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จัดโดย

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565
จันทร์ที่ 26 กันยายน 

ACES อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำาเร็จ…

PHIST (Phuket Hotels for Islands Sustaining 

Tourism) เป็นงานประชุมประจำาปีเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุด

ในเอเชีย และเป็นพื้นที่สำาหรับให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งที่เกาะภูเก็ตในเดือนกันยายนนี้

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 คาดว่าจะมีผู้แทน

เข้าร่วมกว่า 1,000 คน และผู้จัดแสดงอีกมากกว่า 30 ราย 

ในบรรยากาศที่คึกคัก โดยผู้เข้าร่วมจะได้พบปะกันอย่างใกล้ชิด 

งานประชุมจะเป็นพื้นที่กลางให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม

โรงแรมมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการกำากับดูแล การ

รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการจำากัดผลกระทบต่อสังคม

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ถือเป็นงานสำาคัญ

ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำาหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและการท่อง

เที่ยว เจ้าของ ผู้พัฒนา หรือผู้ประกอบการโรงแรม 

ตลอดจนผู้จำาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนา

เอกชน 

(NGOs) นักศึกษาสาขาการโรงแรม และสื่อ - ซึ่งถือเป็นโอกาส

สำาคัญในการสร้างชื่อเสียงให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในแวดวง

ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ในงานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 จะมีการจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมอภิปรายโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ 

และกิจกรรมอภิปรายเป็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาสถาน

ที่ท่องเที่ยว การกำากับดูแลโรงแรมในด้านความยั่งยืน การตลาด

อย่างยั่งยืน และกระแสโลกที่เกี่ยวกับความยั่งยืน 

ด้วยจังหวัดภูเก็ตถือเป็นที่หมายปลายทางแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยว

นิยมเดินทางมาเยือนมากที่สุดในทวีปเอเชีย ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจึงจำาเป็นที่จะต้องช่วยกันลงทุน

พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของ

ภูเก็ตยังคงประสบความสำาเร็จสืบไป

1

ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจจากในและต่าง

ประเทศ

วิทยากร

ผู้สนับสนุนการจัดงาน

อังสนา ภูเก็ต

จัดแสดงสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความอย่าง

ยั่งยืน

นิทรรศการกรีนโกรฟ – ผู้

จัดแสดงสินค้ามากกว่า 30 

ราย

คาดการณ์ผู้แทนที่จะมาร่วมงานจากประเทศ

ต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้แทน 1,000 คน แนะแนวทางในการทำา ESG 

สำาหรับผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมโรงแรมและ

การท่องเที่ยว

อภิปรายถึงแนวทางดำาเนินการที่ดีที่สุด 

(best practice) ในการรักษาต่อสิ่ง

แวดล้อม การธรรมาภิบาล และการจำากัด

ผลกระทบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ดำาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายการพัฒนาโลกแห่ง

สหประชาชาติ

กิจกรรมก่อนหน้า

Aอภิปรายถึงปัญหาหรือความท้าทายที่ธุรกิจ

โรงแรมและการท่องเที่ยวต้องเผชิญ 

อันได้แก่

• สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม

• นักท่องเที่ยวมีจำานวนมากเกินไป และ

• ผลเสียต่อชุมชนท้องถิ่น

โจทย์ท้าทายใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานเลี้ยงค็อกเทลสำาหรับการสร้างเครือข่าย

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานเลี้ยงค็อกเทล

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 เป็นงานที่จัดขึ้นต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของสมาคมโรงแรมภูเก็ต Greenview 

และ C9 Hotelworks โดยได้รับการสนับสนุนจาก QUO Creative Concept AV และ Delivering Asia Communications

เราขอเสนอโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสนับสนุน งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ผ่านช่องทางใน

การเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนการนำาเสนอ ผู้สนับสนุนร่วม ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ สื่อพันธมิตร

อย่างเป็นทางการ และพันธมิตรของงานประชุม PHIST

นิทรรศการรถไฟฟ้า สมาร์ท ไอส์แลนด์ 

ภูเก็ต จัดข้ึนในเดือนสิงหาคม 2565
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แพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุน สิทธิประโยชน์

เราได้พัฒนาแพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุนตามระดับงบประมาณและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

ที่แตกต่างกัน ดังนี้

สิทธิประโยชน์แบ่งตามประเภทต่อไปนี้ รายละเอียดสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามระดับผู้สนับสนุนมีรายละเอียดดังนี้

2

สิทธิด้านการประชาสัมพันธ์แบรนด์

และทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิด้านการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด

เดียวในการสนับสนุน และสิทธิ์ ในการ

มีส่วนร่วมในชื่องาน

สิทธิบนสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม สิทธิในการทำาการตลาดเชิง

ประสบการณ์

สิทธิด้านการรับรองลูกค้าและการ

สร้างเครือข่าย

สิทธิด้านการใช้พื้นที่สื่อ การส่งเสริม

การขาย และการประชาสัมพันธ์

สิทธิในการจัดแจกผลิตภัณฑ์ส่งเสริม

การขาย

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนหลัก, ผู้สนับสนุนการนำาเสนอ และผู้สนับสนุนสถานที่จัดงาน 

• ผู้สนับสนุนหลัก 1 ราย เพื่อรับสิทธิในการมีส่วนร่วมในชื่องาน โดยให้การสนับสนุนทางการเงิน

• ผู้สนับสนุนการนำาเสนอ 1 ราย เพื่อรับสิทธิในการมีส่วนร่วมในชื่องาน โดยให้การสนับสนุนทางการเงิน

• ผู้สนับสนุนสถานที่จัดงาน 1 ราย โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบสินค้าและบริการที่จำาเป็นสำาหรับการจัดงาน

