
ไทยแลนด์์ อิ ินเตอิร์เ์นชัันแนล โบ้ท้ โชัว์์ 2565
6 – 9 มกร์าคม 2565 | ร์อิยลั ภูเูกต็ มาร์ีน่า

งานไทยแลนด์์ อินิเตอิร์เ์นชันัแนล โบ้ท้ โชัว์์ 2565 (TIBS) จะจดั์ขึ้้�นเป็น็คร์ั�งแร์กที� ร์อิยลั ภูเูกต็ มาร์นีา่ ร์ะหว์า่งว์นัที� 6-9 มกร์าคม 2565 โด์ยคาด์ว์า่จะมผีูู้เ้ขึ้า้ชัมงานมากกว์า่ 6,000 คน และผูู้จ้ดั์แสด์งสนิคา้

มากกว์า่ 100 ร์ายเขึ้า้ร์ว่์มงาน

ในงานน้� ทางผู้้�จัดังานมุ่่�งเป้า้ไป้ท้�กลุ่่ �มุ่คนท้�ชื่่นชื่อบการลุ่�องเรอืแลุ่ะการใชื่�ชื่้วิติอย่�างหรห้รามุ่ร้ะดับ แลุ่ะพร�อมุ่ต�อนรับเหลุ่�านกัท�องเท้�ย่วิท้�มุ่ฐ้านะจัากต�างป้ระเทศสู่้�งานแสู่ดงเรอืซึ่่ �งจัะจัดัขึ้่ �น

เป้น็ครั �งแรกในเอเชื่ย้่ในรอบ 2 ป้ี

งานจะจดัขึ้้�นเป็น็ระยะเวลา 4 วัน เพื่่อนำาเสนอส่�งดีๆ ที่ี�เมืืองภูเูก็ต็มืีสู �สายตาผูู้�ชมืที่ั�วโลก็ ไมื�ว�าจะเป็น็ศูนูยจ์ดัแสดงส่นค้�าใหมื� และก็่จก็รรมืต�างๆ สำาหรับผูู้�ที่ี �เด่นที่างมืาร�วมืงาน แสดงให�เห็นค้วามืย่�งใหญ่�อลงัก็าร

ในระดับที่ี� ไมื�เค้ยมืีมืาก็�อน ดงันี� 

  

งานแสู่ดงเรอืน้ �จัดัโดย่ JAND Events ซึ่่�งเป้น็แผู้นกการค�าขึ้อง JAND Group ภาย่ใต�การสู่นับสู่นน่จัากกระทรวิงการท�องเท้�ย่วิแลุ่ะก้ฬา, ป้ระเทศไทย่ การท�องเท้�ย่วิแห�งป้ระเทศไทย่ (ททท.) แลุ่ะสู่ำานกังานสู่�งเสู่รมิุ่การจัดัป้ระชื่มุ่่

แลุ่ะนิทรรศการ องคก์ารมุ่หาชื่น (สู่สู่ป้น.) 

JAND GROUP ร�วิมุ่งานกบัแบรนดห์รช้ื่ั�นนำา เชื่�น โมุ่เอต์ เฮนเนสู่ซึ่้�, หลุ่ย่่สู่์ วิติตอง, ลุ่อรอ้ลัุ่, จัว้ิองชื่้� แลุ่ะเคน็โซึ่ แลุ่ะจัะใชื่�งานแสู่ดงเรอืในครั�งน้�ผู้ลุ่กัดนัภเ้กต็ให�กลุ่าย่เป้น็ศน้ย่ก์ลุ่างกจิักรรมุ่ทางทะเลุ่แลุ่ะไลุ่ฟ์ส์ู่ไตลุ่ต์�าง ๆ ขึ้องเอเชื่ย้่

ผู้สานงานไทยแลนด์์ อิินเตอิร์เ์นชันัแนล โบ้ท้ โชัว์์ 2565 ร์่ว์มกบั้แผู้นกิจกร์ร์มการ์ตลาด์ขึ้อิงท่าน...

ผู้ลกัด์นัภูเูกต็สูเ่ว์ทีโลก
ด์ำาเนินการ์จดั์งานโด์ย แจนด์์ อิเีว์น้ท์ ภูายใตล้ิขึ้สิทธิ์ิ�ขึ้อิง บ้ร์ิษััท เจเอิเอิน็ด์ี กร์๊ �ป็ จำากดั์

สนับ้สนน๊การ์ตลาด์โด์ย บ้ร์ิษััท พอิล พลู (เซ้า้ท อิสี เอิเชัีย) จำากดั์ – ผูู้เ้ชัี �ยว์ชัาญด์า้นการ์สนับ้สนน๊การ์ตลาด์

ลกัชัวั์ร์ี �ฮับั้ 
เป้น็ศน้ย่จ์ัดัแสู่ดงสู่นิค�าแลุ่ะบรกิารสู่ำาหรบัคนมุ่ร้ะดบัท้�มุ่ค้วิามุ่

หลุ่ากหลุ่าย่ตั�งแต�อาหารรสู่เลุ่ศิไป้จันถึง่อสู่งัหารมิุ่ทรพัย่์ 

นาฬกิา ซึ่เ้ป้อรค์าร์ แฟ์ชื่ั�น แลุ่ะผู้ลุ่งานศลิุ่ป้ะต�างๆ ท้�จัะดง่ดด้

แบรนดย์่กัษ์์ใหญ่�จัากทั�วิทก่มุ่มุ่่โลุ่ก

มาร์ีน่ามาร์เ์กต็

ตลุ่าดซึ่ื�อขึ้าย่สู่นิค�าทก่ป้ระเภทท้�เก้�ย่วิกบัการลุ่�องเรอื 

เชื่�น คนัเบด็ รอก แลุ่ะสู่นิค�าเก้�ย่วิกบัการเดนิเรอืต�าง ๆ 

กิจกร์ร์มสงัคม

จัะมุ่ก้ารจัดักจิักรรมุ่สู่งัคมุ่ท้�หลุ่ากหลุ่าย่รป้้แบบเพอ่รบัรองผู้้�ร�วิมุ่งานทั�ง

ในภาคกลุ่างวินัแลุ่ะภาคคำ�า ตั�งแต�งานเป้ดิตวัิ งานเลุ่้�ย่ง ไป้จันถึง่

กจิักรรมุ่บนัเทงิรมิุ่นำ�า

ถนนคนเด์ิน

พบกบัร�านอาหาร บาร์ แลุ่ะกจิักรรมุ่พบป้ะสู่งัสู่รรคต์�าง ๆ 

ท้�หลุ่ากหลุ่าย่

งานกาล่าด์ินเนอิร์์

มุ่อบควิามุ่บนัเทงิให�แก�แขึ้กขึ้องท�านผู้�านงานกาลุ่�า

ดนิเนอร์  แลุ่ะดมุ่่ดำ�าไป้กบับรรย่ากาศแลุ่ะป้ระสู่บการณ์์

ระดบัวิไ้อพ้

การ์จดั์แสด์งในนำ�าและบ้นบ้ก

ท�ามุ่กลุ่างบรรย่ากาศขึ้องขึ้บวินเรอืจัำานวินมุ่ากจัอดเรย้่งราย่เป้น็ทางย่าวิ ผู้้�ร�วิมุ่งานจัะมุ่้โอกาสู่ได�พบกบั

