
รููท เดอะ ฟิิวเจอรู์ คืือ แพลตฟิอรู์มการูศึึกษาแนวใหม่ท่ �จะช่่วยให้ปรูะช่าช่น แบรูนด์ และชุ่มช่น

เข้าใจถึงผลกรูะทบเช่ิงบวก ของอาหารูจากพืช่ (plant-based food) ท่�ผลิตในท้องถิ�นท่�ม่ผลต่อ

คืวามยั�งยืนของโลกมากขึ้น 

นับตั้งแต่ท่� รููท เดอะ ฟิิวเจอรู์ เปิดตัวในเดือนพฤษภาคืม 2563 ม่ผู้ให้คืวามสนใจและติดตามทาง

ออนไลน์มากกว่า 15,000 คืน และ 95% อยู่ในปรูะเทศึไทย 

รููท เดอะ ฟิิวเจอรู์ ก่อตั้งโดยคืุณแมกซ์์ เฮลลิเออรู์ และคืุณโจแอนน่า บรููมฟิีลด์ เพ่อดำาเนินภารูกิจ

ปรูะเภทไม่แสวงหาผลกำาไรู เพื�อสรู้างคืวามตรูะหนักถึงปัญหาการูเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศึและ

การูพัฒนาอย่างยั�งยืน โดยเน้นส่งเสรูิมการูพัฒนาในอุตสาหกรูรูมอาหารูจากพืช่ 

รููท เดอะ ฟิิวเจอรู์ ม่การูจัดการูศึึกษาผ่านแพลตฟิอรู์ม และกิจกรูรูมพิเศึษเพ่อสังคืมอยู่เป็นปรูะจำา จึง

เป็นโอกาสสำาคืัญสำาหรูับภาคืธุุรูกิจท่�จะเข้ารู่วมสนับสนุนเพ่อแสดงคืวามมุ่งมั�นในการูดำาเนินการูตาม

เป้าหมายการูพัฒนาท่�ยั�งยืนของสหปรูะช่าช่าติและการูปกป้องโลกของเรูาเพ่อลูกหลานในอนาคืต
 

แพลตฟิอรู์มของ รููท เดอะ ฟิิวเจอรู์ สามารูถสรู้างและนำาเสนอข้อมูลการูวิเคืรูาะห์อุตสาหกรูรูมอาหารู

จากพืช่โดยละเอ่ยด เพ่ออำานวยคืวามสะดวกให้ภาคืธุุรูกิจทั้งในและต่างปรูะเทศึในการูเปิดตัวสินคื้า

ใหม่ท่�ผลิตจากพืช่สู่ภูมิภาคืและสรู้างปฏิิสัมพันธุ์กับกลุ่มเป้าหมาย

เรามีีโอกาสมีากมีายสำาหรับองค์์กรธุุรกิจและบุค์ค์ลทั่ั�วไปในการร่วมีเป็นผู้้�สนับสนุนและพัันธุมีิตร

กับ ร้ทั่ เดอะ ฟิิวเจอร์ ในช่่วงปี 2564 และ 2565 ผู้่านการเป็น พัันธุมีิตรหลัก, ผู้้�สนับสนุนอย่าง

เป็นทั่างการ, ผู้้�จัดหาสินค์�าและบริการอย่างเป็นทั่างการ และสื�อพัันธุมีิตรอย่างเป็นทั่างการ 

ข้ �อมี้ลโดยสังเข้ป

 เหต ุ ใดค์ ุณค์วรต �องเ ริ�มีทั่ันทั่ ี

อัันดัับที่่� 6

ปรูะเทศึไทยเป็นปรูะเทศึลำาดับท่� 6

 ท่�ได้รูับผลกรูะทบจากการู

เปล่�ยนแปลงของสภาพอากาศึ

มากท่�สุด  ในช่่วง 20 ปีท่�ผ่านมา

30+%

ของพืน้ท่�ในกรูงุเทพมหานคืรูอาจจะตอ้ง

ปรูะสบอทุกภยัอยูบ่อ่ยคืรูัง้ หลงัปี 2573

 เนอ่งจากปรูมิาณนำ้าทะเลอา่วไทยจะหนนุ

สงูขึน้ จากภาวะนำ้าแขง็ขัว้โลกละลาย

แล้ง้เป็น็

ป็ระวัตัิกิารณ์์

ภยัแลง้และนำ้าทว่มหนกัในปี 

2562 เปน็เคืรูอ่งยำ้าเตอืนวา่

มนษุยช่าตจิะตอ้งลงมอืแกป้ญัหา

อยา่งจรูงิจงั

ป็ศุสุั ัติวั ์

การเกษติร

ผลกรูะทบตอ่สิ�งแวดลอ้มท่�ใหญข่ึน้

กวา่การูคืมนาคืมขนสง่ทัง้หมด

ท่�รูวมเขา้ดว้ยกนั

ชาวัมังัสัวัริตัิิ  

ปจัจบุนัรูา้นอาหารู, คืาเฟิ,่ บรูกิารูจดัสง่, 

ไอศึกรูม่, ขนมหวาน, ช่ส่ และแมแ้ต่ในเมนู

อาหารูทั�วไป ตา่งเรูิ�มมท่างเลอืกสำาหรูบัผูท้่�

ทานมงัสวริูตัใินเมนเูพิ�มมากขึน้

สัขุภาพ

เรูาสามารูถมส่ขุภาพด่ได้ โดยไม่

ตอ้งพึ�งพาเนือ้สตัว์ ไข่ และนม

การป็ลู้กขา้วั. . .

ในลุม่แมน่ำ้าเจา้พรูะยาอก่ 15 ปขีา้งหนา้ ถอืวา่ม่

คืวามเส่�ยงมากเนอ่งจากการูเปล่�ยนแปลงของ

สภาพภมูอิากาศึ

การเสัอ่ัมัสัภาพ 

ขอังสัิ�งแวัดัล้อ้ัมั

ไฟิปา่, มลพษิทางอากาศึ และอทุกภยั 

จะเกดิถ่�ขึน้เนอ่งจากโลกมอ่ณุหภมูทิ่�สงูขึน้

รทูี่ เดัอัะ ฟิวิัเจอัร์ 2564/2565
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โอักาสัในการสัน ับสัน ุนแล้ะร ่วัมัเป็น็พ ันธมั ิติรที่างธรุก ิจ

