
พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี – ประเทศไทย 2564/2565

ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง หนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก ได้เปิดตัวนักกีฬาอีสปอร์ตทีมใหม่ที่

ประเทศไทย ชื่อว่า พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี เป็นทีมจากกรุงเทพมหานคร ที่จะเข้าร่วมแข่งขันในอาร์โอวี โปร ลีก ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันอีสปอร์ตอาชีพในประเทศไทย เดิมพันด้วยเงินรางวัล

สูงถึง 10 ล้านบาท เกมอารีนา ออฟ เวเลอร์ (Arena of Valor ย่อว่า AOV) หรือที่คนไทยเรียกชื่อเก่าจนติดปากว่าอาร์โอวีนั้น เป็นเกมต่อสู้เป็นทีม

ระหว่างผู้เล่น 2 ฝ่าย บนสนามรบ (MOBA) ที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับ 1 ในประเทศจีน (ภายใต้ชื่อ Honor of Kings โดยมี Tencent เป็นเจ้าของ) 

และเป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย

การเปิดตัวทีมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำาคัญในการสร้างตัวตนและประชาสัมพันธ์ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง อีสปอร์ต ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในภูมิภาคนี้ จากเดิมที่เคยปั้นทีม

ขึ้นที่ฮ่องกงและจีนจนประสบความสำาเร็จท่วมท้นไปแล้ว

ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับแฟนบอลหลายล้านคนในประเทศไทย และมีแผนที่จะเสริมความแข็งแกร่งกับฐานแฟนบอล 

ผ่านการมีทีมอีสปอร์ตในประเทศ พร้อมมอบประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นให้กับแฟนบอลทุกคน

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สมาชิกทีมปารีสนี้จะร่วมกันแต่งชุดให้เหมือนกับชุดของสโมสรฟุตบอลหลักที่ทุกคนรู้จักดี ในการเข้าร่วม

แข่งขัน อาร์โอวี โปร ลีก ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันเกมที่ผู้พัฒนาและให้บริการเกมอย่างการีน่าเป็นผู้จัดขึ้นในประเทศไทย

ในโอกาสนี้ พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี กำาลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาว

ร่วมกัน และโอกาสในการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในประเทศไทย เมื่อทีมเติบโตและกลายเป็นทีม

อีสปอร์ตทีมหนึ่งที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุดในโลกจากการแข่งขันเกมอารีนาออฟ เวเลอร์

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ขอเชิญร่วมเดินทางไปกับทีม พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ในการแข่งขันอาร์โอวี โปร ลีก

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

1

แบรนด์อีสปอร์ต

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เติมมนตร์ขลังและกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสให้กับวงการอีสปอร์ตไทย



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

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

ขอเชิญร่วมเดินทางไปกับทีม พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ในการแข่งขันอาร์โอวี โปร ลีก 2

แบรนด์อีสปอร์ต

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เติมมนตร์ขลังและกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสให้กับวงการอีสปอร์ตไทย

สรุปภาพรวม…

พีเอสจี

อิทธิพลของเมสซี 

ลิโอเนล เมสซี ถือเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลก ได้เข้าร่วมทีมฟุตบอลปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง

เมื่อวันที่10 สิงหาคม 2564 นำาไปสู่การรับรู้ของมวลชนในประเทศไทย และกระแสนี้เป็นการเสริมพลัง

ให้กับแบรนด์ปารีแซ็ง-แฌร์แม็งในประเทศไทยให้เติบโตต่อไป

25 ล้านคน

จำานวนผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมหลังมีข่าวการเซ็นต์สัญญากับเมสซี

ฟุตบอล

เป็นทีมฟุตบอลที่มีเกียรติและมีผลงานมากที่สุดในฝรั่งเศส

400 ล้านคน

ฐานแฟนบอลทั่วโลก

(ที่มา : นีลเส็นสปอร์ต, 2562)

พีเอสจีในประเทศไทย

ฐานแฟนมากกว่า 15,000 คน และกำาลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ พีเอสจี อะคาเดมี่ ประเทศไทย

(ที่มา : UEFA)

นักเตะที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เมสซี, เนย์มาร์, รามอส, ไวนัลดึม, ฮาคิมี่, ดอนนารุมมา และอึมบาเป

ก่อตั้ง

2513

เจ้าของ

QSI (ตั้งแต่ปี 2554)

26 ถ้วยรางวัล

ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าทีมฟุตบอลอาชีพอื่น ๆ 

(ที่มา : UEFA)

43 รายการ 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ

ทีมนักกีฬา

ฟุตบอลชายและหญิง แฮนด์บอล ยูโด และอีสปอร์ต

พีเอสจี อีสปอร์ต 

อาร์โอวี

นักบุกเบิก

ด้วยจิตวิญญาณของการเป็นนักบุกเบิก 

ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง อีสปอร์ต จึงเข้าสู่วงการกีฬา

ในปี 2559

ทีมพีเอสจีอื่น ๆ

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี เป็นเพียงทีมทีมหนึ่ง

ในบรรดาทีมนักกีฬาอีสปอร์ตของพีเอสจี 

ซึ่งปัจจุบันยังมีทีมอื่น ๆ ที่ลงแข่งขันในอีสปอร์ต

อีกหลายทีม ดังนี้

ลีกออฟเลเจ็นดส์ - พีเอสจี ทาลอน 

DOTA 2 - พีเอสจี แอลจีดี

บรอว์สตาร์ 

ฟีฟ่า ออนไลน์ 

ฟีฟ่า 21

อาร์โอวี – อารีนา 

ออฟเวเลอร์

ร่วมแข่งขันโดย

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี

เกมยอดนิยมในประเทศไทย

เกมแนวโมบ้า หรือเกมต่อสู้เป็นทีมระหว่างผู้เล่น 2 ฝ่ายบนสนามรบ

4.5 ล้านคน

จำานวนผู้ติดตามบนเฟซบุ๊ก

ยอดดาวน์โหลด

3.1 ล้าน – จาก Google Play 1 ล้าน - จาก App Store

ผู้เล่น

46% ผู้เล่นที่มีอายุ 13-17 ปี

39% ผู้เล่นที่มีอายุ 18-24 ปี

15% ผู้เล่นที่มีอายุ 25-35 ปี

อารีนาออฟเวเลอร์คัพ 2564 (AWC)

ยอดวิวสะสมมากกว่า 118 ล้านวิว ยอดชั่วโมงการชมรายการรวม 19 ล้านชั่วโมง

แชมป์เหรียญทองการแข่งขันเอโอวีประเทศไทย 

ประจำาปี 2562

เป็นทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมเดียวที่สามารถคว้าแชมป์การแข่งขัน