ผู้้�ผู้ลุ่ติแลุ่ะตวัิแทนจัำาหนา่ย่เรอืย่อชื่ท์

ผู้้�พฒันาอสู่งัหารมิุ่ทรพัย่ร์ะดบัไฮเอนด์ ผู้้�จัดักจิักรรมุ่ท�องเท้�ย่วิพเิศษ์ตามุ่ควิามุ่ต�องการขึ้องลุ่ก้ค�า รวิมุ่ถึง่ผู้้�เชื่้�ย่วิชื่าญ่จัากอต่สู่าหกรรมุ่การ

สู่ญั่จัรอย่�างย่ั�งย่นืแลุ่ะการลุ่งทน่ นอกจัากน้�ผู้้�ร�วิมุ่งานจัะได�พบกบักจิักรรมุ่การเป้ดิตวัิสู่นิค�าใหมุ่�ๆ  จัากแบรนดเ์รอืชื่ั�นนำาระดบัโลุ่ก

งานป็ร์ะชัม๊ TIBS

งานป้ระชื่มุ่่จัะเชื่ญิ่บค่คลุ่สู่ำาคญั่ในอต่สู่าหกรรมุ่การเดนิเรอื

มุ่าเขึ้�าร�วิมุ่ในกจิักรรมุ่  การบรรย่าย่ อภปิ้ราย่ นำาเสู่นอ ขึ้�อมุ่ลุ้่ต�างๆ

1

โอิกาสในการ์สน ับ้สน ๊นและร์ ่ว์มเป็ ็นพ ันธิ์ม ิตร์ทางธิ์ ๊ร์ก ิจ

 ง
าน

จัด์
แสด์งเร์

ือิคร์ ั�งแร์กในเอิเชัียในร์อิบ้ 2 ป็ี



แพค็เกจสำาหร์บั้การ์สนบั้สนน๊

เราได�พฒันาแพค็เกจัสู่ำาหรบัการสู่นบัสู่นน่ต�าง ๆ ให�สู่อดคลุ่�องกบัระดบังบป้ระมุ่าณ์แลุ่ะควิามุ่ต�องการขึ้องแบรนดท์้�

แตกต�างกนั ดงัน้�

ร์ะด์บั้ที� 1: ผูู้ส้นบั้สนน๊หลกัและผูู้ส้นบั้สนน๊การ์นำาเสนอิ

-  ผู้้�สู่นบัสู่นน่หลุ่กั จัำานวิน 1 ราย่ เพอ่รบัสู่ทิธิใินการมุ่สู้่�วินร�วิมุ่ในชื่อ่งาน - สู่นบัสู่นน่ทางการเงนิ

-  ผู้้�สู่นบัสู่นน่การนำาเสู่นอ จัำานวิน 1 ราย่ เพอ่รบัสู่ทิธิใินการมุ่สู้่�วินร�วิมุ่ในชื่อ่งาน - สู่นบัสู่นน่ทางการเงนิ

ร์ะด์บั้ที� 1: ผูู้ส้นบั้สนน๊สถานที�จดั์งาน - มผีูู้ส้นบั้สนน๊แลว้์

-  ผู้้�สู่นบัสู่นน่สู่ถึานท้�จัดังาน จัำานวิน 1 ราย่ - รอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่ เป้น็ผู้้�สู่นบัสู่นน่แลุ่�วิ

ร์ะด์บั้ที� 2: ผูู้ส้นบั้สนน๊ร์ว่์ม

-  ผู้้�สู่นบัสู่นน่ร�วิมุ่ จัำานวินไมุ่�เกนิ 6 ราย่ จัากธิร่กจิัซึ่่�งไมุ่�ได�เป้น็ค้�แขึ้�งกนั - โดย่ผู้้�สู่นบัสู่นน่แต�ลุ่ะราย่สู่นบัสู่นน่ทางการเงนิ

ร์ะด์บั้ที� 3: ผูู้จ้ดั์หาสนิคา้และบ้ร์กิาร์อิยา่งเป็น็ทางการ์ และสอ่ิพนัธิ์มติร์

-  ผู้้�จัดัหาสู่นิค�าแลุ่ะบรกิารอย่�างเป้น็ทางการ จัำานวินไมุ่�เกนิ 10 ราย่ - โดย่ผู้้�สู่นบัสู่นน่แต�ลุ่ะราย่สู่นบัสู่นน่ในรป้้แบบสู่นิค�า

   แลุ่ะบรกิารท้�จัำาเป้น็สู่ำาหรบังาน

-  โรงแรมุ่เจั�าภาพอย่�างเป้น็ทางการ - มุ่ผู้้้�สู่นบัสู่นน่แลุ่�วิ (ภเ้กต็ โบ�ทลุ่ากน้ รสู้่อรท์)

-  สู่อ่พนัธิมุ่ติร จัำานวินไมุ่�เกนิ 10 ราย่ - โดย่ผู้้�สู่นบัสู่นน่แต�ลุ่ะราย่สู่นบัสู่นน่พื�นท้�โฆษ์ณ์าแลุ่ะงานบรรณ์าธิกิารเพอ่การ  

   ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิง์าน

ร์ะด์บั้ที� 4: พนัธิ์มติร์ทอ้ิงถิ�น และผูู้ส้นบั้สนน๊ภูาคอิต๊สาหกร์ร์มมาร์นี

-  แพค็เกจัสู่ำาหรบัภาคธิร่กจิัในจังัหวิดัภเ้กต็แลุ่ะในอต่สู่าหกรรมุ่มุ่ารน้ - โดย่ผู้้�สู่นบัสู่นน่แต�ลุ่ะราย่สู่นบัสู่นน่ทางการเงนิ

แพค็เกจสำาหร์บั้ผูู้จ้ดั์แสด์งอิยา่งเด์ยีว์

-  แพค็เกจัสู่ำาหรบัการจัดัแสู่ดงสู่นิค�าแลุ่ะจัดัจัำาหนา่ย่ - โดย่ผู้้�จัดัแสู่ดงแต�ลุ่ะราย่ลุ่งทน่ทางการเงนิ

แพค็เกจสำาหร์บั้มาร์นีา่มาร์เ์กต็

-  แพค็เกจัการจัดัแสู่ดงแลุ่ะจัำาหนา่ย่สู่นิค�าท้�ไมุ่�ใชื่�สู่นิค�าหรห้ราหรอืสู่นิค�ามุ่ารน้ - โดย่ผู้้�จัดัแสู่ดงแต�ลุ่ะราย่ลุ่งทน่ทางการเงนิ

แพค็เกจสำาหร์บั้พนัธิ์มติร์งานป็ร์ะชัม๊ TIBS 2565*

-  ผู้้�สู่นบัสู่นน่หลุ่กั จัำานวิน 1 ราย่ เพอ่รบัสู่ทิธิใินการมุ่สู้่�วินร�วิมุ่ในชื่อ่งานป้ระชื่มุ่่ ไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ 

   โบ�ท โชื่วิ์ 2565

-  ผู้้�สู่นบัสู่นน่การนำาเสู่นอ จัำานวิน 1 ราย่ เพอ่รบัสู่ทิธิใินการมุ่สู้่�วินร�วิมุ่ในชื่อ่งานป้ระชื่มุ่่ ไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ 

   โบ�ท โชื่วิ์ 2565 

-  ผู้้�ร�วิมุ่สู่นบัสู่นน่ จัำานวินไมุ่�เกนิ 6 ราย่จัากธิร่กจิัซึ่่�งไมุ่�ได�เป้น็ค้�แขึ้�งกนั 