ภาพรวัมักิจกรรมั

กิจกรรมัพิเศุษบนแพล้ติฟิอัร์มั

มัหกรรมัสัินค้า้จากพืช

แล้ะค้วัามัยั �งย ืน

 ผูจ้ำาหนา่ยมากกวา่ 65 รูาย

ผูรู้ว่มงานมากกวา่ 8,000 คืน

งานมัอับรางวััล้ อัาหารจากพืช

10 ปรูะเภทรูางวลั จาก  3 เมอืง

และ ผูรู้ว่มโหวต 12,000 คืน

30 วััน กับค้วัามัที่า้ที่าย

การ ที่านอัาหารจากพืช

นกักฬ่าอาช่พ่ในปรูะเทศึไทยเขา้รูว่ม

กจิกรูรูมโดยทานอาหารูจากพชื่ 100% 

เปน็เวลา 30 วนั

โค้รงการนมัถั่ั �วัเหล้ือัง

แจกฟิร่

 แจกนมถั�วเหลอืงฟิรูต่ามรูา้นคืาเฟิท่่�เขา้รูว่ม

ชมัรมันักวัิ �ง

ร ัน เดัอัะ ฟิวิัเจอัร์

รูณรูงคืเ์พอ่ใหผู้ค้ืนรููจ้กัอาหารูจากพชื่

มากขึน้

รัน ฟิอัร ์  ไค้ล้เมัที่

การูวิ�งฮาลฟ์ิมารูาธุอน

แพล้ติฟิอัร์มัการศุึกษาดัา้นอัาหารจากพืช

สัมัาชิกผูู้รั้บข่าวัสัาร

ที่างอั่เมัล้

มผู่ส้มคัืรูสมาช่กิท่� ไมซ่์ำ้ากนั

มากกวา่ 6,000 คืน

เวับ็ไซ้ติ์

นำาเสนอบทคืวามและขา่วปรูะจำาสปัดาห์

การถั่่าย ภาพอัาหาร

ภาพท่�เก่�ยวกบัอาหารูจำานวน

3 ภาพ ตอ่สปัดาห์

ค้รัวัอัาหาร

จากพืชขอังฉััน

นำาเสนอขอ้มลูผูท้านมงัสวริูตัทิ่�

มช่่อ่เสย่ง

วัิดั ่ โอั

เพ่อัการศุึกษา

นำาเสนอไฮไลท์ วถิป่ฏิบิตัเิพอ่คืวามยั�งยนื

บับเบิ �ล้ ที่่ ซ้ ่ร ่สั ์

ปจัจบุนัเผยแพรูว่ดิ่โอไปแลว้

จำานวน 8 ตอน และยอดววิรูวม

มากกวา่ 17,000 ววิ

ใชพ้อัดั่ มั ่เหล้ือัใช้

วดิ่โอนำาเสนอภาพเศึษอาหารู

เหลอืทิง้

โค้รงการช่วัยกัน

เพ่อัอันาค้ติขอังเรา

นำาเสนอคืวามจำาเปน็ในการูลงมอืทำาเพอ่รูบัมอื

กบัสภาพอากาศึรูอบ ๆ ตวัท่�เปล่�ยนไป

แอัป็พล้ิเค้ชันสัำาหรับ

การจัดัสั่ง  

ช่ว่ยใหผู้ค้ืนรูบัรููแ้ละเขา้ถงึอาหารู

มงัสวริูตัมิากขึน้ 

แฟิชั �น

แล้ะการถั่า่ยภาพอัาหาร  

นำาเสนอสนิคืา้เสือ้ผา้และอาหารู

ท่�ทำาให้ โลกยั�งยนื

40 UNDER 40

รูวมเมนอูาหารูจากพชื่ ในรูาคืายอ่มเยา

วัิดั ่ โอั

ถั่่ายที่อัดัสัดั

วทิยากรูรูบัเช่ญิพเิศึษ

วจิารูณอ์าหารูกนัแบบสด ๆ

ติะกรา้สัำาหรับผูู้ท้ี่านมังัสัวัริตัิิ

โคืรูงการูคืา้ปลก่ท่�มส่ินคืา้มังสวิรูตัิ  ใหเ้ลอืกซ์ือ้มากท่�สดุในปรูะเทศึไทย
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โอักาสัในการสันับสัน ุนแล้ะร ่วัมัเป็น็พันธมั ิติรที่างธรุก ิจ

แพค็้เกจสัำาหรับการสันับสันนุ

เราไดัพ้ฒันาแพค็้เกจการสันับสันนุติ่าง ๆ ติามัระดัับงบป็ระมัาณ์แล้ะการป็ระชาสััมัพันธแ์บรนดัท์ี่่ �แติกติ่างกัน ดัังน่�

ผู้ ูเ้ช ่ �ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ยผูู้เ้ช ่ �ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ย

ระดัับที่่ � 1 - พันธมัิติรหล้ัก

พนัธุมติรูหลกั จำานวน 6 รูาย เพอ่สนบัสนนุ รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ และ

กจิกรูรูมพเิศึษท่� รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ จดัในปี 2564 และ 2565 ดงัน่้  

   - มหกรูรูมสินคืา้จากพืช่และคืวามยั�งยืน 

   - งานมอบรูางวัลอาหารูจากพืช่

   - 30 วันกับคืวามทา้ทายการูทานอาหารูมังสวิรูัติ

   - โคืรูงการูนมถั�วเหลืองแจกฟิรู่

   - ช่มรูมนักวิ�ง รัูน เดอะ ฟิวิเจอรู์

   - รูัน ฟิอรู์ ไคืลเมท ฮาล์ฟิมารูาธุอน

ระดัับที่่� 2 - ผูู้ส้ันับสันนุอัย่างเป็น็ที่างการ

ผูส้นบัสนนุอยา่งเปน็ทางการูไมจ่ำากดัจำานวน พรูอ้มรูบัสทิธุิ

ในการูเขา้ใช่ง้านและผนวกแบรูนดเ์ขา้กบั รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ 

แพลตฟิอรูม์ดา้นการูศึกึษาและโคืรูงการูกจิกรูรูมพเิศึษตา่ง ๆ

ระดัับที่่ � 3 - ผูู้จ้ัดัหาสัินค้า้แล้ะบริการ

อัย่างเป็น็ที่างการแล้ะสั่อัพันธมัิติร

อัย่างเป็น็ที่างการ

ผูจ้ดัหาสนิคืา้และบรูกิารูอยา่งเปน็ทางการู จำานวน 10 รูาย

สอ่พนัธุมติรูอยา่งเปน็ทางการู จำานวน 10 รูาย



สัร ้า งค้วั ามัติระหนักร ู ้ถั่ ึ ง ก ารเป็ล้ ่ �ยนแป็ล้งขอังสัภาพภ ูมั ิอั าก าศุ  
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โอักาสัในการสันับสัน ุนแล้ะร ่วัมัเป็น็พันธมั ิติรที่างธรุก ิจ