อีสปอร์ตอย่างเป็นทางการได้

ขับเคลื่อนโดย

ฮับเบอร์ แพลตฟอร์ม

อาร์โอวี โปร ลีก

ที่ใหญ่ที่สุด, ยาวนานที่สุด 

และเป็นลีกอาชีพ

อีสปอร์ต ลีก ในประเทศไทย

2564 - ฤดูกาลที่ 8

ก่อตั้งเมื่อปี 2561

ดำาเนินงานโดย…

การีน่าและบริษัทในเครือ

ทีมที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอล ได้แก่

สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

รวมถึงทีมที่เป็นแชมป์โลกสมัยปัจจุบัน

ดีแทค ทาลอน
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ขอเชิญร่วมเดินทางไปกับทีม พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี 

ในการแข่งขันอาร์โอวี โปร ลีก 3

เราสามารถช่วยธุรกิจ

ของผู้สนับสนุนได้อย่างไร

แบรนด์ของผู้สนับสนุน – โอกาสอันยิ่งใหญ่ (ทางอ้อม) ที่จะได้ร่วมงาน

กับปารีแซ็ง-แฌร์แม็งซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลก 

ซึ่งรวมถึง เมสซีและเนย์มาร์ 

ค่านิยมของผู้สนับสนุน – ค่านิยมของปารีส ได้แก่ ความมีสไตล์ ความหลากหลาย 

ความงาม และความมุ่งมั่น บวกกับค่านิยมของกีฬาอีสปอร์ต ได้แก่ ความอดทน ความตื่นเต้น 

ความเร็ว อะดรีนาลีนพุ่งพล่าน การแข่งขัน เทคโนโลยี สมรรถภาพ และกีฬา

แบรนด์แอมบาสเดอร์ -  ติดตามเส้นทางประสบการณ์ของนักกีฬาในทีม

พีเอสจี อีสปอร์ต สร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานและลูกค้าของผู้สนับสนุนด้วยเรื่องราว

ของนักกีฬาในพื้นที่ที่คนในพื้นที่เข้าใจได้ง่าย

พนักงานและลูกค้าของผู้สนับสนุน – สร้างความบันเทิง

และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน และการสร้างปฏิสัมพันธ์

กับทีมนักกีฬา

แบรนด์อีสปอร์ต

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เติมมนตร์ขลังและกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสให้กับวงการอีสปอร์ตไทย
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แพ็คเกจ – คุณจะสนับสนุนแบบใดได้บ้าง

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ได้พัฒนาโปรแกรมการตลาดสำาหรับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างครบวงจร 

โดยเสนอแพ็คเกจการสนับสนุนที่แตกต่างกันหลายระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 – พันธมิตรหลักของ พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี 

พันธมิตรหลัก 2 ราย พร้อมสิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ด้านหน้าหรือด้านหลังเสื้อ

ระดับที่ 2 – พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี 

พันธมิตรอย่างเป็นทางการ 3 ราย พร้อมสิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์บนแขนและไหล่เสื้อ

ระดับที่ 3 – ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี 

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 4 ราย พร้อมสิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์บนแขนเสื้อ

โอกาสในการสนับสนุนเพิ่มเติม

โอกาสทางการตลาดสำาหรับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์และพันธมิตรทางธุรกิจกับฮับเบอร์  ฮับเบอร์เป็น 

“ศูนย์รวมเกมเมอร์อย่างเป็นทางการ” ของ พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี และเป็นแพลตฟอร์มการแข่งขันเกม/อีสปอร์ตชั้นนำาของไทย 

ฮับเบอร์เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมยิ่ง สำาหรับการขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์แบรนด์เพิ่มเติมจากการสนับสนุน

ทีมพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี โดยผู้สนับสนุนสามารถใช้ช่องทางนี้ในการเชิญชวนสมาชิกในชุมชนและแฟนๆ ชาวอาร์โอวีทั้งหลายให้มามี

ส่วนร่วมกับกิจกรรมท้าทายสนุกสนาน ตลอดจนการจัดการแข่งขันออนไลน์ ปัจจุบันฮับเบอร์เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน 

อาร์โอวี ดิวิชั่น 1 (เซมิโปรลีก) และศักยภาพในการดึงดูดเกมเมอร์มากกว่า 10,000 คน และทีมอีสปอร์ตมากกว่า 2,000 ทีม

มาร่วมเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท

ผู้สนับสนุนและพันธมิตรอาจใช้ ฮับเบอร์ แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือเสริมเพื่อขยายผล

การประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากการสนับสนุนทีม พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ที่ได้เข้าร่วมอยู่แล้ว 

หรือสามารถเลือกทำาสัญญาสนับสนุนเฉพาะฮับเบอร์เป็นกรณีพิเศษก็ได้

ธุรกิจใดควรเข้าร่วมสนับสนุน

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสำาหรับแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

สายการบิน   องค์กรการกีฬาของรัฐ

ยานยนต์   ประกัน

เสื้อผ้า   สื่อ

การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

บริการทางการเงิน/การธนาคาร  โทรคมนาคม

อาหารและเครื่องดื่ม  การจับเวลา

การจัดส่งอาหาร 

แบรนด์อีสปอร์ต

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เติมมนตร์ขลังและกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสให้กับวงการอีสปอร์ตไทย
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ขอเชิญร่วมเดินทางไปกับทีม พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ในการแข่งขันอาร์โอวี โปร ลีก 5

รายชื่อผู้เล่นในทีม พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี

ทีมพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ฝันใหญ่และฝันไกล มุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะในประเทศไทย และก้าวสู่เวทีสากล โดยมีปณิธานในการ

เจริญรอยตามทีมสโมสรฟุตบอลปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง ที่ประสบความสำาเร็จอย่างล้นหลามที่ฝรั่งเศส 

ตลอดจนทีมพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี คือ แบรนด์อีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และถือเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในลีกด้วย 

เพราะฉะนั้น ทีมนี้จะเป็นทีมตัวเต็งที่ใครๆ ก็ต้องยำาเกรงตั้งแต่วันแรกที่ก้าวลงสนาม!