*ทก๊ร์ายใหก้าร์สนบั้สนน๊ทางการ์เงนิ

ธิ์ร๊์กจิใด์คว์ร์เขึ้า้ร์ว่์มสนบั้สนน๊

งานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 ถึอืเป้น็โอกาสู่ทางการตลุ่าดท้�เหมุ่าะสู่ำาหรบัแบรนด์ในกลุ่่�มุ่ธิร่กจิัดงัต�อไป้น้�

สายการ์บ้นิ, การ์ทอ่ิงเที�ยว์แบ้บ้หร์หูร์า, โร์งแร์ม, กอิลฟ์   อิสงัหาร์มิทร์พัยแ์ละร์สีอิร์ท์ร์ะด์บั้หร์ู

ร์ถมอิเตอิร์์ไซ้คแ์ละร์ถยนตน์ำาเขึ้า้     นาฬิกิาและเคร์อ่ิงป็ร์ะด์บั้ร์ะด์บั้หร์ู

แฟชัั�นและเคร์อ่ิงสำาอิาง      ธิ์นาคาร์เอิกชัน

บ้ร์กิาร์ทางการ์เงนิ      ขึ้อิงสะสมตลาด์พร์เีมยีม

ไว์น์ ว์สิกี� สร๊์าชัั�นด์ี และซ้กิาร์์      โร์งแร์มและร์สีอิร์ท์เพอ่ิสข๊ึ้ภูาพ

อิาหาร์และเคร์อ่ิงด์ม่      เร์อืิยอิชัทแ์ละเร์อืิทั�ว์ไป็ บ้ร์กิาร์การ์บ้นิสว่์นบ้ค๊คล

ป็ร์ะกนัภูยั      ภูาคธิ์ร๊์กจิในอิต๊สาหกร์ร์มมาร์นี

2 ผู้ลกัด์นัภูเูกต็สูเ่ว์ทีโลก

โอิกาสในการ์สน ับ้สน ๊นและร์ ่ว์มเป็ ็นพ ันธิ์ม ิตร์ทางธิ์ ๊ร์ก ิจ

 ง
าน

จัด์
แสด์งเร์

ือิคร์ ั�งแร์กในเอิเชัียในร์อิบ้ 2 ป็ี

ด์ำาเนินการ์จดั์งานโด์ย แจนด์์ อิเีว์น้ท์ ภูายใตล้ิขึ้สิทธิ์ิ�ขึ้อิง บ้ร์ิษััท เจเอิเอิน็ด์ี กร์๊ �ป็ จำากดั์

สนับ้สนน๊การ์ตลาด์โด์ย บ้ร์ิษััท พอิล พลู (เซ้า้ท อิสี เอิเชัีย) จำากดั์ – ผูู้เ้ชัี �ยว์ชัาญด์า้นการ์สนับ้สนน๊การ์ตลาด์



ผูู้จ้ดั์แสด์งสินคา้และบ้ร์กิาร์

ไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 จัดัขึ้่�นโดย่มุ่เ้ป้า้หมุ่าย่ท้�จัะย่กระดบัมุ่าตรฐานงานแสู่ดงเรอืแลุ่ะไลุ่ฟ์ส์ู่ไตลุ่์ใน

ภมุ้่ภิาคน้� เบื�องต�นภาคธิร่กจิัท้�เก้�ย่วิขึ้�องให�การตอบดมุ้่าก โดย่ผู้้�จัดังานคาดวิ�าจัะมุ่เ้รอืขึ้นาดใหญ่�จัำานวินมุ่ากมุ่าจัดัแสู่ดงในนำ�า 

แลุ่ะย่งัมุ่ก้ารแสู่ดงสู่นิค�าท้�เก้�ย่วิกบัการเดนิเรอื ตลุ่อดจันสู่นิค�าท้�ตอบโจัทย่ส์ู่ไตลุ่ส์ู่ด่หรภ้าย่ในโถึงนทิรรศการ ขึ้นาบขึ้�างฝั่่�งท�า

เทย้่บเรอื 

ผูู้จ้ดั์แสด์งที�คาด์ว์่าจะเขึ้า้ร์่ว์ม

เพอ่เป้น็แนวิทาง งานแสู่ดงเรอืย่อชื่ทค์รั�งลุ่�าสู่ด่ท้�จัดัขึ้่�นในลุ่กัษ์ณ์ะคลุ่�าย่กนัท้�รอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่ มุ่ภ้าคธิร่กจิัเขึ้�าร�วิมุ่จัดัแสู่ดง

ในป้ี 2563 ดงัน้�

กล๊ม่ธิ์ร๊์กิจที�เขึ้า้ร์่ว์มจดั์แสด์ง

ศิลิป็ะ / ขึ้อิงเกา่ / ขึ้อิงสะสม สหพนัธิ์์ – สมาพนัธิ์์ นาว์าสถาป็ตัยกร์ มณัฑนากร์ 

การ์บ้นิ  การ์เงนิ/ป็ร์ะกนัภูยั สนิคา้และบ้ร์กิาร์ขึ้อิงคนมรี์ะด์บั้

ตวั์แทนจำาหนา่ย/นายหนา้   ไลฟส์ไตล์  เร์อืิเลก็และอิป๊็กร์ณข์ึ้อิงเลน่

อิป๊็กร์ณ์  โร์งแร์ม ที�พกั ร์สีอิร์ท์ เร์อืิยอิชัท/์ผูู้ต้อ่ิเร์อืิ

แฟชัั�นและเคร์อ่ิงแตง่กาย สอ่ิ

แบ้ร์นด์แ์ละผูู้จ้ดั์แสด์ง มากกว์่า 100 ร์าย

ซ้้�งร์ว์มถง้ เคร์อ่ิงป็ร์ะด์บั้ บ้ร์กิาร์เด์นิเร์อืิ สนิคา้เกี�ยว์กบั้การ์เด์นิเร์อืิ และสนิคา้แฟชัั�น  

64 ลำา 
จัำานวินเรอืย่อชื่ท์ เรอื แลุ่ะย่านพาหนะ

ทางนำ�า  ท้�จัดัแสู่ดงในงาน

7,651 ตร์.ม.
ขึ้นาดพื�นท้�รวิมุ่ท้�ใชื่�จัดัแสู่ดงนทิรรศการทั�งบนบกแลุ่ะในนำ�า

3 ผู้ลกัด์นัภูเูกต็สูเ่ว์ทีโลก

โอิกาสในการ์สน ับ้สน ๊นและร์ ่ว์มเป็ ็นพ ันธิ์ม ิตร์ทางธิ์ ๊ร์ก ิจ

 ง
าน

จัด์
แสด์งเร์

ือิคร์ ั�งแร์กในเอิเชัียในร์อิบ้ 2 ป็ี

ด์ำาเนินการ์จดั์งานโด์ย แจนด์์ อิเีว์น้ท์ ภูายใตล้ิขึ้สิทธิ์ิ�ขึ้อิง บ้ร์ิษััท เจเอิเอิน็ด์ี กร์๊ �ป็ จำากดั์

สนับ้สนน๊การ์ตลาด์โด์ย บ้ร์ิษััท พอิล พลู (เซ้า้ท อิสี เอิเชัีย) จำากดั์ – ผูู้เ้ชัี �ยว์ชัาญด์า้นการ์สนับ้สนน๊การ์ตลาด์