ระดับที่ 2: ผู้สนับสนุนร่วม, ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร 

• ผู้สนับสนุนร่วม ไม่เกิน 6 ราย จากธุรกิจซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน โดยให้การสนับสนุนทางการเงิน

• ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ ไม่เกิน 10 ราย โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบสินค้าและบริการที่จำาเป็น

      สำาหรับการจัดงาน

• สื่อพันธมิตร ไม่เกิน 10 ราย โดยให้การสนับสนุนพื้นที่โฆษณาและบทบรรณาธิการเพื่อการประชาสัมพันธ์งาน

ระดับที่ 3: แพ็คเกจสำาหรับพันธมิตรสมาคมโรงแรมภูเก็ต 

• แพ็คเกจสำาหรับสมาชิกสมาคมโรงแรมภูเก็ต (PHA) โดยให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือให้การสนับสนุนในรูปแบบสินค้า

และบริการที่จำาเป็นสำาหรับการจัดงาน หรือทั้งสองแบบรวมกัน

แพ็คเกจสำาหรับผู้จัดแสดงอย่างเดียว 
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เหตุใดจึงควรร่วมสนับสนุน? ภาคส่วนใดควรร่วมสนับสนุน?

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ถือเป็นกิจกรรม

ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เหมาะสมยิ่งสำาหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตร

ในการใช้เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจที่ตนได้ดำาเนินงาน

ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 กำาลังมองหา

พันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะองค์กรที่

ต้องการพัฒนางานด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำา

กิจกรรมร่วมกันและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืนจาก

ความร่วมมือกันในฐานะของกลุ่มสังคมที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยโลก

ในการผนวกแบรนด์เข้ากับงานสำาคัญ ผู้สนับสนุนและพันธมิตร

จะได้รับประโยชน์จากภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในฐานะที่เป็นหน่วยงาน

สำาคัญในการผลักดัน และค้นคว้าหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะนำาไปสู่

การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต่อไป

ประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรกับงานประชุม PHIST 

ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565

•     ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกับงาน

      ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

•     สร้างสัมพันธภาพกับผู้มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนวงการ

      ธุรกิจ การเมือง และวิชาการแห่งยุคสมัย ในบรรยากาศ

      ที่เต็มไปด้วยความหวังและกำาลังใจ

•     คว้าโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการ

      สนับสนุนงานผ่านแพ็คเกจต่าง ๆ เช่น เป็นเจ้าภาพ

      จัดกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้จัดประชมโต๊ะกลมภายใต้หัวข้อ

      ต่าง ๆ หรือใช้โอกาสนี้ ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

      หรือส่งเสริมการขายตามที่ผู้สนับสนุนได้ออกแบบไว้

•     ปรับภาพลักษณ์องค์กรโดยสถาปนาตนว่าเป็นผู้นำา

      ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน

•     สร้างเครือข่ายกับผู้นำาและผู้มีอำานาจตัดสินใจในภารกิจ

      ด้านความยั่งยืนและปัญหาทรัพยากร

•     สร้างตัวตนบนเวทีสากลทั้งในทวีปเอเชียและทวีปอื่น ๆ 

      ภายใต้เครือข่าย PHIST

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ถือเป็นโอกาสพิเศษสำาหรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

เหมาะสำาหรับผู้ประกอบการจากภาคส่วนดังต่อไปนี้

สายการบิน

ยานยนต์ - รถไฟฟ้า

ความงาม

รถเช่า 

การสื่อสาร 

เครื่องสำาอาง 

สถานที่ท่องเที่ยว 

กิจกรรมแจกส่วนลด 

แฟชั่น

ผู้ให้บริการทางการเงิน 

อาหารรสเลิศผู้ให้เช่าเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุด

โรงแรมและบริการ

ประกัน

กระเป๋าเดินทาง

สินค้าหรู

ธุรกิจเรือสำาราญหรู

เว็บไซต์การจองออนไลน์

บริการตามสายอาชีพ – นักบัญชี 

ทนายความ

อสังหาริมทรัพย์

รักษาความปลอดภัย 

การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทเทคโนโลยี (บริการโรงแรมและบริการผ่านเว็บ)

โทรคมนาคม 

คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว 

การขนส่ง

บริษัทท่องเที่ยว

นาฬิกา

บริการบนเว็บ
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กิจกรรมในงานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565  

งานประชุมเพ�อความยั่งยืนที่ใหญที่สุดในเอเชีย

สำหรับธุรกิจโรงแรม

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

พลเมือง | โลก | ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด  – ผูเชี่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาดชมถายทอดสดหรือมาพบปะกันอยางใกลชิดกับวิทยากรจากทั่วเอเชียที่เกาะภูเก็ต

จัดโดย

จันทร์ที่ 26 กันยายน 2565

TIMING ACTIVITY

09:00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน

09:00 - 17:00 น. นิทรรศการกรีนโกรฟ  ผู้จัดแสดง 36 ราย 

จัดแสดงสินค้า บริการ และโซลูชั่นด้านความยั่งยืน

10:00 - 11:45 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

15:00 - 17:00 น. อภิปรายโดยคณะวิทยากรหลัก

17:30 - 19:00 น. งานเลี้ยงค็อกเทลสำาหรับการสร้างเครือข่าย

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธีมในการจัดงานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ได้แก่ “ความยั่งยืนโดยคนรุ่นใหม่”

เป้าหมายการพัฒนาโลกแห่งสหประชาชาติ

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาโลกแห่งสหประชาชาติ โดยให้ความสำาคัญ

กับเป้าหมายดังต่อไปนี้เป็นหลัก

กิจกรรมหลักพิเศษ:  งานเสวนาที่สั้น กระชับ และตรงไปตรงมา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนที่มีชื่อเสียง เป็นเวลา 90 นาที 

เจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แนวโน้มในปัจจุบัน ผลกระทบจากโรคระบาดที่ยังคงดำาเนินอยู่และอาจจะดำาเนินต่อไป 

ที่อาจจะทำาให้ภูมิทัศน์ของการเดินทางและการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกใหม่ที่เราไม่คุ้นเคย

วิทยากร: ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจจากในและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องค์กรไม่แสวงหา

ผลกำาไร และกลุ่มท้องถิ่น โดยกำาหนดให้ วิทยากรอย่างน้อยกึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง

มาสเตอร์คลาส: กิจกรรมมาสเตอร์คลาส คาบละ 1 ชั่วโมง จำานวน 6 คาบ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

งานเสวนากลุ่ม: งานเสวนาและอภิปรายกลุ่ม ซึ่งจะมีการบันทึกวิดีโอและอัปโหลดขึ้น YouTube ต่อไป

นิทรรศการกรีนโกรฟ: ในวันงานประชุม จะมีการจัดสรรพื้นที่นิทรรศการสำาหรับจัดแสดงสินค้าและบริการด้านความยั่งยืน

4



งานประชุมเพ�อความยั่งยืนที่ใหญที่สุดในเอเชีย

สำหรับธุรกิจโรงแรม
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จัดโดย

งานนิทรรศการนี้จะช่วยตอกย้ำาจุดยืนของเมืองภูเก็ตว่าเป็นเกาะสีเขียว และเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน

ของเกาะ

ยอดจองรถยนต์ ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ในเดือนมีนาคม 2565 เพิ่มขึ้น 13.6% 

โดยคิดเป็นรถไฟฟ้า (EV) สูงถึง 33,936 คัน ด้วยแพ็คเกจสนับสนุนราคารถไฟฟ้าของรัฐบาล จึงทำาให้มีผู้ใช้รถให้ความสนใจ

ซื้อเป็นจำานวนมาก

พันธมิตร

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 

หอการค้าออสเตรเลีย-ไทยPTA 

MERCE

ททท. สสปน.

หอการค้าไทย-สวีเดน

สมาคมโรงแรมไทย

ประชุมโต๊ะกลม

เพื่อร่วมกันหาทางออกและวางแผนการ

ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วิธีการที่เมืองภูเก็ตดำาเนินการเพื่อเสริม

สร้างความยั่งยืน คุณภาพเมื่อเทียบกับ

ปริมาณ และการปกป้องทรัพยากร

สื่อ

จะมีการเชิญสื่อทั้งในไทยและต่างประเทศ

กิจกรรมสำาหรับสื่อ 

ทดลองเดินทางด้วยรถ เรือ 

และมอเตอร์ไซค์ EV

กิจกรรม

นิทรรศการและการสาธิตเปิดให้ประชาชน

ทั่วไปเข้าชม

ฉลาด รักษ์โลก และสะอาด

การเสวนาเกี่ยวกับระบบนิเวศใหม่ที่จะใช้

กับเกาะภูเก็ตเพื่อสร้างความยั่งยืน

คณะผู้จัดงาน

สมาคมโรงแรมภูเก็ต กรีนวิว

ซี9 โฮเทลเวิร์คส์ เซ็นทรัล ฟลอเรสต้า

ผู้ร่วมงาน 

ผู้แทนภาครัฐ เมืองอัจฉริยะ ททท. 

สมาคมโรงแรมภูเก็ต ผู้สนับสนุน 

และผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี EV

5

นิทรรศการ EV เพื่อจัดแสดง…

รถไฟฟ้า รถยนต์ รถโดยสารประจำาทาง 

รถเอสยูวี รถบรรทุก (ที่ ไม่ ใช่เครื่อง

ยนต์ไฮบริด) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

รถกอล์ฟไฟฟ้า

อีสกู๊ตเตอร์

ผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถ EV

โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์สำาหรับรถ EV 

เทคโนโลยี EV

การจัดการพลังงาน - แบตเตอรี่

กิจกรรมสนับสนุน

PHIST จะมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนอยางหลากหลายตลอดทั้งป โดยเนนการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและการดําเนินการ

ตามแนวทาง best practice ตัวอยางกิจกรรมในป 2565 ไดแก กิจกรรมทําความสะอาดชายหาด กิจกรรมวิ่งกระชับมิตร 

(Fun Runs) และงานนิทรรศการ

ในป 2565 จะมีการจัดงานนิทรรศการรถไฟฟา สมารท ไอสแลนด ภูเก็ต ขึ้นกอนเพื่อสรางโอกาสใหงานประชุม PHIST ครั้งที่ 5

ประจําป 2565 ไดจัดเปนงานตอยอด ผูสนับสนุนและพันธมิตรของงานประชุม PHIST สามารถเลือกสนับสนุนตามระดับตาง ๆ

ไดแก ผูสนับสนุนหลักและผูสนับสนุนการนําเสนอ ผูสนับสนุนรวม ผูจัดหาสินคาและบริการอยางเปนทางการ

และสื่อพันธมิตรอยางเปนทางการ

นิทรรศการรถไฟฟา สมารท ไอสแลนด ภูเก็ต 

ดวยระบบขนสงสาธารณะที่จํากัดในภูเก็ต นิทรรศการจึงเนนสงเสริมใหผูประกอบการโรงแรมและการทองเที่ยว

ตลอดจนประชาชนทั่วไปหันมาใชการใชงานเทคโนโลยี EV กันมากยิ่งข้ึน

นิทรรศการรถไฟฟา สมารท ไอสแลนด ภูเก็ต จะจัดข้ึนที่เซ็นทรัล ฟลอเรสตา ภูเก็ต ระหวางวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 

ซึ่งเปนกิจกรรมพรีเควลของงานประชุม PHIST คร้ังที่ 5 
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ผู้ที่จะเข้าร่วมงาน เป็นใครบ้าง