มัหกรรมัสัินค้า้จากพืชแล้ะค้วัามัยั�งยืน ป็ระจำาป็ี 2564 แล้ะ 2565

มัหกรรมัสัินค้า้จากพืชแล้ะค้วัามัยั�งยืนเป็ดิัตัิวัค้รั�งแรกในป็ี 2563 แล้ะถั่อืัเป็น็งานที่่� ใหญ่ที่่ �สัดุัในเอัเชย่

โดัยงานแสัดังอัาหารจากพืชป็ระจำาป็คี้รั �งใหมั่ มัก่ำาหนดัจดััขึ�นในวัันที่่� 8-9 มักราค้มั 2565

งาน 2 วััน 
ผูู้จ้ำาหน่ายมัากกวั่า 65 ราย 

มย่อดจองบธูุ 80% แลว้

255,000+ 

Reach จากเฟิสบุ�คืแฟินเพจ

เนื�อัหา 
พรูอ้มแจกจา่ยใหผู้จ้ำาหนา่ยแช่รู์

ลงโซ์เช่ย่ลมเ่ดย่เพอ่

ปรูะช่าสมัพนัธุ์

ที่อ้ังถั่ิ �นแล้ะนานาชาติิ

คืรูอบคืลมุสอ่ในวงกวา้ง

เขา้ร ่วัมัฟิร่

8,000+

จำานวนผูเ้ขา้ช่มงานรูวมถงึอนิฟิลเูอนเซ์อรูท์ั�ว

ปรูะเทศึไทย - คืนไทย 60% ช่าวตา่งช่าติ 40%

2.7 ล้า้น

Reach จากช่อ่งทาง online รูะหวา่งช่ว่งงานมหกรูรูม

และพธิุม่อบรูางวลั

ท่�มา : ข้อมูลงานปี 2563 

ผูู้เ้ช ่ �ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ยผูู้เ้ช ่ �ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ย
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งานมัอับรางวัลั้อัาหารจากพืชป็ระจำาป็ี 2564 แล้ะ 2565

งานน้่ม่จุดปรูะสงคืเ์พ่อส ่งเสรูิมรูา้นอาหารูท่�ขายอาหารูจากพืช่ในปรูะเทศึไทย และสรูา้งแรูงบันดาลใจใหรู้า้นอาหารู

ทั�ว ๆ ไป ในการูสรูา้งสรูรูคืแ์ละโฆษณาอาหารูจากพืช่เปน็ทางเลือก

รูางวัลปรูะจำาป ี 2564 จะปรูะกาศึในเดือนสิงหาคืม 2564

งานมอบรูางวัลจัดขึน้เปน็คืรูัง้แรูกในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคืม 2563 โดยม่วัตถุปรูะสงคืเ์พ่อแสดงใหเ้หน็ถึงปรูะโยช่น์

ทางธุรุูกิจในการูเจาะตลาดฐานผู ้บรูิโภคืซ์ึ�งปรูะกอบดว้ยกลุ ่มคืนท่�พรูอ้มจะจ่ายเพิ�มไปกับสินคืา้และอาหารูท่� ใหค้ืุณคื่าดา้น

คืวามยั�งยืนท่�กำาลังเติบโตขึน้เรู ่อย ๆ 

ค้ะแนนโหวัติจาก

12,000 ค้น

ใน 6 สปัดาหบ์นรูทูเดอะฟิวิเจอรู์

2.7 ล้า้น

Reach จากช่อ่งทาง online รูะหวา่ง

ช่ว่งงานมหกรูรูมและก่อนพธ่ิุมอบรูางวลั

10 หมัวัดัหมัู ่  

จากทั�วปรูะเทศึไทย - ไทย 60% 

ตา่งช่าติ 40%

รางวััล้
ผูรู้ว่มโหวต 5 คืน จะไดรู้บับตัรูกำานลัมลูคืา่ 

5,000 บาท สำาหรูบัการูรูบัปรูะทานอาหารูท่�รูา้น

ท่�ช่นะรูางวลัในสาขาใกลบ้า้น

10 ล้า้น

Reach รูวมจากผูท้่�มช่่อ่เสย่งดา้นอาหารู

มงัสวริูตัจิำานวน 10 คืน ท่�ช่ว่ยเหลอืและ

ปรูะช่าสมัพนัธุร์ูางวลั

3 เมัือัง

กรูงุเทพฯ เช่ย่งใหม่ และภเูกต็

การป็ระชาสััมัพันธ์

ผา่นใบจดัสง่อาหารูแบบแสกน QR Code ไดจ้ำานวน 15,000 ใบ เมอ่สั�งจดัสง่อาหารู

จากรูา้นอาหารูทั�วกรูงุเทพฯ เช่ย่งใหม่ และภเูกต็ และปา้ยตัง้โต�ะจดัแสดงตามรูา้นอาหารู

อก่มากกวา่ 1,000 ปา้ย

ผูู้ช้นะรางวัลั้ 30 ราย

 โดยจะมก่ารูตพ่มิพช์่อ่ธุรุูกจิ ท่�อยู่ และ

หมายเลขโทรูศึพัท์ ลงในหนา้โฆษณาแบบ

เตม็หนา้ในหนงัสอืพมิพบ์างกอกโพสต์

ท่�มา : ข้อมูลงานปี 2563 

ผูู้เ้ช ่ �ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ยผูู้เ้ช ่ �ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ย
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กิจกรรมัหล้ัก

30 วััน กับค้วัามัที่้าที่ายการที่านอัาหารจากพืช

เปน็ช่าเลนจเ์พอ่ทา้ทายคืวามสามารูถนักก่ฬาอาช่่พในปรูะเทศึไทยในการูรู่วมทานอาหารูจากพืช่

เท่าน้ันเปน็เวลา 30 วัน

พลาดไม่ได้ กับคืลปิวดิ่ โอรูายการู 30 วันช่าเลนจ์ ท่�รูวบรูวมภาพบรูรูยากาศึการูรูับปรูะทาน

อาหารูมือ้คืำ�ากับคืรูอบคืรูัวและเพอ่น ๆ การูอภปิรูายและแนะนำาอาหารูจากพืช่ และวถ่ิช่่วติการู

รูับปรูะทานอาหารูจากพืช่เปน็หลัก

ในตอนทา้ยของโคืรูงการู นักก่ฬาจะไดม้่ โอกาสแสดงคืวามคืดิเหน็เก่�ยวกับปรูะสบการูณต์ลอด 