ผูู้ร้์่ว์มงาน

เพอ่เป้น็แนวิทาง งานแสู่ดงเรอืย่อชื่ทค์รั�งลุ่�าสู่ด่ท้�จัดัขึ้่�นในลุ่กัษ์ณ์ะคลุ่�าย่กนัท้�รอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่ มุ่สู้่ถึติผิู้้�ร�วิมุ่งานดงัน้�

ผูู้ร้์ว่์มงาน

4,956 ค้นจาก็

อาเซึ่ย้่น - 72%

รสัู่เซึ่ย้่ - 7%

เอเชื่ย้่ - 4%

ย่โ่รป้ - 11%

อเมุ่รกิา - 2%

ออสู่ตราเลุ่เซึ่ย้่ – 2%

อ่น ๆ - 2%

คณ๊ร์ูจ้กังาน

จากชัอ่ิงทางใด์? *

โฆษ์ณ์า - 35% 

สู่่อสู่ังคมุ่ - 13% 

เคย่ร�วิมุ่งานมุ่าก�อน - 13% 

การบอกต�อ - 6% 

เวิ็บไซึ่ต์อย่�างเป้็นทางการ - 6%

ค�นหาผู้�านเวิ็บ - 4% 

อ่นๆ - 23%

คว์ามสนใจหลัก

การเดินเรือทั�วิไป้ - 53% 

เชื่�าเหมุ่าลุ่ำาเรือ - 9% 

อ่ป้กรณ์์เดินเรือ - 8% 

สู่ร�างเครือขึ้�าย่ - 6%

ซึ่ื�อเรือ - 5% 

สู่ินค�าไลุ่ฟ์์สู่ไตลุ่์ - 3% 

อ่น ๆ - 16%

การ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์์ ไป็ยงักล๊ม่เป็า้หมาย

ย่อชื่ทก์ลุ่่�มุ่เป้า้หมุ่าย่จัะได�รบัหนงัสู่อืเชื่ญิ่เป้น็ราย่บค่คลุ่ รบัทราบขึ้�อมุ่ลุ้่เก้�ย่วิกบังานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 

2565 จัากการโฆษ์ณ์า ป้า้ย่ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ การสู่มัุ่ภาษ์ณ์ท์างวิทิย่่ แลุ่ะการนำาเสู่นอผู้�านโทรทศัน์ในภมุ้่ภิาคท้�ตนอาศยั่อย่้�ผู้�าน

งานการป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิท์ั�งในสู่อ่ท�องถึิ�น สู่อ่ระดบัป้ระเทศ แลุ่ะสู่อ่สู่ากลุ่ ซึ่่�งเชื่อ่วิ�าจัะสู่ามุ่ารถึดง่ดด้ผู้้�เขึ้�าร�วิมุ่จัากกรง่เทพฯ แลุ่ะ

จังัหวิดัต�าง ๆ ทั�วิป้ระเทศไทย่ แลุ่ะนกัท�องเท้�ย่วิจัากป้ระเทศเพอ่นบ�าน ตลุ่อดจันชื่าวิภเ้กต็แลุ่ะเจั�าขึ้องบ�านพกัตากอากาศใน

ภเ้กต็ได�

งานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 เป้น็งานท้�ผู้้�จัดัวิางแผู้นให�เป้น็มุ่ากกวิ�างานแสู่ดงเรอื จัง่มุ่ก้ารทำาการบ�านมุ่า

เป้น็อย่�างดเ้พอ่ให�เขึ้�าถึง่กลุ่่�มุ่ผู้้�เป้า้หมุ่าย่ท้�กวิ�างขึ้่�นไมุ่�วิ�าจัะเป้น็ป้ระชื่าชื่นชื่าวิไทย่ ผู้้�พำานกัถึาวิรชื่าวิต�างชื่าตใินไทย่ แลุ่ะผู้้�ร�วิมุ่

งานจัากต�างป้ระเทศ

โดย่เฉพาะในเกาะภเ้กต็เพย้่งแห�งเดย้่วิ ผู้้�จัดังานวิางแผู้นท้�จัะแจักบตัรเชื่ญิ่กวิ�า 70,000 ใบ ตามุ่โรงแรมุ่ ร�านอาหาร แลุ่ะ

ศน้ย่ก์ารค�า เพอ่ให�ป้ระชื่าชื่นในท�องท้�ร้�จักังานให�ได�มุ่ากท้�สู่ด่

นอกจัากน้�ผู้้�จัดัจัะทำาสู่ญั่ญ่ากบัสู่อ่พนัธิมุ่ติร (รอย่นืย่นัขึ้�อมุ่ลุ้่) แลุ่ะในฐานะผู้้�สู่นบัสู่นน่แลุ่ะพนัธิมุ่ติรขึ้องงาน แบรนดข์ึ้องท�าน

จัะถึก้ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิผ์ู้�านการโฆษ์ณ์า การออกอากาศทางโทรทศันแ์ลุ่ะวิทิย่ใ่นเวิลุ่าป้กติ นอกจัากน้�เราย่งัมุ่ก้ารจัดัสู่รรงบ

ป้ระมุ่าณ์จัำานวินมุ่ากเพอ่ตดิตั�งป้า้ย่โฆษ์ณ์าในหลุ่าย่จัด่ตามุ่สู่ถึานท้�สู่ำาคญั่
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ผู้ลกัด์นัภูเูกต็สูเ่ว์ทีโลก
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เกี �ยว์กบั้งาน

ว์ตัถป๊็ร์ะสงคก์าร์จดั์งานที�หลากหลายยิ�งขึ้้�น

วิตัถึป่้ระสู่งคห์ลุ่กัขึ้องงานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ ได�แก�

-  พฒันาแลุ่ะกระต่�นการท�องเท้�ย่วิระดบัพรเ้มุ่ย้่มุ่ในป้ระเทศไทย่ อาเซึ่ย้่น แลุ่ะเอเชื่ย้่

-  สู่�งเสู่รมิุ่เอเชื่ย้่/ป้ระเทศไทย่ให�เป้น็โอกาสู่ทางธิร่กจิัใหมุ่�แลุ่ะดง่ดด้เจั�าขึ้องเรอืย่อชื่ทน์บัร�อย่มุ่าตั�งฐานธิร่กจิัท้�น้�

-  ดง่ดด้ผู้้�เขึ้�าร�วิมุ่งานนบัพนัผู้�านกจิักรรมุ่การลุ่�องเรอืแลุ่ะการเชื่�าเหมุ่าลุ่ำาเรอื 

         

ศินูยร์์ว์มกจิกร์ร์มทางนำ�าเพอ่ิการ์พกัผู้อ่ินขึ้อิงเอิเชัยี

แมุ่�วิ�าจัะเกดิวิกิฤตแลุ่ะควิามุ่ท�าทาย่ต�างๆ จัากโรคโควิดิ-19 สู่ถึานะขึ้องป้ระเทศไทย่ในฐานะศน้ย่ร์วิมุ่กจิักรรมุ่ทางนำ�าเพอ่การ