สมาชิกทีมในฤดูกาลแรก

ในฤดูกาล 2564 นี้ เราจะได้เห็นผู้เล่นตัวจริงชาวไทยลงแข่งขันจำานวน 5 คน และตัวสำารองอีก 1 คน  สมาชิกทีม ได้แก่

ผู้จัดการ

H2K – หัวหน้าโค้ช MISTGUNZ – โค้ชวิเคราะห์ CPTT – ผู้จัดการทีม

ผู้เล่น

KTNGII – เลน ABYSSAL DRAGONLYCAN - โรมมิ่ง

QQ - เลนกลาง DCB – ฟาร์มป่า

SUMMER – เลน DARK SLAYER

ที่พำานัก

สมาชิกทีมจะพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ที่ฮับเบอร์สำานักงานใหญ่ (Hubber HQ) เพื่อฝึกซ้อมและเล่น

Hubber HQ – 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำาบลบางเขน อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

แบรนด์อีสปอร์ต

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เติมมนตร์ขลังและกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสให้กับวงการอีสปอร์ตไทย
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ขอเชิญร่วมเดินทางไปกับทีม พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ในการแข่งขันอาร์โอวี โปร ลีก 6

การแข่งขัน

อาร์โอวี โปร ลีก

ทีมพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี จะลงแข่งขันใน อาร์โอวี โปร ลีก ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตอาชีพที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุด 

ในประวัติศาสตร์ วงการเกมไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2561 ปัจจุบันดำาเนินการแข่งขันมาถึงฤดูกาลที่ 8

ลีกการแข่งขันนี้เป็นการแข่งเกมเอโอวี (อารีนาออฟเวเลอร์) ซึ่งเป็นเกมประเภทโมบ้า เล่นบนมือถือที่เป็นที่นิยมที่สุดในประเทศไทย 

และมีผู้ติดตามมากกว่า 4.5 ล้านคนบนเฟซบุ๊ก

การีน่า ซึ่งเป็นเจ้าของลีกการแข่งขัน มีการนำาทีมและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาลงลีกอยู่เป็นประจำา และการมาเยือนของ

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวีเป็นการเติมมนตร์ขลังและกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสให้กับภูมิทัศน์ของวงการอีสปอร์ตในประเทศไทย

ทีมนักกีฬา

ในลีกปัจจุบันมีทีมลงแข่งขันทั้งหมดจำานวน 8 ทีม โดยมีทีมที่เป็นทีมลูกของสโมสรฟุตบอลจำานวน 3 ทีม ได้แก่ 

สโมสรฟุตบอลบาเลนเซียจากสเปน บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากไทย และที่ขาดไม่ได้ พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี จากฝรั่งเศส

นอกจากนี้ในลีกยังมีทีมที่เป็นแชมป์โลกสมัยปัจจุบัน ร่วมแข่งขันด้วย คือ ทีมดีแทค ทาลอน  

ทีมที่เข้าแข่งขันในอาร์โอวี โปร ลีก ประกอบด้วย

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี

ดีแทค X ทาลอน

สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย อีสปอร์ต

คิงออฟเกมเมอร์คลับ อีอารีน่า

เบคอนไทม์

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต ฟอร์ซ เกมมิ่ง

ผลงานในช่วงต้น

ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมและสไตล์การเล่นที่ตื่นเต้นเร้าใจในการแข่งขันอาร์โอวี โปร ลีก 2564/ฤดูหนาว ทีมพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี 

จึงพัฒนาฐานแฟนได้อย่างรวดเร็ว

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี มีเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์ประเทศไทยให้เร็วที่สุด จากนั้นจะออกเดินทางตามเก็บทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศ 

โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การแข่งขันอาร์โอวีชิงแชมป์โลก

แบรนด์อีสปอร์ต

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เติมมนตร์ขลังและกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสให้กับวงการอีสปอร์ตไทย
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THAILAND’S LEADING GAMING  
& ESPORTS PLATFORM

ฮับเบอร์

ฮับเบอร์ เป็นแพลตฟอร์มเกมมิ่งและอีสปอร์ตอันดับต้น ๆ ของวงการเกมแห่งประเทศไทย สร้างขึ้นโดยเกมเมอร์เพื่อเกมเมอร์ 

ฮับเบอร์จึงเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นแหล่งรวมตัวของเกมเมอร์จำานวนมากทั่วไทย และบางส่วนจากต่างประเทศ  ปัจจุบันแพลตฟอร์มได้เปิดตัว เกมเมอร์ ฮับ (Gamers Hub) 

ไปพร้อมกับการจัดแข่งขันอาร์โอวี ดิวิชั่น 1 ซึ่งถือเป็นการแข่งขันอีสปอร์ตครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

เราขอเสนอโอกาสในการเป็นผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเข้าร่วม สนับสนุน และใช้ฮับเบอร์ แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือเสริมเพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากการสนับสนุนทีม พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ที่ได้เข้าร่วมอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ผู้สนับสนุนและพันธมิตรยังสามารถเลือกทำาสัญญาสนับสนุนเฉพาะฮับเบอร์เป็นกรณีพิเศษก็ได้

ผ่านการสนับสนุนและรูปการสนับสนุนดังนี้

เกมเมอร์ ฮับ

เกมเมอร์ ฮับ พึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายน 2564 จากนั้นก็สามารถขยายฐานผู้ติดตามได้ออย่างรวดเร็วจนมีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 ราย เกมเมอร์ ฮับนำาเสนอบริการหลากหลายรูปแบบแก่เกมเมอร์ชาวไทย ตั้งแต่การจัดแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ในชุมชน 

ไปจนถึงการจัดเซมิโปรลีก การทำาชาเลนจ์กับอินฟลูเอนเซอร์ ไปจนถึงการทำาเกมเซิร์ฟเวอร์ที่มีฟีเจอร์พิเศษสำาหรับสตรีมเมอร์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยเกมเมอร์เพื่อเกมเมอร์ด้วยกัน

ฮับรองรับเกมยอดนิยม ได้แก่ เอโอวี เอเพ็กซ์เลเจนส์ แบตเทิลกราวดส์ คอลล์ออฟดิวตี้  แคลชรอยัล เคาน์เตอร์สไตรค์ DOTA 2 ฟีฟ่า 21 ฟอร์ทไนท์ ฟรีไฟร์ ไอเดนทิตี้ ลีกออฟเลเจ็นดส์ โมบายเลเจ็นดส์ เอ็นบีเอ2เค20 ซูเปอร์วอร์ และ เทคเคน 7

แผนการเติบโตและขยายธุรกิจในอนาคต

อีสปอร์ตเลินนิ่ง

อีสปอร์ตทีมเทรนนิ่ง

อีสปอร์ตสตูดิโอและอารีน่า

อีสปอร์ตและเอไอยิม

อีสปอร์ตเกมเมอร์คาเฟ่

https://hubber.gg/en/ 

แพ็คเกจสำาหรับพันธมิตร

ฮับเบอร์ จะผนวกแบรนด์ของพันธมิตรเข้ากับแพลตฟอร์ม เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ ทำาแคมเปญประชาสัมพันธ์ จัดการแข่งขัน ทำาการ

ตลาดในสื่อสังคมและสื่อดิจิทัล ทำาการตลาดโดยอินฟลูเอนเซอร์ ทำาการตลาดเชิงประสบการณ์ จัดกิจกรรมเลี้ยงรับรอง 

และการจำาหน่ายสินค้า

ทุกแพ็คเกจพร้อมเปิดรับผู้สนับสนุนแล้ว
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ฮับเบอร์