ผู้เข้าร่วมงานประชุม ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้จัดการทั่วไป เจ้าของโรงแรม ผู้แทนรัฐบาล และตัวแทนจากองค์กร

ที่ ไม่แสวงผลกำาไร

หน่วยงานที่ ให้การอุปการะและสนับสนุน มีดังต่อไปนี้

6

เวลา กิจกรรม

เจ้าของโรงแรม เป็นผู้นำาในภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำานึก

ในการพัฒนาเกาะและโรงแรมสู่ความยั่งยืน 

รัฐบาล นำาเสนอและรับฟังข้อมูล เพื่อนำาไปจัดทำานโยบาย

ในการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ ให้เกิด

ความยั่งยืน

องค์กรธุรกิจ บรรลุ จัดการ และออกแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

อย่างทั่วถึง 

นักวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สู่การพัฒนาเกาะภูเก็ตอย่างยั่งยืน

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำาไปใช้ผลักดัน

หรือเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระดับกระบวนการ

การตัดสินใจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจสตาร์ทอัพ สรรหาโซลูชันและความรู้ด้านนวัตกรรม 

ที่จะนำาไปใช้แก้ปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในระยะยาว

สื่อต่างประเทศ เป็นผู้นำาในภาคสื่อสารมวลชนเพื่อส่งเสริมและสร้าง

จิตสำานึกในการพัฒนาเกาะและโรงแรมสู่ความยั่งยืน

ผู้สนับสนุนและผู้อุปการะ
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เกี่ยวกับ PHIST

เพราะเหตุใดจึงจัดงานประชุม PHIST

ข้อมูลงานประชุมในปี 2562 

ผู้แทนที่เข้าร่วมงาน

คน คน

ราย

ผู้สนับสนุนและ

พันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้ติดตามผ่านสื่อสังคม

วิทยากรในงาน

ด้วยตัวเลขของผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป 

เราจึงเชื่อว่าเราไม่ได้มีหน้าที่เพียงเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่เราควร

ที่จะพยายามสื่อสารความรู้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น

ทั่วโลก การมาเยือนของนักท่องเที่ยวก็มีผลเสียและราคาที่ต้องจ่ายเช่นเดียวกัน ดังที่จะเคยเห็น

ตามสื่อแล้วว่าปัญหาที่ตามมานั้นมีตั้งแต่ สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง นักท่องเที่ยวมาเยือนมาก

จนเกินไป ไปจนถึงปัญหาที่ประชาชนในท้องถิ่นออกมาร้องเรียนว่าตนได้รับความเดือดร้อน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะตามเกาะต่าง ๆ ได้มีการ

ปิดตัวลง เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศ แม้จะต้องแลกกับการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว

และต้องมีคนตกงานนับหมื่นชีวิตก็ตาม

เกาะและชายหาดดังต่อไปนี้ ได้มีการปิดตัวลงจากปัญหาการรับนักท่องเที่ยวเกินพิกัดจนเป็นเหตุ

ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในที่สุด

•    เกาะโบราไกย์ (เมษายน-ตุลาคม 2561)

•    หาดมาหยา เกาะพีพี (มิถุนายน 2561-2564)

•    เกาะตาชัย (ตุลาคม 2559)

อย่างไรก็ตาม การขยายผลในทางปฏิบัติจะสามารถนำาไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้ 

หากสามารถเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และภาครัฐ รับรู้และตระหนัก

ในฐานะผู้ประกอบการไม่ว่าจะมีธุรกิจอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ 

ในประเทศไทย เราถือว่าเราเลือกได้ ว่าจะไม่สนใจและทำาให้การท่องเที่ยวค่อย ๆ ตายลง 

จนท้ายที่สุดเราก็ต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด และข้อได้เปรียบในการแข่งขันไป 

หรือเราจะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวในทำาเลของเราให้มีความยั่งยืน 

ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมส่งต่อประโยชน์ไปให้ชุมชนในท้องถิ่นด้วย

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 จะมีการอภิปรายถึงปัญหาและแนวทางในการ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม สู่การพลิกวิกฤตต่าง ๆ ให้เป็นโอกาส

อนาคตของการท่องเที่ยว 

ด้วยตัวเลขของผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป  

จึงก่อเกิดเป็นภูมิทัศน์ใหม่ที่เราต้องหันมาหามาตรการเพื่อควบคุมการท่องเที่ยวและต้องไม่หลับหู

หลับตาเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำานึงถึงผลกระทบ 

เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นทั่วโลก การมาเยือนของนักท่องเที่ยวก็มีผลเสียและ

ราคาที่ต้องจ่ายเช่นเดียวกัน ดังที่จะเคยเห็นตามสื่อแล้วว่าปัญหาที่ตามมานั้นมีตั้งแต่ สิ่งแวดล้อม

ที่เสื่อมโทรมลง นักท่องเที่ยวมาเยือนมากจนเกินไป ไปจนถึงปัญหาที่ประชาชนในท้องถิ่นออกมา

ร้องเรียนว่าตนได้รับความเดือดร้อน

อย่างไรก็ตาม การขยายผลในทางปฏิบัติจะสามารถนำาไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้ 

หากสามารถเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และภาครัฐ รับรู้และตระหนัก 

ในฐานะผู้ประกอบการไม่ว่าจะมีธุรกิจอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ 

ในประเทศไทย เราถือว่าเราเลือกได้ ว่าจะไม่สนใจและทำาให้การท่องเที่ยวค่อย ๆ ตายลง 

จนท้ายที่สุดเราก็ต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด และข้อได้เปรียบในการแข่งขันไป 

หรือเราจะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวในทำาเลของเราให้มีความยั่งยืน 

ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมส่งต่อประโยชน์ไปให้ชุมชนในท้องถิ่นด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 

• เพื่อสร้างงานด้านนวัตกรรมที่เชิญชวนผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องใน

อุตสาหกรรมมาร่วมเสวนาถึงแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและการผล

ประโยชน์ต่อชุมชน

• เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว คุณภาพและผลกระทบต่อ

น่านน้ำา ความยั่งยืนขององค์กรที่ประกอบธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยวชุมชน และแนวโน้ม

ในระดับโลกที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของมวลชน

• เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสำาหรับการปรับใช้กับภูเก็ต 

ตลอดจนโอกาสต่าง ๆ 

• เพื่อมอบโอกาสให้ผู้จัดแสดงและจำาหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้นำาเสนอสินค้า

ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำาหรับมาทดแทนการใช้พลาสติกที่เดิมผู้บริโภคต้อง

ใช้แล้วทิ้ง

• เพื่อปลุกจิตสำานึกและให้ความรู้แก่เด็ก ๆ โรงเรียนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการลดการใช้งาน

วัสดุ การใช้งานซ้ำา และการนำากลับมาใช้ใหม่

1,031

702 30K+

33
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สถานที่

ACES ณ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 จะจัดขึ้นที่อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต 

ซึ่งตั้งอยู่ในลากูน่าภูเก็ต ซึ่งเป็นรีสอร์ทแห่งแรกในทวีปเอเชียที่มีสิ่งอำานวย

ความสะดวกครบครัน จนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์ของใครหลายคนที่

ต้องการมาพักผ่อนในวันหยุด ลากูน่าภูเก็ตประกอบด้วยกลุ่มโรงแรม

และวิลล่าระดับหรู ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,000 เอเคอร์ ท่ามกลางบรรยากาศ

สวนพฤกษชาติเขตร้อนชื้น และทิวทัศน์ของบางเทาที่ทอดยาวกว่า 8 กิโลเมตร

บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต ในเขตประเทศไทย

อังสนา ภูเก็ต มีการดำาเนินงานตามภารกิจด้านความยั่งยืนอย่างแข็งขัน และ

สอดคล้องกับแนวทางและวัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุม PHIST อันได้แก่

•     อาหารทุกเมนูที่เสิร์ฟในงาน PHIST จะปรุงจากวัตถุดิบที่เลือกสรรมาจาก

       แหล่งท้องถิ่น

•     พนักงานที่คอยให้บริการเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด

•     ไม่มีเศษอาหารเหลือทิ้ง

•     ไม่ใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งตลอดการจัดงาน - ป้ายงาน ป้าย

       ประชาสัมพันธ์ทุกจุดใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ใช้หลอดดูด สินค้า

       จัดแจกผลิตจากวัตถุดิบในแหล่งที่ยั่งยืน

•     มาตรการอากาศบริสุทธิ์: อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต จะวัดการปล่อยคาร์บอน

       ที่เกิดจากการจัดงานและซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยให้นามของผู้จัดงาน 

       โดยผู้มาเยือนและผู้จัดงานจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

•     การดำาเนินโครงการป้องกันการทิ้งเศษอาหาร

ผู้มาเยือนสามารถใช้บริการสิ่งอำานวยความสะดวก ได้แก่ สนามกอล์ฟ 18 หลุม 

สปา ภัตตาคาร บาร์ ศูนย์การค้า บริการทัวร์แบบส่วนตัว และกลุ่มทัวร์บริการ

พรีเมียมอย่างคนมีระดับ กิจกรรมประจำาวันที่จัดขึ้นที่โรงแรมเกือบทุกแห่งในลา

กูน่าภูเก็ต กิจกรรมพายเรือแคนู และที่พลาดไม่ได้คือวิวน้ำาทะเลฟ้าใสในแบบของ

ทะเลอันดามัน

ผู้พำานักสามารถเดินทางไปยังสถานที่ทุกจุดในรีสอร์ทได้อย่างสะดวกในไม่กี่นาที

โดยใช้บริการเรือและรถรับส่ง

ลากูน่าภูเก็ต มีกิจกรรมหลากรูปแบบให้ทุกคนได้ทำา เพื่อสร้างความสุขสนุกสนาน 

บรรยากาศที่โรแมนติก การพักผ่อน และการออกสำารวจ

ลากูน่าภูเก็ตถือเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ประกอบด้วยกลุ่มโรงแรม

และวิลล่าระดับหรู ได้แก่ บันยันทรีภูเก็ต อังสนาลากูน่าภูเก็ต ดุสิตธานีลากูน่า

ภูเก็ต เอาท์ริกเกอร์ลากูน่าภูเก็ตบีชรีสอร์ท อังสนาวิลล่ารีสอร์ทภูเก็ต แคสเซีย 

และลากูน่าฮอลิเดย์คลับภูเก็ตรีสอร์ท
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สิทธิประโยชน์

ข่าวเกี่ยวกับงานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 จะได้รับการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลายและผสมผสาน 

ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์

โดยการประสานงานกับสื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้งานประชุม PHIST 

ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 สามารถเข้าถึงพื้นที่สื่ออย่างครอบคลุมที่สุด 

เพื่อให้ข่าวได้รับการประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง

ทั้งในมิติท้องถิ่นและต่างประเทศ

นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ จดหมาย 

และจดหมายข่าวออนไลน์แล้ว ยังจะมีการประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อสังคม

ทุกช่องทาง

เพื่อสื่อสารข้อความเกี่ยวกับงานไปยังกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