พกัผู้�อนขึ้องเอเชื่ย้่กถ็ึอืวิ�าย่งัมุ่ั�นคง แลุ่ะไมุ่�ได�สู่ั�นคลุ่อนแต�อย่�างใด  ภเ้กต็มุ่ห้มุ่้�เกาะท้�มุ่ช้ื่อ่เสู่ย้่งโด�งดงัไป้ทั�วิโลุ่ก มุ่ภ้มุ้่ทิศันช์ื่าย่ฝั่่�ง 

ทะเลุ่ แลุ่ะชื่าย่หาดเขึ้ตร�อนท้�สู่วิย่งามุ่ นอกจัากน้� เจั�าขึ้องเรอืในภมุ้่ภิาคน้�ย่งันยิ่มุ่เลุ่อืกให�ป้ระเทศไทย่เป้น็จัด่หมุ่าย่ป้ลุ่าย่ทาง

ขึ้องการเดนิเรอื แลุ่ะนกัท�องเท้�ย่วิทั�วิโลุ่กต�างกช็ื่น่ชื่อบป้ระเทศไทย่แลุ่ะเดนิทางมุ่าท�องเท้�ย่วิแลุ่ะร�วิมุ่กจิักรรมุ่ทางนำ�าเพอ่การ

ผู้�อนคลุ่าย่  

ก�อนเกดิวิกิฤตโรคระบาด อต่สู่าหกรรมุ่การเดนิเรอืในไทย่มุ่มุ้่ลุ้่ค�านบัพนัลุ่�าน แลุ่ะงานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 

2565 จัะเป้น็กจิักรรมุ่สู่ำาคญั่ท้�จัะชื่�วิย่ฟ์้�นคนืชื่พ้ให�กบัภาคธิร่กจิัน้� แลุ่ะชื่�วิย่พลุ่กิฟ์้�นเศรษ์ฐกจิัขึ้องเกาะภเ้กต็แลุ่ะป้ระเทศไทย่ใน

ภาพรวิมุ่ต�อไป้

กจิกร์ร์มไลฟส์ไตลส์ำาหร์บั้คนมรี์ะด์บั้

ผู้้�จัดังาน JAND Events มุ่ป้้ระสู่บการณ์์ในการร�วิมุ่งานกบัแบรนดห์รช้ื่ั�นนำา เชื่�น โมุ่เอต์ เฮนเนสู่ซึ่้� หลุ่ย่่สู่์ วิติตอง ลุ่อรอ้ลัุ่ 

จัว้ิองชื่้� เคน็โซึ่ แลุ่ะแบรนดอ์น่ ๆ อก้มุ่ากมุ่าย่ งานแสู่ดงเรอืในครั�งน้�ถึอืเป้น็โอกาสู่สู่ำาคญั่อก้ครั�งหน่�งในการผู้ลุ่กัดนัภเ้กต็ให�

กลุ่าย่เป้น็ศน้ย่ก์ลุ่างกจิักรรมุ่ทางทะเลุ่แลุ่ะไลุ่ฟ์ส์ู่ไตลุ่ข์ึ้องเอเชื่ย้่ เพอ่นำาเสู่นอมุ่มุ่่ด้ ๆ ท้�เมุ่อืงภเ้กต็มุ่สู้่้�สู่าย่ตาผู้้�ชื่มุ่ทั�วิโลุ่ก ผู้�าน

ศน้ย่จ์ัดัแสู่ดงสู่นิค�าใหมุ่� แลุ่ะกจิักรรมุ่ต�าง ๆ สู่ำาหรบัผู้้�ท้�เดนิทางมุ่าร�วิมุ่งาน ท้�จัะแสู่ดงให�เหน็ควิามุ่ย่ิ�งใหญ่�อลุ่งัการในระดบั

ท้�ไมุ่�เคย่มุ่มุ้่าก�อน 

มาร์นีา่มาร์เ์กต็

ภาย่ในงานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 จัะมุ่ก้ารจัดัตลุ่าดเพอ่แสู่ดงแลุ่ะจัำาหนา่ย่สู่นิค�าทก่ป้ระเภทท้�เก้�ย่วิกบั

การลุ่�องเรอื เชื่�น คนัเบด็ รอก แลุ่ะสู่นิค�าเก้�ย่วิกบัการเดนิเรอืต�าง ๆ

เร์อืิใหเ้ชัา่

งานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 จัะมุ่ก้ารจัดัโซึ่นไวิ�บรกิารเชื่�าเหมุ่าลุ่ำาเรอืสู่ำาหรบัลุ่ก้ค�าป้ระเภท B2C 

แลุ่ะ B2B

สู่�งเสู่รมิุ่ผู้้�ป้ระกอบการท�องถึิ�นท้�เป้น็เจั�าขึ้องเรอืย่อชื่ทต์ั�งแต�หน่�งลุ่ำาขึ้่�นไป้ ตลุ่อดจันผู้้�ให�บรกิารเชื่�าเหมุ่าลุ่ำาราย่สู่ำาคญั่ ๆ 

เชื่�น Sunsail แลุ่ะ Moorings
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โอิกาสในการ์สน ับ้สน ๊นและร์ ่ว์มเป็ ็นพ ันธิ์ม ิตร์ทางธิ์ ๊ร์ก ิจ

 ง
าน

จัด์
แสด์งเร์

ือิคร์ ั�งแร์กในเอิเชัียในร์อิบ้ 2 ป็ี

ผู้ลกัด์นัภูเูกต็สูเ่ว์ทีโลก
ด์ำาเนินการ์จดั์งานโด์ย แจนด์์ อิเีว์น้ท์ ภูายใตล้ิขึ้สิทธิ์ิ�ขึ้อิง บ้ร์ิษััท เจเอิเอิน็ด์ี กร์๊ �ป็ จำากดั์

สนับ้สนน๊การ์ตลาด์โด์ย บ้ร์ิษััท พอิล พลู (เซ้า้ท อิสี เอิเชัีย) จำากดั์ – ผูู้เ้ชัี �ยว์ชัาญด์า้นการ์สนับ้สนน๊การ์ตลาด์



อิงคป์็ร์ะกอิบ้ขึ้อิงงาน

งานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 จัะกลุ่าย่เป้น็นทิรรศการท้�ย่ิ�งใหญ่�ท้�สู่ด่ในป้ระวิตัศิาสู่ตรข์ึ้อง

จังัหวิดัภเ้กต็ มุ่าพร�อมุ่กจิักรรมุ่ให�ร�วิมุ่อย่�างหลุ่ากหลุ่าย่ตั�งแต�การตกลุ่งธิร่กจิัท้�โถึงนทิรรศการ ซึ่ื�อเรอืท้�ท�าเทย้่บเรอื 

ทำากจิักรรมุ่ สู่ร�างเครอืขึ้�าย่ แลุ่ะสู่านสู่มัุ่พนัธิก์บัลุ่ก้ค�าบนทางเดนิรมิุ่ทะเลุ่ ไป้จันถึง่การขึ้่�นชื่มุ่เรอืซึ่เ้ป้อรย์่อชื่ท์

กจิกร์ร์มบ้นบ้ก

ร์ว่์มกจิกร์ร์มกบั้

-  ผู้้� ให�บรกิารเชื่�าเหมุ่าลุ่ำาเรอืย่อชื่ท์ ผู้้�จัำาหนา่ย่สู่นิค�าเก้�ย่วิกบัการเดนิเรอื - พร�อมุ่พื�นท้�พเิศษ์สู่ำาหรบัการจัดัแสู่ดง