อาร์โอวี ดิวิชั่น 1 – 1 ล้านบาท

ฮับเบอร์ เป็นผู้จัดการแข่งขันอาร์โอวี ดิวิชั่น 1 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการแข่งขันอีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปี 2564

อาร์โอวี ดิวิชั่น 1 ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำาหรับทีมสมัครเล่นและผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในเวทีที่ใหญ่ขึ้นใน อาร์โอวี โปร ลีก

อาร์โอวี ดิวิชั่น 1 เป็นลีกการแข่งขันที่จะทำาความฝันให้เป็นความจริง เป็นพื้นที่ให้ผู้เล่นได้ค้นหาตนเองและฝึกฝนเพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับอาชีพต่อไป  

การแข่งขันจะจัดขึ้นทุกปีระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

ประโยชน์สำาหรับพันธมิตร

- การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านไลฟ์สตรีม ใน ช่วงรอ ฉากแคสเตอร์ พิธีกรและเวที การเลือกตัวละคร ในเกมและจังหวะเปลี่ยนซีน 

 ทีมและการแนะนำาข้อมูล การแบ่งกลุ่ม การประกาศรางวัล รีเพลย์ ไฮไลท์ และการกล่าวขอบคุณผู้ชม

- การสอดแทรกโฆษณาสินค้า (ไทอิน) โดยทีมนักพากย์อาจจะจัดวางสินค้าบนโต๊ะ เป็นต้น

- การสื่อสารผ่านสื่อสังคม บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ Garena ROV Thailand มีผู้ติดตามมากกว่า 4.5 ล้านคน 

 และ Garena Thailand มีผู้ติดตามมากกว่า 1.5 ล้านคน

- ดำาเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 10 ราย ที่มีผู้ติดตามในมือมากกว่า 10 ล้านคน 

 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการของผู้สนับสนุน

- คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำาหรับแบรนด์ และข่าวประกาศ

แคมเปญการประชาสัมพันธ์ มูลค่า 29 ล้านบาท

ประกอบด้วย

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ 5.2 ล้านบาท

การนำาเสนอทางโทรทัศน์ 18.6 ล้านบาท – ยอดวิวขั้นต่ำา 250K 

สื่อออนไลน์ 3.9 ล้านบาท

สื่อรูปแบบเดิม 800K บาท

THAILAND’S LEADING GAMING  
& ESPORTS PLATFORM

2,048

ทีมนักกีฬา

ผู้เล่น 8,000+ 
คน

แพ้คัดออก

4 รอบที่ไม่หมูอย่างที่คิด 

เพื่อเฟ้นหา 8 ทีมสุดท้าย

การแข่งขันแบบ

พบกันหมด

ทั้ง 8 ทีม 

แข่งขันในตารางลีก 

ก่อนเข้าสู่รอบตัดเชือก

1 ล้านบาท

เงินรางวัลรวม

รางวัลที่ 1 - 400,000 บาท                

รางวัลที่ 2 - 200,000 บาท            

รางวัลที่ 3 - 100,000 บาท

การแข่งขันรอบตัดเชือก 

ชิงเงินรางวัล 1 ล้านบาท

AIC 
ทีมที่ชนะจะได้รับสิทธิเข้าแข่งขัน 

อารีนาออฟเวเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ 

ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่ใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของโลก
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เกี่ยวกับทีมพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี

วัตถุประสงค์และค่านิยม

พีเอสจี อีสปอร์ต ในประเทศไทยมีโอกาสในการเติบโตสูงมาก  โดยพีเอสจี อีสปอร์ต มีแผนดังนี้

- สถาปนาทีมให้เป็นทีมอีสปอร์ตที่ประสบความสำาเร็จและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในและนอกประเทศไทย

- พัฒนาสมาชิกทีมให้มีความสามารถรอบด้าน เพื่อเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเกม ที่สามารถสะท้อนถึงค่านิยมของพีเอสจี 

 และพีเอสจี อีสปอร์ตทั่วโลก

- พัฒนาสูตรการชนะการแข่งขันและคว้าแชมป์ในการแข่งขันเอโอวีระดับภูมิภาคและระดับโลก

- ขยายฐานแฟนคลับให้แข็งแกร่ง

- สร้างคอนเทนต์ที่น่าติดตามตลอดทั้งปีให้กับทีม โดยรวมถึงคอนเทนต์นอกเหนือจากการแข่งขัน

- ขยายทีมไปสู่การแข่งขันในเกมอื่น ๆ

การไม่แบ่งแยกและการยอมรับความหลากหลาย

พีเอสจี มีเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนการแบ่งแยก และการกีดกันในทุกรูปแบบ และพร้อมรับผู้เล่น

ที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพเข้าร่วมทีมปารีสของเรา

นอกจากนี้ ทีมจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างแข็งขัน โดยจัดการแข่งขันอารีนาออฟเวเลอร์ 

เพื่อส่งเสริมให้เกมเมอร์หญิงเข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเฟ้นหาเกมเมอร์หญิงที่มีความสามารถ

เพื่อเข้าร่วมทีมเกมเมอร์อาชีพเพื่อแข่งขันในฤดูกาลต่อ ๆ ไป

นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมให้ทีมเดินทางไปเยี่ยมบ้านสงเคราะห์เด็กและโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อจัดโครงการฝึกอบรม

ให้แก่เด็กด้อยโอกาส และบริจาคเงินรางวัลส่วนหนึ่งที่ได้รับมาจากการแข่งขันเพื่อกิจกรรมการกุศล

พีเอสจี อีสปอร์ต รอบโลก

ผู้สร้างคอนเทนต์ ฟีฟ่า – ฝรั่งเศส 

ฟีฟ่า เกมเมอร์ – กาตาร์

ทีมบรอว์สตาร์ – สิงคโปร์และญี่ปุ่น

ลีกออฟเลเจ็นดส์ กับ ทาลอน อีสปอร์ต - เกาหลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น 

DOTA 2 กับ แอลจีดีเกมมิ่ง - จีน

พีเอสจี อีสปอร์ต - อาร์โอวี - ไทย

เวทีการแข่งขันอีสปอร์ตทั่วโลก

BRAWL STARS WORLD CHAMPIONSHIP - บรอว์สตาร์ - 1 รายการ

MDL CHANGSHA MAJOR - DOTA 2 - 1 รายการ

REGIONAL FUT CHAMPIONS - ฟีฟ่า - 5 รายการ

EPICENTER XL MAJOR - DOTA 2 - 1 รายการ

ESWC - FIFA - 2 รายการ

PCS SPRING - ลีกออฟเลเจ็นดส์ - 2 รายการ

WEPLAY ANIMAJOR - DOTA 2 - 1 รายการ

DREAMHACK OPEN - 2 รายการ

ESL CHAMPIONAT NATIONAL ROCKET LEAGUE - 1 รายการ

THE COLOSSEUM ROCKET LEAGUE - 1 รายการ

แบรนด์อีสปอร์ต

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เติมมนตร์ขลังและกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสให้กับวงการอีสปอร์ตไทย
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ปฏิทินปี 2564-2565 
กิจกรรม คำาอธิบาย ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