30 วันท่�ผ่านมา

กำาหนดกิจกรูรูม เดอืนมถินุายน 2564

เริ �มัติน้

1 กรูกฎาคืม 2564

4 X 15 นาที่่

วดิ่โอแนวสารูคืด่

แพรูภ่าพทกุสปัดาห์ในปรูะเทศึไทย 

พรูอ้มคืำาบรูรูยายเปน็ภาษาองักฤษ

30 วััน

กบัการูทานอาหารูมงัสวริูตัิ

100% 

ป็ระโยชน์

ที่างการแพที่ย์

ตรูวจเลอืดกอ่นและหลงั

กจิกรูรูมเพอ่ดผูลตอ่สขุภาพจาก

การูเปล่�ยนแปลงวถิก่ารูกนิ

วัิดั ่ โอั

สััมัภาษณ์์

กบัโภช่นากรู ผูเ้ช่่�ยวช่าญดา้น

สขุภาพ และกจิกรูรูมการูฝึกึอบรูม

VLOG  

รายวััน

ช่ม VLOG จากนกักฬ่าท่�

จะมาพดูหนา้กลอ้งเปน็เวลา 

5 นาทท่กุวนัเก่�ยวกบั

สขุภาพกายและสขุภาพจติ

โค้รงการ “นมัถัั่ �วัเหล้ือังแจกฟิร่”

โคืรูงการู รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ พรูอ้มแจกนมถั�วเหลอืงตามรูา้นคืาเฟิฟ่ิรู่ โดยไม่มค่ื่าใช่จ้่ายใด ๆ

รูา้นกาแฟิส่วนใหญเ่รูย่กเกบ็เงินจากผูบ้รูิโภคืสงูขึน้เมอ่ผูบ้รูิโภคืเลอืกจำาหน่ายนมท่�ผลติจากพืช่เมอ่

เทย่บกับนมวัว

ซ์ึ�งผูบ้รูิโภคืกค็ืงไม่พอใจเท่าไหรู่นักท่�จะตอ้งจ่ายแพงขึน้เพอ่ทางเลอืกท่�จะมอบคืวามยั�งยืนใหแ้ก่โลก

โคืรูงการูนมถั�วเหลอืงแจกฟิรู่ มเ่ปา้หมายเพอ่ใหผู้บ้รูิโภคืไดเ้ขา้ถึงเคืรูอ่งด่มนมทางเลอืกท่�ม่รูาคืา

ปรูะหยดักว่านมวัว ผูบ้รูิโภคืจะไดศ้ึึกษาเก่�ยวกับสินคืา้ทางเลอืกน่ผ้่านการูอดุหนนุรูาคืา เพอ่เปน็

การูจงูใจใหท้ดลองซ์ือ้สินคืา้ท่�เปน็มติรูตอ่โลกและนำาคืวามยั�งยืนมาสู่ โลก

กำาหนดกิจกรูรูม 1 พฤศึจกิายน 2564

รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ กำาลังมองหาผูผ้ลตินมถั�วเหลอืงและธุรุูกิจรูา้นกาแฟิท่�มส่าขาในพืน้ท่�

ดัำาเนนิการโดัย บรษิทัี่ รทูี่ เดัอัะ ฟิวิัเจอัร์ จำากดัั
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ชมัรมันักวัิ �ง รัน เดัอัะ ฟิิวัเจอัร์

ช่มรูมนักวิ�ง รัูน เดอะ ฟิวิเจอรู์ พรูอ้มเปดิตอ้นรูับทกุคืนตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคืม 2564 เปน็ตน้ไป โดยม่วตัถปุรูะสงคื์

เพอ่สรูา้งช่มุช่นคืนอยากปฏิิวตัติัวเองผ่านการูรัูบปรูะทานอาหารูจากพืช่

ในช่่วงแรูก ทางช่มรูมจะจดักิจกรูรูมทกุวันอังคืารูและวันพฤหสับด่ในช่่วงเช่า้และเยน็ รูอบละ 1 ช่ั�วโมง 

นำากิจกรูรูมโดยท่ม รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ และอินฟิลูเอนเซ์อรูจ์ำานวนมาก

นอกจากน่จ้ะมก่ารูจำาหน่ายเสือ้ยดืและแจกจ่ายบางส่วนใหก้ับอินฟิลเูอนเซ์อรู์ โดยตัวเสือ้จะแสดงสโลแกนเก่�ยวกับ

อาหารูจากพืช่พรูอ้มโลโกผู้ส้นับสนนุ

ช่มรูมนักวิ�งน้่ถอืเปน็กา้วแรูกของทกุคืนท่�จะนำาไปสูก่ารูวิ�งฮาลฟ์ิมารูาธุอนในกิจกรูรูม “รูัน ฟิอรู์ ไคืลเมท” 

ท่�วางแผนไว้ ในปี 2565

รัน ฟิอัร์ ไค้ล้เมัที่ ฮาล้์ฟิมัาราธอัน 2565

เบือ้งตน้มก่ารูวางแผนจดังานฮาลฟ์ิมารูาธุอนแบบจำาหน่ายตั�วไว้ ในเดอืนพฤษภาคืม 2565 ท่�กรูงุเทพมหานคืรู

โดยมุง่เปา้ผูเ้ขา้รู่วมกิจกรูรูมไปท่�กลุ ่มคืนท่�ตอ้งการูจะรูณรูงคืเ์รูอ่งการูเปล่�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศึ และคืาดว่า

งานในปแีรูกน้่จะสามารูถดึงดดูนักวิ�งใหม้ารู่วมไดม้ากกว่า 5,000 คืน

งาน รัูน ฟิอรู์ ไคืลเมท ฮาลฟ์ิมารูาธุอน จะถกูปรูะช่าสัมพันธุอ์ย่างเตม็รููปแบบทัง้กอ่น รูะหว่าง และหลังกิจกรูรูม
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แพลตฟิอรูม์ รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ มาพรูอ้มกับกิจกรูรูมมากมายใหผู้ส้นับสนนุไดม้ส่่วนรู่วม ดังน้่

กิจกรรมั ค้ำาอัธิบาย ช่วังเวัล้า 

ผูู้้ติิดัติามัข่าวัสัารที่างอั่เมัล้ จัดส่งอ่เมลรูายเดือนไปยังสมาช่ิกท่�ไม่ซ์ำ้ากันมากกว่า 6,000 คืน กำาลังดำาเนินการู