-  รถึคลุ่าสู่สู่คิแลุ่ะซึ่ป่้เป้อรค์าร์

-  อสู่งัหารมิุ่ทรพัย่ร์ะดบัพรเ้มุ่ย้่มุ่

-  การโรงแรมุ่/การเดนิทางระดบัพรเ้มุ่ย้่มุ่

-  ผู้้�ป้ระกอบการเครอ่งบนิเจัต็/เฮลุ่คิอป้เตอร์

-  นาฬกิาแลุ่ะเครอ่งป้ระดบัชื่ั�นด้

-  ศน้ย่ศ์ลิุ่ป้ะแลุ่ะงานแสู่ดงศลิุ่ป้ะ

-  การออกแบบ เฟ์อรน์เิจัอร์ แลุ่ะการตกแต�ง

-  แฟ์ชื่ั�นแลุ่ะเครอ่งป้ระดบั

-  กจิักรรมุ่อนร่กัษ์ท์างทะเลุ่/การเดนิเรอื - มุ่มุ่่ให�ควิามุ่ร้�สู่ำาหรบัเดก็ 

พื�นที�กจิกร์ร์มอิน่ๆ

-  สู่นามุ่เดก็เลุ่�น

-  โซึ่นอาหารรสู่เลุ่ศิแลุ่ะโซึ่นพกัผู้�อน

-  การแสู่ดงดนตรสู้่ด

-  การสู่าธิติงานฝั่มีุ่อื

-  พื�นท้�เสู่วินา

  

บ้นนำ�า

จดั์แสด์งเร์อืิยอิชัทก์ว์า่ 50 ลำา ตั�งแตร่์๊น่คลาสสกิไป็จนถง้ร์๊น่ใหมล่า่สด๊์

-  โป้รดกัชื่ั�นย่อชื่ท์

-  ซึ่เ้ป้อรย์่อชื่ทฮ์บั

-  คลุ่าสู่สู่กิย่อชื่ท์

-  บธ้ิรกัษ์ส์ู่ิ�งแวิดลุ่�อมุ่ – จัดักจิักรรมุ่การอนร่กัษ์ท์างทะเลุ่

-  บธ้ิการท�องเท้�ย่วิแห�งป้ระเทศไทย่ - ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิจ์ังัหวิดัภเ้กต็ แลุ่ะบรกิารเชื่�าเหมุ่าลุ่ำาเรอืย่อชื่ทแ์ลุ่ะ

   กจิักรรมุ่ทางทะเลุ่ในไทย่

-  “เครอ่งเลุ่�นบนนำ�า” - ได�แก� เจัต็สู่ก้ เรอืนำ�า แลุ่ะเรอืดำานำ�าฉบบักระเป้า๋

-  การทดลุ่องบนทะเลุ่

พื�นที�กจิกร์ร์มอิน่ๆ

-  การป้ระชื่มุ่่เชื่งิป้ฏิบิตักิารการอนร่กัษ์ท์างทะเลุ่

-  การป้ระชื่มุ่่เชื่งิป้ฏิบิตักิารการแลุ่�นเรอืใบ
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งานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 มุ่แ้ผู้นการสู่นบัสู่นน่สู่ำาหรบัผู้้�

สู่นบัสู่นน่แลุ่ะพนัธิมุ่ติรทางธิร่กจิัอย่�างครบวิงจัรเพอ่ให�ภาคธิร่กจิัในเอเชื่ย้่ได�ร�วิมุ่

ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนดผ์ู้�านกจิักรรมุ่ในงานแสู่ดงเรอืท้�เน�นไลุ่ฟ์ส์ู่ไตลุ่ห์ร้ 

เราได�ออกแบบแพค็เกจัการสู่นบัสู่นน่อย่�างครบครนัเพอ่ชื่�วิย่เสู่รมิุ่สู่ร�างโอกาสู่ให�องคก์ร

ได�ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ แบรนด์ แลุ่ะสู่ร�างเครอืขึ้�าย่ไป้พร�อมุ่ ๆ กนั ดงัน้�

-  การสู่ร�างฐานลุ่ก้ค�าใหมุ่�

-  การป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ไป้ทั�วิโลุ่กผู้�านแคมุ่เป้ญ่การตลุ่าดระดบัโลุ่ก

-  การเขึ้�าถึง่เครอืขึ้�าย่ผู้้�มุ่ร้าย่ได�สู่ง้

-  การป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิพ์นัธิมุ่ติรในฐานะผู้้�นำาธิร่กจิัในอต่สู่าหกรรมุ่ขึ้องตน

-  การพฒันาภาพลุ่กัษ์ณ์อ์งคก์รแลุ่ะการป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนด์

-  การสู่ร�างมุ่ลุ้่ค�าเพิ�มุ่ให�แคมุ่เป้ญ่การตลุ่าดขึ้องแบรนด์

-  การเป้ดิชื่�องทางตรงเพอ่เขึ้�าถึง่ตลุ่าดเป้า้หมุ่าย่

งานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 จัง่ถึอืเป้น็โอกาสู่ท้�ดสู้่ำาหรบั

ผู้้�สู่นบัสู่นน่แลุ่ะพนัธิมุ่ติรในการป้ก่หมุ่ด่แลุ่ะป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนดข์ึ้องตนให�เป้น็ท้�ร้�จักัใน

หมุ่้�ผู้้�มุ่อ้ำานาจัตดัสู่นิใจัทั�งในอต่สู่าหกรรมุ่การเดนิเรอืแลุ่ะสู่นิค�าหรห้รา

ก็ารผู้นวก็แบรนดเ์ขึ้�าก็บัก็่จก็รรมืพื่เ่ศูษระดบัโลก็นี�จะเป็น็ก็ารช�วยเน�นยำ�าต�อลกู็ค้�า

ขึ้องแบรนดว์�าผูู้�สนบัสนนุเป็น็แบรนดท์ี่ี�เชอ่ในพื่ลงังานบวก็ ก็่จก็รรมืที่ี�สนกุ็สนาน

มืกี็ารพื่ฒันาอยู�ตลอดเวลาไมื�หยดุอยู�ก็บัที่ี� และมืศีูกั็ยภูาพื่ในก็ารสานค้วามื

สมัืพื่นัธภูาพื่ที่ี�ดเียี�ยมื
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เหตใ๊ด์จง้คว์ร์ร์่ว์มสนบั้สนน๊

สทิธิ์ใินการ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์แ์บ้ร์นด์์

การ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์แ์บ้ร์นด์์

โอกาสู่ในการป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนดผ์ู้�านไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565

สทิธิ์ใินการ์ใชัช้ัอ่ิขึ้อิงงาน

การ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์แ์บ้ร์นด์ผ์ู้า่นโป็ร์แกร์มและกจิกร์ร์มสงัคมขึ้อิงงาน 

การ์จดั์แสด์งในงาน

การ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์แ์บ้ร์นด์์ผู้า่นงานป็ร์ะชัม๊

แสู่ดงโลุ่โก�เด�นชื่ดัตามุ่ถึนนทก่สู่าย่แลุ่ะป้า้ย่ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิง์าน

การ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์ผ์ู้า่นร์ายการ์ถา่ยทอิด์

โอกาสู่ในการจัดัวิางสู่นิค�าป้ระกอบฉากแลุ่ะการทำาแพค็เกจัโฆษ์ณ์าโดย่เป้น็สู่�วินหน่�งขึ้องงานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ 