การแข่งขัน อาร์โอวี โปร อาร์โอวี โปร ลีก เพลย์ออฟ AIC / AWC อาร์โอวี โปร ลีก AIC อาร์โอวี โปร ลีก AWC อาร์โอวี โปร ลีก

กิจกรรมและของแจก กิจกรรมผู้สนับสนุนแจกของทุก 2 เดือน

อาร์โอวี โปร ลีก อาฟเตอร์มูวี

สารคดีเรื่อง “Our Journey” - นำาเสนอการเดินทาง

ตามเส้นทางฝันของทีมผู้เข้าแข่งขันในโปรลีก 

สรุปผลแต่ละฤดูกาล จำานวน 3 ตอน

พีเอสจี อินวิเทชันนอล พีเอสจี อินวิเทชันนอล (เชิญคนดัง/เพื่อการกุศล)

คลิปตัวอย่างงานพีเอสจี อินวิเทชันนอล
วิดีโอตัวอย่างการแข่งขันพีเอสจี อินวิเทชันนอล - 

เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

สรุปการแข่งขันพีเอสจี อินวิเทชันนอล วิดีโอเกี่ยวกับการแข่งขันพีเอสจี อินวิเทชันนอล

ถ่ายทอดสด
ไลฟ์สตรีมโดยผู้เล่นทุกสัปดาห์เพื่อประชาสัมพันธ์

แบรนด์ของผู้เล่น ทีมแข่งขัน และผู้สนับสนุน

ไฮไลท์ผู้เล่น/ทีม ภาพไฮไลท์ประจำาสัปดาห์จากโปรลีก

ฮับเบอร์ เอ็กซ์คลูซีฟ ไปเยือน 

พีเอสจี เฮาส์

ไลฟ์สตรีมการสัมภาษณ์และกิจกรรมที่แฟน ๆ 

ทำาร่วมกับทีมทุกสัปดาห์ ตลอดเส้นทางการแข่งขัน

แบรนด์อีสปอร์ต

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
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ตลาดอีสปอร์ต: ข้อเท็จจริง สถิติ แนวโน้ม

บริษัทที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่างพยายามหาช่องทาง ใหม่ ๆ ให้พันธมิตรธุรกิจได้เข้าร่วมสนับสนุนตามสถานที่ กิจกรรม และคอนเทนต์ที่ผลิตขึ้น แบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์ท้องถิ่น เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอีสปอร์ตมากขึ้นเป็นประวัติการณ์

ในปัจจุบัน เราได้ก้าวข้ามยุคที่องค์กรจะนำาเสนอหรือเวียนนำาเสนอโลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนแล้ว เพราะองค์กรหันมาเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ตลาดการส่งเสริมการสนับสนุน
ในปี 2564 กิจกรรมการส่งเสริมการสนับสนุนจะมีมูลค่าประมาณ 

641 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับรายได้ที่ภาคอุตสาหกรรมทำาได้คือ 

1.08 พันล้านดอลลาร์ โดยประเภทการสนับสนุนที่ได้รับส่วนแบ่ง

มากที่สุด คือการซื้อสิทธิบนสื่อที่มีมูลค่าเกือบ 200 ล้านดอลลาร์

คอนเทนต์
นอกจากทีมนักกีฬาที่มีอยู่ในมือแล้ว องค์กรอีสปอร์ตเกือบทุก

แห่ง มักจะมีการลงนามทำาสัญญาว่าจ้างผู้สร้างคอนเทนต์ 

และสตรีมเมอร์ใน Twitch ครั้งละหลาย ๆ ราย ในการผลิต

วิดีโอและเนื้อหาไลฟ์สตรีมเพื่อสร้างทราฟฟิคและหาผู้สนับสนุน

สิทธิในการตั้งชื่อ
สถานที่ที่ทีมนักกีฬาพักอาศัย ฝึกฝน และเข้าแข่งขัน ได้ถูกนำาใช้เป็นพื้นที่และโอกาสเพื่อรับการสนับสนุน

ทัวร์นาเมนต์
ในช่วงที่ผ่านมา หลายองค์กรได้หันมาสร้าง

สินทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสในการสนับสนุนเพิ่มเติม 

เช่น การจัดการแข่งขันอีสปอร์ต

การเข้าถึงแฟนกีฬา
องค์กรอีสปอร์ตเริ่มสร้างปฏิสัมพันธ์กับแฟนกีฬาอย่างจริงจัง 

จึงแทบจะไม่มีใครให้ความสำาคัญกับการติดโลโก้ลงบนเสื้อนักกีฬา

เพื่อการประชาสัมพันธ์มากเท่าเมื่อก่อน เพราะยุคนี้เป็นยุคที่

ต้องประชาสัมพันธ์แบรนด์ของผู้สนับสนุนผ่านกิจกรรม

อีสปอร์ตที่เข้าถึงแฟนกีฬาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

กลุ่มประชากร
มากกว่า70% ของผู้ชมที่ชื่นชอบกีฬาอีปสอร์ตในสหรัฐอเมริกา

มีอายุ 21 ปีขึ้นไป และมากกว่าหนึ่งในสามมีอายุเกิน 36 ปี

การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มเริ่มเล็งเห็นประโยชน์จากการเจาะกลุ่มเป้าหมายเกมเมอร์มากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มที่เข้าถึงได้ยากผ่านสื่อรูปแบบเดิม

 

- 80% ของเกมเมอร์ในทวีปอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และยุโรปตะวันตกมักจะรับประทานอาหาร

  หรือดื่มเครื่องดื่มขณะเล่นเกม 

- ขณะเล่นเกม เกมเมอร์ชอบบริโภคขนมขบเคี้ยวรสเค็มมากที่สุด ตามด้วยน้ำาอัดลมและขนมหวาน

- เครื่องดื่มชูก็กำาลังเป็นที่นิยมสูงที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งมีแบรนด์เครื่องดื่มชูกำาลังรายใหญ่ระดับโลก

  หลายรายเป็นเจ้าถิ่นครองตลาดอยู่

- 24% ของเกมเมอร์ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นนิยมดื่มเบียร์ และเบียร์เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด

  ในแถบละตินอเมริกา

474 ล้าน
ผู้ชมอีสปอร์ตทั่วโลก ประกอบด้วยผู้ที่ชื่นชอบ

กีฬาอีสปอร์ต 234 ล้านคน ผู้ชมที่รับชม

เป็นครั้งคราว 240 ล้านคน 

ที่มา: Statista

ที่มา : Sports Business Journal, Newzoo 2021 Global Esports and Live-Streaming Market Report, Newzoo Games & Esports Survey & Newzoo Consumer Insights Survey (สำารวจในอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และยุโรปตะวันตก)
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ที่สามารถเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของแฟนกีฬา และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย

การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ บุคลากรและลูกค้าขององค์กรที่ให้การสนับสนุนจะรู้สึกภาคภูมิใจและให้การเคารพนับถือภาคธุรกิจที่ทำากิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชน

ผู้สนับสนุนจะได้รับประโยชน์หลายประการจากการร่วมสนับสนุนดังนี้

 การประชาสัมพันธ์แบรนด์สู่สาธารณะ

โอกาสในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านอีสปอร์ต และแบรนด์พีเอสจี ผู้สนับสนุนจะได้ร่วมงานกับ พีเอสจี 

ซึ่งเป็นแบรนด์ดังระดับโลก และทีมพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ที่มีภาพลักษณ์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นที่

 การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านผู้เล่น

ขนาดและตำาแหน่งตามระดับการสนับสนุน 

การแสดงโลโก้บนเสื้อทีมอย่างเป็นทางการ

 การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านเครื่องแต่งกาย

ขนาดและตำาแหน่งตามระดับการสนับสนุน 

การแสดงโลโก้บนเสื้อทีมอย่างเป็นทางการ

 การประชาสัมพันธ์แบรนด์

 ผ่านการแข่งขัน

ขนาดและตำาแหน่งตามระดับการสนับสนุน 

อัฒจันทร์และฉากหลัง

บูทแคมป์

 การประชาสัมพันธ์แบรนด์

 ผ่านวิดีโอคอนเทนต์

ขนาดและตำาแหน่งตามระดับการสนับสนุน 

การจัดวางเพื่อนำาเสนอสินค้า

การถ่ายทอดสด

ไฮไลท์สารคดีเรื่อง “OUR STORY”

การสัมภาษณ์ผู้เล่น
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 สื่อและแคมเปญประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ถือเป็นโอกาสครั้งใหญ่ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้สนับสนุนได้ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านกิจกรรม 

พีเอสจี โรดโชว์

ลิโอเนล เมสซี ถือเป็นนักฟุตบอลน้ำาดีคนหนึ่งของโลก และเขาได้เข้าร่วมทีมฟุตบอลปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง ในเดือนสิงหาคม 2564 

จนเป็นที่ฮือฮาในหมู่แฟนบอลชาวไทย และกระแสนี้ก็ทำาให้แบรนด์ปารีแซ็ง-แฌร์แม็งในไทยเติบโตได้ค่อนข้างดี

ประชาสัมพันธ์มากกว่า 7 ช่อง

มากกว่า 65,000 ไลก์

การแสดงความคิดเห็นมากกว่า 1,667 ครั้ง

การแชร์มากกว่า 1,871 ครั้ง

กิจกรรมนัดพบสื่อ ในโอกาสที่พีเอสจีมาถึงเมืองไทย

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี กำาลังวางแผนกิจกรรมนัดพบสื่อ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นโอกาสที่ดีให้พันธมิตรได้ปรากฏตัวในข่าว 

รายการทอล์คโชว์ และการออกอากาศผ่านช่องทางสื่อรูปแบบเดิม ข่าวที่พีเอสจีมาถึงเมืองไทย ถือเป็นข่าวใหญ่

สื่อพันธมิตร

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี กำาลังเจรจากับสื่อเดิมดังต่อไปนี้... การนำาเสนอผ่านช่องทางสื่อรูปแบบเดิม – ไทยรัฐทีวี ช่อง 3,5,7; 

จีเอ็มเอ็ม 25, โมโน 29, และช่อง 32 สื่ออื่น ๆ – บางกอกโพสต์, Twitch, ข่าวสด, และ The Matter

 

 แคมเปญประชาสัมพันธ์

แพลตฟอร์มเกมมิ่งและอีสปอร์ต

พันธมิตรของพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี จะได้รับประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์บนหน้าหลักของ พีเอสจี อีสปอร์ต ระดับโลก 

ตลอดจนแพลตฟอร์มในประเทศ เช่น ฮับเบอร์ - เกมเมอร์ ฮับ

แพลตฟอร์มเฉพาะของอีสปอร์ตและเอโอวี ได้แก่

- Arena of Valor

- Bangkok Esports

- ROV Arena of Valor

- Pops

- AIS Esports

- Buriram United

- Esports Alliance

แบรนด์แอมบาสเดอร์และอินฟลูเอนเซอร์

แบรนด์ของพันธมิตรจะถูกผนวกเข้าไปในแผนการตลาดโดยแบรนด์แอมบาสเดอร์และอินฟลูเอนเซอร์ 

โดยจะมีการตกลงรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมให้ชัดเจนกับผู้สนับสนุน/พันธมิตรอีกครั้ง

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ทำางานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 10 ราย ที่มีผู้ติดตามในมือมากกว่า 10 ล้านคน 

เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการของผู้สนับสนุน

การใช้บริการบุคลากรของทีม ตลอดจนนักกีฬาในทีม ในการกล่าวปาฐกถา ยืมชื่อไปใช้ในแคมเปญทางการตลาด รับรองสินค้า 

และนำาเสนอโปรโมชั่นต่างๆ (รับรองเป็นทีมและไม่ใช่รายบุคคล)

แบรนด์อีสปอร์ต
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 สิทธิบนสื่อดิจิตอลและสื่อสังคม

ด้วยเหตุที่มวลชนรู้จักสโมสรฟุตบอลปารีแซ็ง-แฌร์แม็งและแบรนด์พีเอสจี อีสปอร์ตเป็นอย่างดีอยู่แล้ว 

จึงทำาให้ทีมพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวีมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามภายในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์หลังเปิดตัว 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/2564)

ผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กมากกว่า 15,000 คน

เข้าถึงมากกว่า 410,586 คน

ไลก์มากกว่า 9,611 ครั้ง เอนเกจเมนท์มากกว่า 135,180 ครั้ง

ช่องบนสื่อสังคม - PSG ESPORTS

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารบนสื่อสังคมของ พีเอสจี อีสปอร์ต ดังนี้

  เฟซบุ๊ก - https://www.facebook.com/psgesports - ผู้ติดตาม 183,000 คน

  ทวิตเตอร์ - https://twitter.com/PSGeSports - ผู้ติดตาม 77,600 คน 

  อินสตาแกรม - https://www.instagram.com/psgesports/ - ผู้ติดตาม 151,000 คน

  ยูทูบ - https://www.youtube.com/channel/UCYGexGCjQl7nU6Y6-QDV2dgm 

  - ผู้ติดตาม 26.1K คน

ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคม – ประเทศไทย

  ยูทูบ ช่อง GARENA ROV

- https://www.youtube.com/channel/UCy19QXxbCHh8qVVCbuGk-ig - ผู้ติดตาม 3.1 ล้านคน