เราได้ออกแบบแพ็คเกจการสนับสนุนอย่างครบครันเพื่อช่วยเสริมสร้างโอกาส

ให้องค์กรได้ประชาสัมพันธ์แบรนด์ และสร้างเครือข่ายไปพร้อม ๆ กัน ดังนี้

•    การสร้างฐานลูกค้าใหม่

•    การประชาสัมพันธ์ผ่านแคมเปญการตลาดระดับโลก

•    การเข้าถึงเครือข่ายพิเศษ

•    การประชาสัมพันธ์พันธมิตรในฐานะผู้นำาธุรกิจในอุตสาหกรรมของตน

•    การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

•    การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แคมเปญการตลาดของแบรนด์

•    การเปิดช่องทางตรงเพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมาย

การร่วมสนับสนุนงานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 นอกจากจะช่วย

ให้ผู้สนับสนุนได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายและบุคคล

ผู้มีส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นเครื่องยืนยันว่า

ผู้สนับสนุนคือผู้นำาตัวจริงในภาคธุรกิจด้านความยั่งยืนอีกด้วย

การประชาสัมพันธ์แบรนด์สู่สาธารณะ 

โอกาสในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านงานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565

สิทธิในการ

ตั้งชื่องาน

การประชาสัมพันธ์

แบรนด์ผ่านงาน

การจัดแสดง

ในงาน

การประชาสัมพันธ์

แบรนด์ผ่านการรับรอง

ลูกค้าและการสร้าง

เครือข่าย

การประชาสัมพันธ์

แบรนด์ผ่านการ

สนับสนุนงาน

สิทธิด้านการใช้พื้นที่สื่อ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์

ผู้สนับสนุนสามารถใช้โอกาสดังกล่าวในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของตนเพื่อร่วมนำาเสนอข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ 

โดยข่าวเกี่ยวกับงานจะถูกนำาเสนอผ่านสื่อไทยทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนสื่อระดับภูมิภาคเอเชีย 

และระดับโลกผ่านสื่อสังคม สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุและนิตยสารต่าง ๆ

สื่อพันธมิตร 

รับประกันการประชาสัมพันธ์ผ่านพันธมิตรสื่อของเรา - รอยืนยันรายชื่อ

การโฆษณา 

จะมีการออกแคมเปญโฆษณาผ่านสื่อในวงกว้างเป็นระยะเวลาหลายเดือนก่อนวันงาน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ด้วยงาน

บรรณาธิการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ข่าว ไลฟ์สไตล์ และธุรกิจ ด้วยเนื้อหาออกแบบพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการ

ประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์และเนื้อหางานประชาสัมพันธ์ 

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ถือเป็นข่าวเด่นที่มีคนสนใจติดตาม  นอกจากผู้สนับสนุนและพันธมิตร

ทางธุรกิจทุกรายจะได้รับสิทธิในการผูกแบรนด์เข้ากับงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แล้ว 

ผู้สนับสนุนและพันธมิตรสามารถสร้างคอนเทนต์ผ่าน กิจกรรมถาม-ตอบกับผู้จัดแสดง ผู้เชี่ยวชาญ 

และวิทยากรรับเชิญ การนำาเสนอไฮไลท์งาน การประชาสัมพันธ์หน้างาน งานแถลงข่าว และกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตลอดจนกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนที่สอดคล้องกับงาน



งานประชุมเพ�อความยั่งยืนที่ใหญที่สุดในเอเชีย

สำหรับธุรกิจโรงแรม

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

พลเมือง | โลก | ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด  – ผูเชี่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาดชมถายทอดสดหรือมาพบปะกันอยางใกลชิดกับวิทยากรจากทั่วเอเชียที่เกาะภูเก็ต
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สิทธิประโยชน์

สิทธิบนสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม

ช่องทางการประชาสัมพันธ์

สิทธิในการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ถือเป็นโอกาสสำาคัญสำาหรับภาคธุรกิจในการ

เจาะกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ 

ผู้บริหารระดับ C ซึ่งล้วนเป็นผู้มีอำานาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งสิ้น

สิทธิด้านการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่าย

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ขอเสนอโอกาสที่หลากหลายสำาหรับผู้สนับสนุน

ในการรองรับและสร้างความบันเทิงให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้าและผู้บริหารที่เกาะภูเก็ต 

จึงถือเป็นวาระที่เหมาะสมยิ่งแก่การทำากิจกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจของท่านผ่าน

• งานเลี้ยงค็อกเทลสำาหรับการสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ

สิทธิในการจัดแจกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

เราขอเสนอโอกาสสำาหรับผู้สนับสนุน ผู้อุปการะ ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และพันธมิตร

ของงานประชุม PHIST ในการผลิตสินค้าแบรนด์ร่วม ซึ่งอาจจะใช้แจกจ่ายผ่านสื่อหรือการ

ส่งเสริมการขายในกิจกรรมการตลาดหน้างาน เช่น ถุงรวมของดีสำาหรับงานประชุม PHIST 

ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565

ประมาณการมูลค่าทางการตลาด

สื่อ/ช่องทาง ก่อนจัดงาน ระหว่างจัดงาน หลังจัดงาน

วัสดุทางการตลาด (กิจกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน PHIST) 150,000 บาท 100,000 THB โลโก้

บนหน้าจอในงาน

150,000 บาท

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (social media platforms) ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ติดตามบนสื่อ

สังคมกว่า 1.2 ล้านคนในโรงแรมเครือข่ายของสมาคมโรงแรมภูเก็ต (ประกอบด้วยโรงแรมสมาชิกกว่า 

30 แห่ง) ทั้งนี้ยังไม่รวมผู้ติดตามสมาคมโรงแรมภูเก็ต กรีนวิว และซี9 โฮเทลเวิร์คส์

300,000 บาท 500,000 บาท 300,000 บาท

การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทางตรง (EDM) – แสดงโลโก้ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังรายชื่อ

กลุ่มเป้าหมายของสมาคมโรงแรมภูเก็ตและสมาคมโรงแรมไทย รายชื่อ/ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากเครือ

ข่ายพันธมิตร อาทิ ซี9 โฮเทลเวิร์คส์ ตลอดจนรายชื่อเจ้าของโรงแรมกว่า 5,000 รายทั่วโลก

300,000 บาท ไม่ได้ดำาเนินการ 300,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ – การกล่าวถึงในฐานะผู้สนับสนุนหลัก/ผู้อุปการะ อย่างน้อย 2 ครั้งผ่านข่าว

ประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศ

1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 800,000 บาท

วิดีโอประชาสัมพันธ์ x 3: แสดงโลโก้ในคลิปวิดีโอทุก ๆ  20 วินาที ไม่ได้ดำาเนินการ 200,000 บาท ไม่ได้ดำาเนินการ

ป้ายผู้สนับสนุนหลัก ในงาน-ทั้งหมด ฉากหลังสำาหรับถ่ายภาพ ไม่ได้ดำาเนินการ 1,000,000 บาท ไม่ได้ดำาเนินการ

โลโก้ในบทความสรุป หลังการจัดงาน ไม่ได้ดำาเนินการ ไม่ได้ดำาเนินการ 500,000 บาท

เว็บไซต์: โลโก้ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหลักและพันธมิตรในหน้า landing page 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท

งานแถลงข่าว ที่งานประชุม –โลโก้บนฉากหลัง ไม่ได้ดำาเนินการ 1,000,000 บาท ไม่ได้ดำาเนินการ

โลโก้บนวัสดุทางการตลาดของงานประชุม PHIST ปีถัดไปในฐานะอดีตผู้สนับสนุน ไม่ได้ดำาเนินการ ไม่ได้ดำาเนินการ 1,000,000 บาท

มูลค่ารวม 1,950,000 บาท 4,000,000 บาท 3,250,000 บาท
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ระดับพันธมิตร

รายการสิทธิประโยชน์
ผู้สนับสนุนหลักและ

ผู้สนับสนุนการนำาเสนอ

ผู้สนับสนุนสถานที่จัดงาน

มีผู้สนับสนุนแล้ว
ผู้สนับสนุนร่วม

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ

 และสื่อพันธมิตร

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในการสนับสนุน และสิทธิในชื่อ

สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ร่วมกับ [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]” 

เพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุนสถานที่จัดงาน] ผู้สนับสนุนสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] 

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ร่วมกับ [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]” เพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุน] ผู้สนับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 

ประจำาปี 2565 ร่วมกับ [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]” เพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุน] ผู้จัดหาสินค้าและบริการ/สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] 

งานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ร่วมกับ [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]” เพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มี

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในประเภทสินค้าหนึ่ง ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรม มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

โลโก้และภาพ

สิทธิในการใช้โลโก้สำาเร็จ (lock-up) ของงานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ในการทำาการตลาดทั้งภายในและภายนอก มี มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านการแข่งขัน

โลโก้ด้านนอกห้องจัดงานประชุมหลัก มี

แบนเนอร์แบบโรลอัพบริเวณพื้นที่ทางเข้างานประชุม มี เด่นชัด X1 logo X1 logo X1 logo

โลโก้ภายในห้องจัดงานประชุมหลัก มี เด่นชัด X1 logo X1 logo X1 logo

โลโก้บนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในงานประชุม มี มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนฉากหลังพื้นที่ที่สื่อจัดสัมภาษณ์ มี มี มี มี

โลโก้บนชุดสวมใส่ของเจ้าหน้าที่งานประชุม PHIST มี ทั้งหมด มี มี

สิทธิการตั้งชื่องานเลี้ยงรับรองมื้อเที่ยง และงานเลี้ยงค็อกเทลสำาหรับการสร้างเครือข่าย โอกาสเสริม โอกาสเสริม โอกาสเสริม โอกาสเสริม

ไม่รับประกันโอกาสในการเชิญกล่าวปาฐกถา

สิทธิด้านการใช้พื้นที่สื่อ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์

โลโก้บนเอกสารก่อน/หลังกิจกรรม เว็บไซต์ อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ มี มี มี มี

การประชาสัมพันธ์โครงการ (ถ้ามี) เต็มหน้า เต็มหน้า เต็มหน้า
1
/
2
 หน้า

การกล่าวถึงชื่อแบรนด์และการแสดงโลโก้ในเอกสารข้อมูลสำาหรับสื่อ และงานโฆษณาของงานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 

ประจำาปี 2565 ณ ภูเก็ต
มี มี มี มี

การใส่โลโก้ลงในงานโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่มีการผลิตขึ้น มี มี มี มี

การนำาเสนอผ่านวิดีโอประชาสัมพันธ์ มี มี มี มี

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อการตลาด/การขายต่าง ๆ มี มี มี มี

โลโก้บนโฆษณาในเอกสารประชาสัมพันธ์ของสื่อพันธมิตร - ขนาดขึ้นอยู่กับระดับการสนับสนุน มี เด่นชัด มี เด่นชัดน้อยกว่า มี เด่นชัดน้อยกว่า มี เด่นชัดน้อยกว่า

ส่งตัวแทนเพื่อกล่าวปาฐกถาในงานแถลงข่าว มี

โลโก้ในบทความสรุปหลังการจัดงาน มี มี มี มี
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ระดับพันธมิตร

รายการสิทธิประโยชน์
ผู้สนับสนุนหลักและ

ผู้สนับสนุนการนำาเสนอ

ผู้สนับสนุนสถานที่จัดงาน

มีผู้สนับสนุนแล้ว
ผู้สนับสนุนร่วม

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ

 และสื่อพันธมิตร

สิทธิบนสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านอีเมล เว็บไซต์ PHIST.phukethotelsassociation.com  (landing page พร้อมคำาบรรยาย