โบ�ท โชื่วิ์ 2565 ในราย่การท้�ออกอากาศทางโทรทศันแ์ลุ่ะสู่อ่ออนไลุ่น์ ซึ่่�งอย่้�ระหวิ�างการหารอืขึ้�อสู่รป่้

สทิธิ์ดิ์า้นการ์ใชัพ้ื�นที�สอ่ิและการ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์์

สอ่ิพนัธิ์มติร์

รบัป้ระกนัการป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิผ์ู้�านพนัธิมุ่ติรสู่อ่ขึ้องเรา - รอย่นืย่นัราย่ชื่อ่

การ์โฆษัณา

สอ่ิอิอินไลน์ - ทมุ้่การตลุ่าดขึ้อง ไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 จัะทำางานอย่�างใกลุ่�ชื่ดิร�วิมุ่กบัเวิบ็ไซึ่ตช์ื่ั�นนำา

ระดบัโลุ่กเพอ่เขึ้�าถึง่ฐานแฟ์นแลุ่ะผู้้�ชื่มุ่ ด�วิย่การโฆษ์ณ์าผู้�านเวิบ็ไซึ่ตแ์ลุ่ะอเ้มุ่ลุ่เพอ่เจัาะกลุ่่�มุ่เป้า้หมุ่าย่

สอ่ิสิ�งพมิพ์ - จัะมุ่ก้ารออกแคมุ่เป้ญ่โฆษ์ณ์าผู้�านสู่อ่ในวิงกวิ�างเป้น็ระย่ะเวิลุ่าหลุ่าย่เดอืนก�อนวินังาน โดย่เน�นการ

ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิด์�วิย่งานบรรณ์าธิกิารเก้�ย่วิกบับค่คลุ่สู่ำาคญั่ในวิงการ ขึ้�าวิ ไลุ่ฟ์ส์ู่ไตลุ่์ แลุ่ะธิร่กจิั ด�วิย่เนื�อหาออกแบบพเิศษ์เพอ่

เพิ�มุ่ป้ระสู่ทิธิผิู้ลุ่ขึ้องการป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์

นติยสาร์เอิก็ซ้ค์ลซู้ฟีพร์วี์วิ์ - นติย่สู่ารเอก็ซึ่ค์ลุ่ซ้ึ่ฟ้์พรว้ิวิิฉบบัพเิศษ์สู่ำาหรบังานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 

จัะนำาเสู่นอขึ้�าวิลุ่�าสู่ด่เก้�ย่วิกบัผู้้�จัดัแสู่ดง บทสู่มัุ่ภาษ์ณ์บ์ค่คลุ่สู่ำาคญั่ แลุ่ะเรอืย่อชื่ทท์้�จัะจัดัแสู่ดงในงาน ในชื่�วิงป้ระมุ่าณ์หน่�ง

เดอืนก�อนการจัดังาน จัะมุ่ก้ารจัดัแจักนติย่สู่ารไป้ย่งัราย่ชื่อ่ตามุ่ฐานขึ้�อมุ่ลุ้่สู่ำาคญั่ ๆ ท้�รวิมุ่ราย่ชื่อ่ผู้้�อ�านท้�สู่นใจัด�านเรอืย่อชื่ท์ 

การเดนิเรอื ผู้้�มุ่ร้าย่ได�สู่ง้ทั�วิภมุ้่ภิาคเอเชื่ย้่แป้ซึ่ฟิ์กิ ตลุ่อดจันกลุ่่�มุ่บค่คลุ่วิไ้อพท้้�ผู้้�จัดังานคดัสู่รร

ขึ้อ้ิมลูและแผู้นที�งาน - การโฆษ์ณ์าบนเอกสู่ารแสู่ดงขึ้�อมุ่ลุ้่แลุ่ะแผู้นท้�งาน
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เหตใ๊ด์จง้คว์ร์ร์่ว์มสนบั้สนน๊

การ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์แ์ละเนื�อิหางานป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์์

ขึ้�าวิเก้�ย่วิกบังานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 ถึอืเป้น็ขึ้�าวิเด�นท้�มุ่ค้นสู่นใจัตดิตามุ่ ผู้้�สู่นบัสู่นน่แลุ่ะพนัธิมุ่ติร

ทก่ราย่จัะได�รบัสู่ทิธิใินการผู้ก้แบรนดเ์ขึ้�ากบังานเพอ่วิตัถึป่้ระสู่งคท์างการโฆษ์ณ์าแลุ่ะป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ ผู้้�สู่นบัสู่นน่แลุ่ะพนัธิมุ่ติร

สู่ามุ่ารถึสู่ร�างคอนเทนตผ์ู้�าน กจิักรรมุ่ถึามุ่-ตอบกบัผู้้�จัดัแสู่ดง การจัดักจิักรรมุ่ท�าทาย่ต�าง ๆ การเชื่ญิ่ดาราแลุ่ะผู้้�เชื่้�ย่วิชื่าญ่มุ่า

กลุ่�าวิให�ควิามุ่ร้� การนำาเสู่นอไฮไลุ่ทง์าน การป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิห์น�างาน งานแถึลุ่งขึ้�าวิ แลุ่ะกจิักรรมุ่การกศ่ลุ่ท้�เก้�ย่วิขึ้�อง

ผู้้�สู่นบัสู่นน่สู่ามุ่ารถึใชื่�โอกาสู่ดงักลุ่�าวิในการผู้ลุ่ติสู่อ่ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิข์ึ้องตนเพอ่ร�วิมุ่นำาเสู่นอขึ้�าวิแลุ่ะกจิักรรมุ่ต�าง ๆ โดย่ขึ้�าวิ

เก้�ย่วิกบังานจัะถึก้นำาเสู่นอผู้�านสู่อ่ไทย่ ทั�งระดบัท�องถึิ�นแลุ่ะระดบัป้ระเทศ ตลุ่อดจันสู่อ่ระดบัภมุ้่ภิาคเอเชื่ย้่ แลุ่ะระดบัโลุ่กผู้�าน

สู่อ่สู่งัคมุ่ สู่อ่ออนไลุ่น์ โทรทศัน์ วิทิย่แ่ลุ่ะนติย่สู่ารต�าง ๆ

แคมุ่เป้ญ่ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิม์ุ่่�งขึ้ย่าย่ผู้ลุ่การป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิอ์อกไป้ในวิงกวิ�างขึ้ณ์ะจัดังานแลุ่ะหลุ่งังาน โดย่จัะครอบคลุ่มุ่่

กจิักรรมุ่ดงัน้�

-  การเขึ้�าถึง่กลุ่่�มุ่เป้า้หมุ่าย่ผู้�านสู่อ่ การตพ้มิุ่พบ์ทควิามุ่บนนติย่สู่ารด�านธิร่กจิั แลุ่ะการลุ่�องเรอืย่อชื่ท์

-  การนำาเสู่นอในงาน

-  แคมุ่เป้ญ่โฆษ์ณ์าออนไลุ่น์ บทควิามุ่ บลุ่อ็ก แลุ่ะสู่อ่สู่งัคมุ่

-  สู่ำานกัขึ้�าวิต�างป้ระเทศแลุ่ะท�องถึิ�น

ผู้้�สู่นบัสู่นน่แลุ่ะพนัธิมุ่ติรจัะถึก้ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ในงานเป้ดิตวัิผู้�านสู่อ่ในในกรง่เทพฯ แลุ่ะภเ้กต็