เวั็บไซ้ติ์
บทคืวามช่วนคืิดรูายสัปดาห์ เผยแพรู่ผ่านเว็บไซ์ต์และโซ์เช่่ยลม่เด่ย  

www.rootthefuture.com
กำาลังดำาเนินการู

กำาล้ังดัำาเนินการ
นำาเสนอภาพเก่�ยวกับอาหารู จำานวน 3 ภาพต่อสัปดาห์ โดยเน้นท่�

นวัตกรูรูมอาหารู
กำาลังดำาเนินการู

วัิดั่โอัถั่่ายที่อัดัสัดั

วิทยากรูรูับเช่ิญพิเศึษและวิจารูณ์อาหารูกันแบบสด ๆ ผ่านการูนำา

เสนอข่าวเก่�ยวกับกิจกรูรูมเพ่อคืวามยั�งยืนและอาหารูมังสวิรูัติใน

ปรูะเทศึไทย

กำาลังดำาเนินการู

ค้รัวัอัาหารจากพืชขอังฉััน  

รูับช่มวิด่โอคืวามยาว 5 นาท่ ท่�จะติดตามอินฟิลูเอนเซ์อรู์และผู้ท่�ม่ช่่อ

เส่ยงเข้าคืรูัวของเขา ดูว่าม่อะไรูในคืรูัว ตู้เย็น ตู้แช่่ ตู้กับข้าว 

และตู้อ่น ๆ 

คืลิกเพ่อดูวิด่โอ

กำาลังดำาเนินการู

วัิดั่โอัเพ่อัการศุึกษา
วิด่โอรูายเดือนท่�เก่�ยวกับวิถ่ปฏิิบัติท่�เน้นคืวามยั�งยืน

คืลิกเพ่อดูวิด่โอ
กำาลังดำาเนินการู

บับเบิ�ล้ ที่่ ซ้่ร่สั์

รูับช่มบทวิจารูณ์อย่างตรูงไปตรูงมาเก่�ยวกับเคืรูือข่ายแฟิรูนไช่ส์รู้าน

ช่านมไข่มุกทั�วปรูะเทศึไทย ปัจจุบันเผยแพรู่แล้ว 8 ตอน ม่ยอดวิว 

17,000+ คืรูั้ง

คืลิกเพ่อดูวิด่โอ

กำาลังดำาเนินการู

ใช้พอัดั่ มั่เหล้ือัใช้
วิด่โอเก่�ยวกับขยะอาหารู - รูอช่มตอนใหม่ทุก 6 สัปดาห์

คืลิกเพ่อดูวิด่โอ
กำาลังดำาเนินการู

ผูู้เ้ช ่ �ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ยผูู้เ้ช ่ �ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ย
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โอักาสัในการสันับสัน ุนแล้ะร ่วัมัเป็น็พันธมัิติรที่างธรุกิจ

สัิที่ธปิ็ระโยชนห์ล้กั

     การป็ระชาสััมัพันธแ์บรนดั์

โอกาสในการูปรูะช่าสัมพันธุแ์บรูนดผ์ ่าน รููท เดอะ ฟิวิเจอรู์ 2564 และ 2565

สัิที่ธิในการติั�งชอ่ักิจกรรมัพเิศุษ

สัิที่ธิในการป็ระชาสััมัพันธแ์บรนดัผ์ู้่านกิจกรรมัพเิศุษ

กิจกรรมัการติล้าดัหน า้งาน

     สิัที่ธดิัา้นสัอ่ั การสัง่เสัริมัการขาย แล้ะการป็ระชาสััมัพันธ์ 

ผูส้นบัสนนุสามารูถใช่้ โอกาสดงักลา่วในการูผลติสอ่ปรูะช่าสมัพนัธุข์องตน เพอ่รูว่มนำาเสนอขา่วและ

กจิกรูรูมตา่ง ๆ โดยขา่วเก่�ยวกบังานจะถกูนำาเสนอผา่นสอ่ไทยทัง้รูะดบัทอ้งถิ�นและรูะดบัปรูะเทศึ ตลอด

จนสอ่รูะดบัภมูภิาคืเอเช่ย่ และรูะดบัโลกผา่นสอ่สงัคืม สอ่ออนไลน์ โทรูทศัึน์ วทิยุ และนติยสารูตา่ง ๆ

ขา่วเก่�ยวกบั รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ 2564 และ 2565 ถอืเปน็ขา่วเดน่ท่�มค่ืนสนใจตดิตาม นอกจากผู้

สนบัสนนุและพนัธุมติรู ทกุรูายจะไดรู้บัสทิธุใินการูผกูแบรูนดเ์ขา้กบัแพลตฟิอรูม์เพอ่วตัถปุรูะสงคืท์างการู

โฆษณาและปรูะช่าสมัพนัธุแ์ลว้ ผูส้นบัสนนุและพนัธุมติรูสามารูถสรูา้งคือนเทน้ผา่นแอมบาสเดอรู์ 

การูนำาเสนอไฮไลท์โคืรูงการู การูปรูะช่าสมัพนัธุ์ และการูแถลงขา่วตา่ง ๆ

แคืมเปญปรูะช่าสมัพนัธุม์ุง่ขยายผลการูปรูะช่าสมัพนัธุอ์อกไปในวงกวา้งตลอดทัง้ปี โดยจะคืรูอบคืลุม

กจิกรูรูมดงัน่้

- การูเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายผา่นสอ่ การูตพ่มิพบ์ทคืวามบนนติยสารูดา้นธุรุูกจิ ไลฟิส์ไตล์ และอาหารู

- การูปรูะช่าสมัพนัธุผ์า่นกจิกรูรูมเก่�ยวกบัอาหารูมงัสวริูตัิ คืวามยั�งยนื การูเปล่�ยนแปลงสภาพ

  ภมูอิากาศึและสิ�งแวดลอ้ม

- แคืมเปญโฆษณาออนไลน์ บทคืวาม บลอ็ก และสอ่สงัคืม

- สำานกัขา่วตา่งปรูะเทศึและทอ้งถิ�น

      สัื�อัพันธมัิติร

รูบัปรูะกนัการูปรูะช่าสมัพนัธุผ์า่นสอ่พนัธุมติรูของเรูา - รูอยนืยนัรูายช่อ่

      การโฆษณ์า

จะมก่ารูออกแคืมเปญโฆษณาผา่นสอ่ในวงกวา้งตลอดปี โดยเนน้การูปรูะช่าสมัพนัธุด์า้นขา่ว ไลฟิส์ไตล์ 

อาหารู และธุรุูกจิ โดยใช่เ้นือ้หาท่�ปรูบัปรูงุพเิศึษเพอ่ปรูะสทิธุผิลของการูปรูะช่าสมัพนัธุ์

ขา่วเก่�ยวกบั รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ 2564 และ 2565 จะไดรู้บัการูปรูะช่าสมัพนัธุผ์า่นกลยทุธุท์างการูตลาด

ท่�หลากหลายและผสมผสาน ไมว่า่จะเปน็สอ่สิ�งพมิพแ์ละช่อ่งทางการูปรูะช่าสมัพนัธุต์า่ง ๆ ผา่นสอ่

ออนไลน์

โดยการูปรูะสานงานกบัสอ่หลากหลายรูปูแบบ เพอ่ใหแ้พลตฟิอรูม์และกจิกรูรูมพเิศึษสามารูถเขา้ถงึพืน้ท่�

สอ่ไดอ้ยา่งคืรูอบคืลมุท่�สดุ เพอ่ใหข้า่วไดรู้บัการูปรูะช่าสมัพนัธุอ์อกไปอยา่งแพรูห่ลายและกวา้งขวางทัง้ใน

รูะดบัทอ้งถิ�นและรูะดบัปรูะเทศึ

นอกเหนอืจากการูปรูะช่าสมัพนัธุผ์า่นสอ่สิ�งพมิพ์ สอ่ออนไลน์ จดหมาย และจดหมายขา่วออนไลนแ์ลว้ 

ยงัจะมก่ารูปรูะช่าสมัพนัธุ์โคืรูงการูผา่นสอ่สงัคืมทกุช่อ่งทาง เพอ่สอ่สารูขอ้คืวามเก่�ยวกบักจิกรูรูมไปยงั

กลุม่เปา้หมายอก่ดว้ย

ดัำาเนนิการโดัย บรษิทัี่ รทูี่ เดัอัะ ฟิวิัเจอัร์ จำากดัั

สันบัสันนุการติล้าดัโดัย บรษิทัี่ พอัล้ พลู้ (เซ้า้ที่ อัส่ั เอัเชย่) จำากดัั – ผูู้เ้ช่�ยวัชาญดัา้นการสันบัสันนุการติล้าดั

www.rootthefuture.com

ผูู้เ้ช ่�ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ยผูู้เ้ช ่�ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ย



ป็ล้ ูกสัร ้า งร ากฐานเพ ่อัอันาค้ติที่ ่�ยั�งยืนยิ�ง ข ึ�น

1 0
ดัำาเนนิการโดัย บรษิทัี่ รทูี่ เดัอัะ ฟิวิัเจอัร์ จำากดัั     สันบัสันนุการติล้าดัโดัย บรษิทัี่ พอัล้ พลู้ (เซ้า้ที่ อัส่ั เอัเชย่) จำากดัั – ผูู้เ้ช่�ยวัชาญดัา้นการสันบัสันนุการติล้าดั

www.rootthefuture.com

โอักาสัในการสันับสัน ุนแล้ะร ่วัมัเป็น็พันธมัิติรที่างธรุกิจ

      สัิที่ธิดั า้นสัื�อัดัิจิติอัล้แล้ะสัื�อัสัังค้มั

ช่่องทางการูปรูะช่าสัมพันธุ ์

        เฟิสับุ�ค้ ผูู้ต้ิดิัติามั 10,251 ค้น   

https://www.facebook.com/rootthefuture/

        เวับ็ไซ้ติ์ ผูู้ต้ิดิัติามั 6,500 ค้น   

https://www.rootthefuture.com/

        อัินสัติาแกรมั ผูู้ต้ิดิัติามั 6,778 ค้น   

https://www.instagram.com/rootthefuture

      สัิที่ธดิัา้นการติล้าดัเชงิป็ระสับการณ์์

รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ 2564 และ 2565 มอบโอกาสสำาคืญัผา่นโคืรูงการูและกจิกรูรูม เพอ่ใหผู้ส้นบัสนนุเขา้รูว่มและแสดงจดุยนื

ในการูสนบัสนนุคืวามยั�งยนื การูแกป้ญัหาเพอ่บรูรูเทาการูเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศึ ตลอดจนผลกัดนัเปา้หมายการู

พฒันาโลกแหง่สหปรูะช่าช่าติ

      สัิที่ธดิัา้นการรับรอังล้กูค้า้แล้ะการสัรา้งเค้รอืัข่าย

รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ 2564 และ 2565 ขอเสนอโอกาสท่�หลากหลายสำาหรูบัผูส้นบัสนนุในการูรูองรูบัและสรูา้งคืวามบนัเทงิใหก้บักลุม่

เปา้หมาย เช่น่ ลกูคืา้และผูบ้รูหิารูในปรูะเทศึไทย จงึถอืเปน็วารูะท่�เหมาะสมอยา่งยิ�งสำาหรูบัการูทำากจิกรูรูมเพอ่สง่เสรูมิธุรุูกจิของทา่น

      สัิที่ธดิัา้นการผู้ล้ติิผู้ล้ติิภณั์ฑ์ส์ัง่เสัริมัการขาย

เรูาขอเสนอโอกาสสำาหรูบัผูส้นบัสนนุ พนัธุมติรู และผูจ้ดัหาสนิคืา้และบรูกิารู ในการูผลติสนิคืา้แบรูนดร์ูว่ม  ซ์ึ�งอาจจะใช่แ้จกจา่ยผา่น

สอ่หรูอืการูสง่เสรูมิการูขายในกจิกรูรูมการูตลาดหนา้งาน เช่น่ แพค็ืเกจตอ้นรูบัจากอาหารูจากพชื่ โดย รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ 2564 

ผูู้เ้ช ่�ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ยผูู้เ้ช ่�ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ย



เ สัริมัสัร ้า งอั ุติสั าหกรรมัอัาหารจากพืชในป็ระเที่ศุไที่ย  

1 1

รายการ

สัิที่ธิป็ระโยชน์

ระดัับพันธมัิติร

ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

พันธมัิติรหล้ัก

ผูู้้สันับสันุน

อัย่างเป็็น

ที่างการ

ผูู้้จัดัหาสัินค้้าแล้ะ

บริการอัย่างเป็็น

ที่างการแล้ะสั่อั

พันธมัิติร

สัิที่ธิดั้านการเป็็นผู้ล้ิติภัณ์ฑ์์ชนิดัเดั่ยวัในการสันับสันุน แล้ะสัิที่ธิ�ในการติั�งช่อั

สิทธุิในการูใช่้ช่่อ “พันธุมิตรูหลักของ รููท เดอะ ฟิิวเจอรู์ ” เพ่อใช่้ในการู

โฆษณาและปรูะช่าสัมพันธุ์
ม่

สิทธุิในการูใช่้ช่่อกิจกรูรูมพิเศึษ: มหกรูรูมสินคื้าจากพืช่และคืวามยั�งยืน, 

งานมอบรูางวัลอาหารูจากพืช่, 30 วัน กับคืวามท้าทายการูทานอาหารู

จากพืช่, โคืรูงการูนมถั�วเหลืองแจกฟิรู่, ช่มรูมนักวิ�ง รูัน เดอะ ฟิิวเจอรู์ 

และงานรูัน ฟิอรู์ ไคืลเมท ฮาล์ฟิมารูาธุอน - ตัวอย่างเช่่น “งานมอบ

รูางวัลอาหารูจากพืช่ รู่วมกับ [ช่่อพันธุมิตรูหลัก]”