  เฟซบุ๊กเพจ GARENA

- https://www.facebook.com/garena.aov - ผู้ติดตาม 500K+ คน

ผู้สนับสนุนและพันธมิตรจะถูกประชาสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ  ผ่านการไลฟ์สตรีม แบนเนอร์โฆษณา 

โพสต์บนสื่อสังคม และกิจกรรมการแข่งขัน สำาหรับรายละเอียด โปรดศึกษาเพิ่มเติมในรายการสิทธิประโยชน์

 

 การตลาดเชิงประสบการณ์

บูธจัดแสดงเพื่อสร้างประสบการณ์ – ภายในพื้นที่ควบคุมพิเศษ

จัดแจกสินค้าตัวอย่างให้กับแฟน ๆ ในงาน หรือผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคม

 การรับรองและการสร้างเครือข่าย

ผู้สนับสนุนสามารถใช้สิทธิจากการสนับสนุนทีมในการสร้างความบันเทิงแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานได้ 

ในกรณีที่ดำาเนินการได้ เรายินดีสนับสนุนทรัพยากรดังต่อไปนี้…

- การส่งทีมไปปรากฏตัวในงานของบริษัท (ขึ้นอยู่กับข้อจำากัดทางกฎหมาย และตารางการฝึก/การแข่งขันในช่วงเวลานั้น)

- บัตรวีไอพี เพื่อเข้าใช้บริการพื้นที่รับรองในวันจัดการแข่งขัน (การแข่งขัน อาร์โอวี โปร ลีก อย่างเป็นทางการ ถ้าสถานที่เอื้ออำานวย)

- กิจกรรมสร้างประสบการณ์พิเศษ – พบกับทีม เล่น/แข่งกับผู้เล่น (จัดทีมบริษัทมาดวลอาร์โอวีกับโปรทีมของเรา) 

 กิจกรรมการฝึกสอนทีม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของทีมพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี

 การจัดแจกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

โอกาสในการผลิตสินค้าแบรนด์ร่วม (ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย) เช่น ที่วางแก้ว แผ่นรองเมาส์ ถ้วยกาแฟ และผ้าขนหนู เป็นต้น

 โอกาสในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

หากพันธมิตรทางธุรกิจมีแผนการประชาสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดที่นอกเหนือไปจากนี้ พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ยินดีที่จะร่วมหารือ

กับพันธมิตรเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อให้การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของพันธมิตรได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แบรนด์อีสปอร์ต
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

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

ขอเชิญร่วมเดินทางไปกับทีม พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ในการแข่งขันอาร์โอวี โปร ลีก 15

รายการสิทธิประโยชน์

ระดับพันธมิตร

ระดับที่ 1 

พันธมิตรหลัก

2 ราย

ระดับที่ 2 

พันธมิตร

อย่างเป็นทางการ

3 ราย

ระดับที่ 3 

ผู้สนับสนุน

อย่างเป็นทางการ

4 ราย

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี 2564-2565

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในการสนับสนุน และสิทธิในการตั้งชื่อ

สิทธิในการใช้ชื่อ [ชื่อพันธมิตรหลัก] พันธมิตรหลักของพีเอสจี อีสปอร์ต

อาร์โอวี เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มี

สิทธิในการใช้ชื่อ [ชื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ] พันธมิตรอย่างเป็นทางการ

ของพีเอสจีอีสปอร์ต อาร์โอวี เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มี

สิทธิในการใช้ชื่อ [ชื่อผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ] ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

ของพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มี

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในประเภทสินค้าหนึ่งๆ ในการสนับสนุนทีม - 

ตัวอย่างเช่นสิทธิในการทำาการตลาดในฐานะพันธมิตรผู้จัดส่งอาหารอย่างเป็นทางการ

ของพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวีและเป็นผู้สนับสนุนการจัดส่งอาหารของทีม

แต่เพียงผู้เดียว

มี มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

โลโก้และภาพ

สิทธิในการใช้โลโก้สำาเร็จ (lock-up) ของพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี 

ในการทำาการตลาดทั้งภายในและภายนอก
โลโก้พันธมิตรหลัก

โลโก้พันธมิตร

อย่างเป็นทางการ

โลโก้ผู้สนับสนุน

อย่างเป็นทางการ

สิทธิในการใช้คลังภาพของ พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี - ภาพเคลื่อนไหว

และภาพนิ่ง - ในการตลาดทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอก
มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – ผู้เล่น/ผู้ฝึกสอน เสื้อทีม

โลโก้ด้านหน้าหรือด้านหลัง มี

โลโก้บนแขนเสื้อ
มี 

โลโก้หลัก

มี 

โลโก้ขนาดเล็กลง

โลโก้บนไหล่เสื้อ มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - เครื่องแต่งกาย

โลโก้บนสินค้าของพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี (ที่ ไม่ ใช่เครื่องแต่งกาย) 

เช่น ถ้วยกาแฟ และแผ่นรองเมาส์  เป็นต้น
มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - การแข่งขัน

วัตถุประกอบฉากการถ่ายทำา - ป้าย X-stand สแตนดี้ ฉากหลัง มี มี มี

แสดงโลโก้ในการถ่ายภาพหมู่ มี มี

รายการสิทธิประโยชน์

ระดับพันธมิตร

ระดับที่ 1 

พันธมิตรหลัก

2 ราย

ระดับที่ 2 

พันธมิตร

อย่างเป็นทางการ

3 ราย

ระดับที่ 3 

ผู้สนับสนุน

อย่างเป็นทางการ

4 ราย

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - วิดีโอคอนเทนต์

การจัดวางสินค้า - การกล่าวถึงสินค้าและการใช้งาน มี มี

แสดงโลโก้วนในไลฟ์สตรีม - แสดงวนซ้ำาในไลฟ์สตรีมของผู้เล่น (กิจกรรมสตรีม

โดยทีมพีเอสจี อีสปอร์ตเอง ไม่ใช่สตรีมอย่างเป็นทางการจากอาร์โอวี โปร ลีก)
มี มี มี

การแทรกประชาสัมพันธ์สินค้าในสารคดีเรื่อง “Our Story” 

โดยพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี – แสดงโลโก้และจัดฉากการใช้งานสินค้า
มี

สารคดีเรื่อง “Our Story” โดยพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี – แสดงโลโก้ในตอนจบ

ของวิดีโอคอนเทนต์
มี มี มี

โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ของผู้สนับสนุนบนโทรทัศน์ – นำาเสนอผ่านฟีด

