครงการในอนาคตในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการรีสอร์ทในภูเก็ตและในภูมิภาค
นี้ ซึ่งนับว่ามีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากภูเก็ตได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นทุกวันในฐานะรีสอร์ทและจุด
หมายปลายทางการเดินทางท่องเที่ยวชั้นน�ำของเอเชีย
ด้วยระบบสาธารณูปโภคที่มีความพร้อมและพัฒนาขึ้นทุกวัน ชายหาดอันยอดเยี่ยม แหล่งสันทนาการที่มีอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก และตลาดที่มีการเติบโตอย่างเต็มที่ ท�ำให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เป็นจ�ำนวนมากคาดว่า
จะมีตลาดอสังหาริมทรัพย์และรีสอร์ทระดับหรูในเกาะภูเก็ตในอนาคต
www.infiniteluxury.com

ข้อมูลการติดต่อ
INFINITE LUXURY

c/o บริษัท กะตะร๊อคส์ จ�ำกัด
186/22 ถนนโคกโตนด
ต�ำบลกะรน อ�ำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
ประเทศไทย 83100
โทรศัพท์: +66 7637 0777
โทรสาร: +66 7637 0798
www.infiniteluxury.com
www.katarockssuperyachtrendezvous.com
Michael Nurbatlian - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
(ส�ำหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล์: michael@infiniteluxury.com
โทรศัพท์: +66 7637 0777

12 สร้างความหรรษาทั้งบนบกและในน�้ำให้แก่บุคคลผู้ทรงอิทธิพลเป็นระยะเวลา 3 วัน
จัดโดย INFINITE LUXURY
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บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ำกัด
198 ถนนตะนาว
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
ประเทศไทย
โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7
www.paulpoole.co.th
พอล พูล - กรรมการผู้จัดการ
(ส�ำหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล์: paul@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6563 3196
อุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ - ผู้ช่วยส่วนตัว
(ส�ำหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและอังกฤษ)
อีเมล์: udomporn@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