ม่

สิทธุิในการูใช่้ช่่อ “ผู้สนับสนุนหลักของ รููท เดอะ ฟิิวเจอรู์” เพ่อใช่้ในการู

โฆษณาและปรูะช่าสัมพันธุ์
ม่

สทิธุใินการูใช้่ช่่อ “ผู้จดัหาสนิค้ืาและบรูกิารูอย่างเป็นทางการู / ส่อ

พนัธุมติรู ของ รูทูเดอะ ฟิิวเจอร์ู” เพ่อใช้่ในการูโฆษณาและปรูะช่าสมัพนัธ์ุ
ม่

สิทธุิในการูเป็นผลิตภัณฑ์์ช่นิดเด่ยวในปรูะเภทสินคื้าหนึ�ง ๆ ม่ ม่ ม่

สัิที่ธิดั้านที่รัพย์สัินที่างป็ัญญาแล้ะการป็ระชาสััมัพันธ์แบรนดั์

โล้โก้แล้ะภาพ

สิทธุิในการูใช่้โลโก้สำาเรู็จ (lock-up) ของ รููทเดอะฟิิวเจอรู์ ในการูทำาการู

ตลาดทั้งภายในและภายนอก
ม่ ม่ ม่

สิทธุิในการูใช่้โลโก้สำาเรู็จ (lock-up) ของกิจกรูรูมมหกรูรูมสินคื้าจากพืช่

และคืวามยั�งยืน, งานมอบรูางวัลอาหารูจากพืช่, 30 วัน กับคืวามท้าทาย

การูทานอาหารูจากพืช่, โคืรูงการูนมถั�วเหลืองแจกฟิรู่, ช่มรูมนักวิ�ง รูัน 

เดอะ ฟิิวเจอรู์ และงานรูัน ฟิอรู์ ไคืลเมท ฮาล์ฟิมารูาธุอน ในการูทำาการู

ตลาดทั้งภายในและภายนอก

ม่ - โลโก้ของ

พันธุมิตรูหลักทุก

รูายรูวมอยู่ในโลโก้

สำาเรู็จ

สัิที่ธิดั้านการป็ระชาสััมัพันธ์แบรนดั์ในกิจกรรมัพิเศุษ - ที่ั�วัไป็

แสดงโลโก้องคื์กรูในกิจกรูรูมพิเศึษ - ขนาดขึ้นอยู่กับรูะดับการูสนับสนุน ม่ เด่นช่ัด น้อยกว่า เด่นช่ัด น้อยกว่า

แสดงโลโก้บนหน้าจอวิด่โอตามจุดต่าง ๆ ในกิจกรูรูมพิเศึษ ม่ เด่นช่ัด น้อยกว่า เด่นช่ัด น้อยกว่า

โลโก้ในพื้นท่�ทางเข้ากิจกรูรูมพิเศึษ - ตามคืวามเหมาะสม ม ม่ เด่นช่ัด โลโก้ 1 จุด โลโก้ 1 จุด

โลโก้บนป้ายโฆษณาท่�ติดตั้งในกิจกรูรูมพิเศึษ - ตามคืวามเหมาะสม ม่ ม่ ม่

การูปรูะช่าสมัพนัธ์ุแบรูนด์บนฉากหลงัพืน้ท่�ท่�ส่อจดัสมัภาษณ์ - ตามคืวาม

เหมาะสม
ม่ ม่ ม่

โลโก้บนอุปกรูณ์สวมใส่ของเจ้าหน้าท่�ของรููทเดอะฟิิวเจอรู์ - ถ้าม่ ม่

รายการ

สัิที่ธิป็ระโยชน์

ระดัับพันธมัิติร

ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

พันธมัิติรหล้ัก

ผูู้้สันับสันุน

อัย่างเป็็น

ที่างการ

ผูู้้จัดัหาสัินค้้าแล้ะ

บริการอัย่างเป็็น

ที่างการแล้ะสั่อั

พันธมัิติร

สัิที่ธิดั้านสั่อั การสั่งเสัริมัการขาย แล้ะการป็ระชาสััมัพันธ์

โลโก้บนแพลตฟิอรู์มและเอกสารูสำาหรูับกิจกรูรูมพิเศึษ เว็บไซ์ต์ อุปกรูณ์

เคืรู่องเข่ยน ฯลฯ
ม่ เด่นช่ัด ม ่เด่นช่ดัน้อยกว่า ม ่เด่นช่ดัน้อยกว่า

การูปรูะช่าสัมพันธุ์โคืรูงการู (ถ้าม่)
เต็มหน้า

ในตำาแหน่งพิเศึษ
1/2 หน้า 1/4 หน้า

การูกล่าวถงึช่่อแบรูนด์และการูแสดงโลโก้ในแพลตฟิอร์ูมรููทเดอะฟิิวเจอร์ู 

เอกสารูข้อมลูสำาหรูบัส่อ งานโฆษณา และวสัดทุางการูตลาดและการูส่ง

เสรูมิการูขายต่างๆ

ม่ ม่ ม่

โลโก้บนโฆษณาในเอกสารูปรูะช่าสัมพันธุ์ของส่อพันธุมิตรู - ขนาดขึ้นอยู่

กับรูะดับการูสนับสนุน
ม่ เด่นช่ัด ม ่เด่นช่ดัน้อยกว่า ม ่เด่นช่ดัน้อยกว่า

ส่งตัวแทนเพ่อกล่าวปาฐกถาในงานแถลงข่าว ม่

สัิที่ธิดั้านสั่อัดัิจิติอัล้แล้ะสั่อัสัังค้มั

การูปรูะช่าสัมพันธุ์แบรูนด์ผ่านอ่เมล เว็บไซ์ต์ และการูส่อสารูผ่านเว็บไซ์ต์

ของกิจกรูรูมพิเศึษทุกรููปแบบ เช่่น จดหมายข่าวอิเล็กทรูอนิกส์
ม ่เด่นช่ดั ม ่เด่นช่ดัน้อยกว่า ม ่เด่นช่ดัน้อยกว่า

การูผนวกแบรูนด์เข้าเป็นส่วนหนึ�งในกิจกรูรูมการูเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ผ่านส่อดิจิตอล เช่่น การูโพสต์ในอินสตาแกรูม และเฟิสบุ�คื
ม่ ม ่เด่นช่ดัน้อยกว่า ม ่เด่นช่ดัน้อยกว่า