บนสื่อสังคม  
มี

บทสัมภาษณ์ผู้เล่นรายสัปดาห์ - โลโก้ในคอนเทนต์ มี มี มี

คอนเทนต์วิดีโอพิเศษ - วิดีโอนำาเสนอกิจกรรมที่ปรับแต่ง

เพื่อการประชาสัมพันธ์แบรนด์
มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – บูทแคมป์

สปอนเซอร์ชิปฮอลล์ - แบนเนอร์และทิวธงในบูทแคมป์ มี มี มี

การจัดวางสินค้า - ในสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์
มี 

ขึ้นอยู่กับแบรนด์

มี 

ขึ้นอยู่กับแบรนด์

สิทธิด้านการใช้พื้นที่สื่อและการประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมนัดพบสื่อ กับพีเอสจี อีสปอร์ต มี มี มี

สิทธิในการอ้างถึงความสัมพันธ์กับพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวีในแคมเปญ

ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาทุกชนิด
มี มี มี

การใส่โลโก้ลงในโฆษณาหรือกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ 

วิทยุ สื่อออนไลน์ หรือสื่อสังคม เพื่อการประชาสัมพันธ์

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวีที่ทีมผลิตขึ้น

เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า

งานแถลงข่าวเปิดตัวผู้สนับสนุน - โดยงบประมาณของผู้สนับสนุน มี มี

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อพันธมิตร มี มี มี

แคมเปญประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์และอินฟลูเอนเซอร์ตามแผนการตลาด 

โดยจะมีการตกลงรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมให้ชัดเจนกับผู้สนับสนุน/

พันธมิตรอีกครั้ง

มี มี มี



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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รายการสิทธิประโยชน์

ระดับพันธมิตร

ระดับที่ 1 

พันธมิตรหลัก

2 ราย

ระดับที่ 2 

พันธมิตร

อย่างเป็นทางการ

3 ราย

ระดับที่ 3 

ผู้สนับสนุน

อย่างเป็นทางการ

4 ราย

การใช้บริการบุคลากรของทีม ตลอดจนนักกีฬาในทีม ในการกล่าวปาฐกถา 

ยืมชื่อไปใช้ในแคมเปญทางการตลาด รับรองสินค้า และนำาเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ 

(รับรองเป็นทีมและไม่ใช่รายบุคคล)

มี มี มี

การประชาสัมพันธ์ผ่านแคมเปญประชาสัมพันธ์ที่พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวีจัดทำาขึ้น มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุประชาสัมพันธ์

ของพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทุกรายการ 
เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า

กิจกรรมบนสื่อดิจิตอลและสื่อสังคม

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนสื่อสังคมและช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง

ที่พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวีมี 
เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า

แบนเนอร์ - ติดแบนเนอร์บนเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูบ มี มี มี

โพสต์บนสื่อสังคม - โพสต์รูปภาพบนเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ มี มี มี

แจ้งเตือนการจัดไลฟ์สตรีม - เฟสบุ๊คและอินสตาแกรม มี มี มี

กิจกรรมพิเศษ/สินค้าแจกฟรี - เฟสบุ๊คและอินสตาแกรม มี มี

การทำาแคปชั่น และแฮชแท็ก - สื่อสังคมทุกแพลตฟอร์ม มี มี มี

วิดีโอไฮไลท์นำาเสนอผู้เล่น - 1 วิดีโอต่อสัปดาห์ 26 วิดีโอ

กิจกรรมพิเศษ/สินค้าแจกฟรี - 2 โพสต์ใน 2 เดือน เป็นเวลา 6 เดือนใน 1 ปี 12 โพสต์ 12 โพสต์

การประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนบนไลฟ์สตรีม – 12 ครั้ง/ผู้เล่น/ทีม/สัปดาห์ 52 52 52

สารคดีเรื่อง Our Journey  - 3 วิดีโอต่อโปรลีก 1 ฤดูกาล 6 วิดีโอ 6 วิดีโอ 6 วิดีโอ

แจ้งเตือนการจัดไลฟ์สตรีม – 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 12 เดือน 52 52 52

โพสต์บนโปรลีก - 2 นัดต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 8-10 สัปดาห์ต่อฤดูกาล 

จำานวน 2 ฤดูกาลต่อปี
32 - 40 32 - 40 32 - 40

ฮับเบอร์  เอ็กซ์คลูซีฟ ไปเยือน พีเอสจี เฮาส์ – 1 บทสัมภาษณ์ต่อสัปดาห์

เป็นเวลา 12 เดือน
52 52 52

รายการสิทธิประโยชน์

ระดับพันธมิตร

ระดับที่ 1 

พันธมิตรหลัก

2 ราย

ระดับที่ 2 

พันธมิตร

อย่างเป็นทางการ

3 ราย

ระดับที่ 3 

ผู้สนับสนุน

อย่างเป็นทางการ

4 ราย

การตลาดเชิงประสบการณ์

บูธจัดแสดงเพื่อสร้างประสบการณ์ ในที่กิจกรรมที่พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี

จัด - ภายในพื้นที่ควบคุมพิเศษของพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี
มี มี มี

การจัดแจกสินค้าตัวอย่างให้กับแฟน ๆ ในพื้นที่ของพีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี 

ที่งานแข่งขัน หรือผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคม
มี มี มี

การรับรองและการสร้างเครือข่าย

บัตรวีไอพี เพื่อเข้าใช้บริการพื้นที่รับรองของทีม ถ้ามี มี มี

กิจกรรมสร้างประสบการณ์พิเศษ – พบกับทีม จัดทีมบริษัทมาเล่น/แข่งกับผู้เล่น 

กิจกรรมการฝึกสอนทีม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของทีม

พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี

มี มี

โครงการการจัดแจกสินค้าส่งเสริมการขาย

โอกาสในการผลิตสินค้าแบรนด์ร่วม โอกาสเสริม โอกาสเสริม โอกาสเสริม



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

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

ขอเชิญร่วมเดินทางไปกับทีม พีเอสจี อีสปอร์ต อาร์โอวี ในการแข่งขันอาร์โอวี โปร ลีก 17

ติดต่อ

บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

160 ถนนงามวงศ์วาน 

ตำาบลบางเขน 

อำาเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี 11000

ประเทศไทย

https://psg-esports.com/home/  

https://hubber.gg/

คุณมาร์คัส ลูเอร์ - ซีอีโอ

อีเมล: marcus@hubber.gg

คุณเอ็มเค – ผู้ช่วยซีอีโอและซีบีดีโอ

อีเมล: mk@hubber.gg  

โทรศัพท์: +66 8 4665 3048

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 

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

แบรนด์อีสปอร์ต

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เติมมนตร์ขลังและกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสให้กับวงการอีสปอร์ตไทย