เกี่ยวกับองค์กร) และการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของงานทุกรูปแบบ เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
มี เด่นชัด มี เด่นชัดน้อยกว่า มี เด่นชัดน้อยกว่า มี เด่นชัดน้อยกว่า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดิจิทัล เช่น การเข้าถึงการไลฟ์วิดีโอบนบล็อก การสัมภาษณ์ 

การถามตอบบนทวิตเตอร์ การโพสต์ทวีต และการโพสต์เฟซบุ๊ก
มี มี มี เด่นชัดน้อยกว่า มี เด่นชัดน้อยกว่า

ส่งต่อวัสดุประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เข้าร่วมงาน มี มี มี มี

สิทธิในการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

บูธส่งเสริมการขาย/จัดแสดงหน้างานพร้อมพนักงานส่งเสริมการขาย มี มี มี

เอกสารประชาสัมพันธ์ในงาน มี มี มี มี

การจัดแจกสินค้าเพื่้อการทดลองใช้ มี มี มี มี

สิทธิด้านการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่าย

บัตรวีไอพี สำาหรับเข้างานเลี้ยงค็อกเทลสำาหรับการสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 ใบ 2 ใบ 2 ใบ 2 ใบ

บัตรผ่านวีไอพีสำาหรับผู้สนับสนุน 3 ใบ 2 ใบ 2 ใบ 2 ใบ

โอกาสในการขึ้นกล่าวปาฐกถา/เสวนาในงานประชุมโต๊ะกลม สำาหรับผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น (ไม่รับประกัน) มี มี มี มี

กิจกรรมสนับสนุน

งานแสดงรถยนต์ไฟฟ้าและกิจกรรมอื่น ๆ - ผู้สนับสนุนและพันธมิตรของงานประชุม PHIST สามารถเลือกสนับสนุนงาน

เหล่านี้ตามระดับการสนับสนุนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนการนำาเสนอ ผู้สนับสนุนร่วม ผู้จัดหาสินค้า

และบริการอย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ

โอกาสเสริม โอกาสเสริม โอกาสเสริม โอกาสเสริม

สิทธิในการจัดแจกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

โลโก้บนเสื้อยืดของงานประชุม PHIST ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565 ที่มีการผลิตขึ้น มี มี

การบรรจุตัวอย่างวัสดุหรือสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายใน goodie bag มี มี มี มี

โลโก้บนบัตรผ่านวีไอพี สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ มี มี
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แพ็คเกจผู้สนับสนุนสำาหรับพันธมิตร PHIST แพ็คเกจสำาหรับผู้จัดแสดงสินค้า

เรามีโอกาสจำานวนจำากัดสำาหรับพันธมิตร PHIST ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และการรับรอง ดังนี้

•    การใช้ชื่องาน/โลโก้ของงาน ในการประชาสัมพันธ์ของตนเอง (เช่น “พันธมิตรของงาน...”)

•    การแสดงโลโก้/ลิงก์ บนเว็บไซด์ในหน้าผู้สนับสนุน

•    โลโก้ + โฆษณาขนาด 1/4 หน้า ในเอกสารโปรแกรมของงาน

•    โลโก้บนโปสเตอร์/ป้ายโฆษณาของงาน (ติดทั่วเกาะภูเก็ต)

•    บัตรวีไอพี 5 ใบ

•    บัตรเชิญเข้างานเลี้ยง 5 ใบ

•    เอกสารประชาสัมพันธ์ในงาน

•    โลโก้ประชาสัมพันธ์แบรนด์บนฉากหลังของเวที/พื้นที่ที่สื่อจัดสัมภาษณ์

แพ็คเกจสำาหรับผู้จัดแสดงสินค้าเปิดให้จับจองพื้นที่แล้ว เราขอแนะนำาให้ผู้จัดแสดงรีบจองก่อน เพื่อสิทธิ์ในการเลือกพื้นที่ก่อนใคร

มีบูธทั้งหมด 30 บูธ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ในช่วง Early Bird รับส่วนลด 5%, เมื่อจองและชำาระเงินก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จอง 2 บูธขึ้นไป รับส่วนลด 5%

ประเภทของบูธ ขนาด จำานวนบูธ ราคา 

ดิ ไอแลนด์ 4 ม. x 4 ม. 1 100,000 ++ บาท

ไพรม์ ดับเบิ้ล 4 ม. x 3 ม. 1 65,000 ++ บาท

มุม 3 ม. x 2 ม. 9 30,000 ++ บาท

มาตรฐาน 3 ม. x 2 ม. 19 25,000 ++ บาท



งานประชุมเพ�อความยั่งยืนที่ใหญที่สุดในเอเชีย

สำหรับธุรกิจโรงแรม

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

พลเมือง | โลก | ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด  – ผูเชี่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาดชมถายทอดสดหรือมาพบปะกันอยางใกลชิดกับวิทยากรจากทั่วเอเชียที่เกาะภูเก็ต

จัดโดย

14

ติดต่อ

PHIST 5, 2565

สมาคมโรงแรมภูเก็ต

99 ถนนลากูน 

ตำาบลเชิงทะเล 

อำาเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต 83110 

ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 8 7468 8588

https://phist.phukethotelsassociation.com/

คุณซูมิ ซูเรียน - ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร สมาคมโรงแรมภูเก็ต 

อีเมล: ss@phukethotelsassociation.com  

โทรศัพท์: +66 8 7468 8588

บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด

198 ถนนตะนาว 

แขวงบวรนิเวศ 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

ประเทศไทย

โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th  

คุณพอล พูล - กรรมการผู้จัดการ (สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ) 

อีเมล: paul@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ – ผู้ช่วยส่วนตัว (สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ) 

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th

โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

คณะผู้จัดงาน