การูจัดวางเพ่อนำาเสนอผู้สนับสนุนในตำาแหน่งด่สุดบน 

www.rootthefuture.com
ม ่เด่นช่ดั ม ่เด่นช่ดัน้อยกว่า ม ่เด่นช่ดัน้อยกว่า

สัิที่ธิดั้านการที่ำาการติล้าดัเชิงป็ระสับการณ์์

โอกาสในการูจัดกิจกรูรูมเปิดตัวหรูือปรูะช่าสัมพันธุ์แบรูนด์ในกิจกรูรูม

พิเศึษ - ตามคืวามเหมาะสม
ม่ ม่ ม่

โอกาสในการูแจกเอกสารูปรูะช่าสัมพันธุ์ และสินคื้าทดลองในกิจกรูรูม

พิเศึษ - ตามคืวามเหมาะสม
ม่ ม่ ม่

สัิที่ธิดั้านการรับรอังลู้กค้้าแล้ะการสัร้างเค้รือัข่าย

บัตรูเข้างานรูะดับว่ไอพ่สำาหรูับงานดูแลเคืรูือข่ายและกิจกรูรูมทุกรูายการู 

- รูอยืนยันตารูางงาน
12 6 3

สัิที่ธิดั้านการจัดัแจกผู้ล้ิติภัณ์ฑ์์สั่งเสัริมัการขาย

โลโก้บนสินคื้าท่�ม่การูผลิตสำาหรูับ รููท เดอะ ฟิิวเจอรู์ ม่

โอกาสในการูผลิตสินคื้าแบรูนด์รู่วมสำาหรูับรููทเดอะฟิิวเจอรู์ในแบบท่�ผู้

สนับสนุนออกแบบเอง
ม่ ม่ ม่

การูบรูรูจุตัวอย่างวัสดุหรูือสินคื้าเพ่อส่งเสรูิมการูขายในถุงรูวมของด่ ม่ ม่ ม่



1 2

โอักาสัในการสันับสัน ุนแล้ะร ่วัมัเป็น็พันธมัิติรที่างธรุกิจ

ดัำาเนนิการโดัย บรษิทัี่ รทูี่ เดัอัะ ฟิวิัเจอัร์ จำากดัั     สันบัสันนุการติล้าดัโดัย บรษิทัี่ พอัล้ พลู้ (เซ้า้ที่ อัส่ั เอัเชย่) จำากดัั – ผูู้เ้ช่�ยวัชาญดัา้นการสันบัสันนุการติล้าดั

www.rootthefuture.com

ผูู้เ้ช ่�ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ยผูู้เ้ช ่�ยวัชาญแล้ะผูู้น้ ำาดัา้นอัาหารจากพืชขอังป็ระเที่ศุไที่ย

ผูู้ จ้ัดังาน

รูทูเดอะฟิวิเจอรู์ กอ่ตัง้โดยคืณุแมกซ์์ เฮลลเิออรู์ และคืณุโจแอนนา่ บรูมูฟิลีด์  การูเดนิทางบนเสน้ทางฝึนัของผูก้อ่ตัง้

ทัง้สองทา่นน่เ้รูิ�มตน้ขึน้เมอ่ปี 2555 เมอ่เขาพบกนัท่�กรูงุลอนดอน ในขณะนัน้คืณุโจแอนนา่ไดต้ดัสนิใจรูบัปรูะทานมงัสวริูตัมิา

ปรูะมาณ 2 ปแีลว้ จงึช่นะและไดเ้ปรูย่บคืณุแมกซ์์ในทกุดา้นหากจะตอ้งเปรูย่บเทย่บกนั ไมก่่�เดอืนตอ่คืณุแมกซ์แ์ละ

คืณุโจแอนนา่กต็ดัสนิใจยา้ยไปนคืรูดไูบเพอ่สานตอ่ในเสน้ทางอาช่พ่ของตน โดยคืณุแมกซ์ท์ำางานดา้นการูถา่ยวดิ่โอ 

สว่นคืณุโจแอนนา่ทำางานดา้นดนตรู่ ถา่ยแบบ และทำา vlog เก่�ยวกบัมงัสวริูตัเิปน็งานเสรูมิ

เมอ่เขาทัง้คืูเ่ดนิทางมาฮนันม่นูในปรูะเทศึไทยเมอ่ปี 2559 เขาก็ไม่ไดอ้อกจากปรูะเทศึน่อ้ก่เลย เนอ่งจากหลงรูกัในอาหารู 

คืนไทย และปรูะเทศึไทย คืณุแมกซ์แ์ละคืณุโจแอนนา่จงึคือ่ย ๆ ปรูบัเปล่�ยนสายอาช่พ่และหลอมรูวมเปน็หนึ�งเดย่ว 

โดยไดก้อ่ตัง้ รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ ในปี 2563

คืณุแมกซ์แ์ละคืณุโจแอนนา่หายใจเขา้ออกกเ็ปน็ รูทู เดอะ ฟิวิเจอรู์ ทกุวนั ตลอด 24 ช่ั�วโมง และไมค่ืดิจะทำาอยา่งอน่อก่ตอ่ไป

เขาทัง้คืูต่า่งหลงใหลและรููส้กึตน่เตน้ท่� ไดเ้หน็การูขบัเคืลอ่นตา่ง ๆ 

ท่�เก่�ยวกบัพชื่และกจิกรูรูมเพอ่คืวามยั�งยนืในปรูะเทศึไทย

ติิดัติอ่ั

บริษัที่ รูที่ เดัอัะ ฟิิวัเจอัร์ จ ำากัดั
www.rootthefuture.com

โทรูศัึพท:์ +66 6 2019 7434

ค้ณุ์แมักซ้์ เฮล้ลิ้เอัอัร์ - ผูู้ก้ ่อัติั�ง (สั ำาหรับการติิดัติ่อัเป็น็ภาษาอัังกฤษ)

อ่เมล :max@rootthefuture.com

โทรูศัึพท:์ +66 6 2019 7433

ค้ณุ์โจแอันน่า บรูมัฟิลี้ดั์ - ผูู้ก้ ่อัติั�ง (สั ำาหรับการติิดัติ่อัเป็น็ภาษาอัังกฤษ)

อ่เมล :joanna@rootthefuture.com

โทรูศัึพท:์ +66 6 2019 7434

บริษัที่ พอัล้ พูล้ (เซ้า้ที่ อั่สั เอัเช่ย) จ ำากัดั
198 ถนนตะนาว 

แขวงบวรูนิเวศึ 

เขตพรูะนคืรู 

กรูงุเทพ ฯ 10200 ปรูะเทศึไทย

โทรูศัึพท/์โทรูสารู: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th

ค้ณุ์พอัล้ พลู้ - กรรมัการผูู้จั้ดัการ (สัำาหรับการติดิัติอ่ัเป็น็ภาษาอังักฤษ)

อ่เมล :paul@paulpoole.co.th

โทรูศึัพท:์ +66 8 6563 3196

ค้ณุ์อัดุัมัพร พันธุจิ์นดัาวัรรณ์ – ผูู้ช้่วัยสั่วันติัวั

(สัำาหรับการติดิัติอ่ัเป็น็ภาษาไที่ยแล้ะภาษาอังักฤษ)

อ่เมล :udomporn@paulpoole.co.th

โทรูศัึพท:์ +66 8 6382 9949