สถติติลาด์และการ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์์โด์ยสงัเขึ้ป็ ในงานที�คลา้ยกนัเมอ่ิป็ี 2563 

มลูคา่การ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์ร์์ว์มจากทก๊แพลตฟอิร์ม์

สทิธิ์บิ้นสอ่ิด์จิติอิลและสอ่ิสงัคม

ชื่�องทางการป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์

เว์บ็้ไซ้ตแ์ละแอิป็ - การป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนดแ์ลุ่ะการแป้ะลุ่งิคแ์บรนด์ในจัด่ท้�เหน็ได�ชื่ดัเจัน

200 บ้ทคว์าม 
เผู้ย่แพร�ผู้�านสู่อ่พนัธิมุ่ติรระดบัสู่ากลุ่ ภมุ้่ภิาค แลุ่ะท�องถึิ�น

7. 9 
เขึ้�าถึง่

ลุ่�านคน134.6 ลา้นบ้าท

10 
จัำานวินครั�ง ท้�มุ่ก้ารแพร�

ภาพผู้�านสู่อ่

20+ 
จัำานวินสู่อ่พนัธิมุ่ติร
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สทิธิ์ิในการ์ทำาการ์ตลาด์เชังิป็ร์ะสบ้การ์ณ์

ในชื่�วิงเดอืนมุ่กราคมุ่มุ่กัจัะมุ่น้กัท�องเท้�ย่วิเดนิทางมุ่าเย่อืนภเ้กต็เป้น็จัำานวินมุ่าก งานน้�จัง่ถึอืเป้น็โอกาสู่ท้�ดสู้่ำาหรบัผู้้�สู่นบัสู่นน่แลุ่ะ

พนัธิมุ่ติรในการป้ระชื่าสัู่มุ่พนัธิส์ู่นิค�าแลุ่ะบรกิารขึ้องตน ผู้้�เขึ้�าร�วิมุ่งาน ป้ระกอบด�วิย่  กลุ่่�มุ่บค่คลุ่ท้�มุ่ฐ้านะด้ จัากดารานกั

แสู่ดง คนดงับนสู่่อต�างๆ เจั�าขึ้องธิร่กจิัจัากทก่ภาคอต่สู่าหกรรมุ่ บค่ลุ่ากรระดบัสู่ง้จัากองคก์รใหญ่�ในวิงการสู่อ่แลุ่ะโฆษ์ณ์า นกั

ท�องเท้�ย่วิ ไป้จันถ่ึงป้ระชื่าชื่นในท�องท้�

กจิักรรมุ่สู่ร�างป้ระสู่บการณ์์ ป้ระกอบด�วิย่ พื�นท้�จัดัแสู่ดงสู่ำาหรบัการจัดัแสู่ดงแลุ่ะจัำาหนา่ย่สู่นิค�าแลุ่ะบรกิาร

สทิธิ์ดิ์า้นการ์ร์บั้ร์อิงลกูคา้และการ์สร์า้งเคร์อืิขึ้า่ย

ไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 ขึ้อเสู่นอโอกาสู่ท้�หลุ่ากหลุ่าย่สู่ำาหรบัผู้้�สู่นบัสู่นน่ในการรองรบัแลุ่ะสู่ร�างควิามุ่

บันเทงิให�กบักลุ่่�มุ่เป้า้หมุ่าย่ เชื่�น ลุ่ก้ค�าแลุ่ะผู้้�บรหิารในภเ้กต็ งานน้�มุ่้โอกาสู่ในการเขึ้�าร�วิมุ่งานเลุ่้�ย่งฉลุ่องมุ่ากมุ่าย่ จัง่ถึอืเป้น็

วิาระท้�เหมุ่าะสู่มุ่ย่ิ�งแก�การทำากจิักรรมุ่เพอ่สู่�งเสู่ริมุ่ธิร่กจิัขึ้องท�าน

ผู้้�จัดังานจัะสู่�งบตัรเชื่ญิ่ไป้ย่งัแขึ้กวิไ้อพท้้�คดัสู่รรแลุ่�วิทั�งในระดบัสู่ากลุ่แลุ่ะภมุ้่ภิาค ตลุ่อดจันผู้้�สู่นบัสู่นน่ ผู้้�จัดัแสู่ดงสู่นิค�า 

แลุ่ะสู่อ่พนัธิมุ่ติร

กิจกร์ร์มการ์เลี�ยงร์บั้ร์อิง มดี์งันี�

งานเลี�ยงบ้นเร์อืิยอิชัท์ -  รับป้ระทานอาหารคำ�าแบบวิไ้อพห้รอืงานเลุ่้�ย่งค็อกเทลุ่บนเรือย่อชื่ทท์้�สู่ามุ่ารถึรองรับแขึ้กได�ถึง่

 100 คน  ในชื่�วิงพลุ่บคำ�า แบรนดต์�าง ๆ  เป้น็เจั�าภาพจัดัเลุ่้�ย่งแขึ้กพเิศษ์ขึ้องตน  

กาลา่ด์นิเนอิร์์ -  รองรับแขึ้ก 300-400 คนตามุ่ท้�ได�รับเชื่ญิ่ จัดัโต๊ะวิไ้อพ้ แลุ่ะโอกาสู่ในการขึ้่�นกลุ่�าวิป้าฐกถึาสู่ั�น ๆ

ว์ีไอิพเีลานจ์  -           สู่ามุ่ารถึป้รบัแต�งได�เพอ่ให�สู่อดคลุ่�องกบัแบรนดข์ึ้องผู้้�สู่นับสู่นน่ แขึ้กจัะได�รับสิู่ทธิิ�ท้�พกัฟ์ร้ สู่ำาหรับ

                            การพกัผู้�อนอย่�างเป้น็สู่�วินตวัิเพอ่หลุ่ก้หนค้วิามุ่ ว่ิ�นวิาย่ท้�ท�าเรือ!

บ้ร์กิาร์ร์ถว์ีไอิพี -         รบัแลุ่ะสู่�งจัากพื�นท้�จัดังาน ตกแต�งนอกรถึด�วิย่โลุ่โก�เด�นชื่ดั
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สิทธิในการผลิตสินคาแบรนดรวม

เราขอเสนอโอกาสสําหรับผูสนบัสนนุ ผูอปุการะ ผูจดัหาสินคาและบริการ และพนัธมติรทองถ่ินในการผลติสนิคาแบรนดรวม

ซ่ึงอาจจะใชแจกจายผานสือ่หรือการสงเสริมการขายในกิจกรรมการตลาดหนางาน เชน ของชํารวยสําหรับงานไทยแลนด

อนิเตอรเนชันแนล โบท โชว 2565



ร์ายการ์สทิธิ์ปิ็ร์ะโยชัน์

ร์ะด์บั้ที� 1

ผูู้ส้นบั้สนน๊หลกั 

และ ผูู้ส้นบั้สนน๊

การ์นำาเสนอิ

ร์ะด์บั้ที� 1

ผูู้ส้นบั้สนน๊

สถานนี�จดั์งาน  

- มแีลว้์

ร์ะด์บั้ที�2

ผูู้ส้นบั้สนน๊ร์ว่์ม

ร์ะด์บั้ที� 3 

ผูู้จ้ดั์หาสนิคา้

และบ้ร์กิาร์อิย่าง

เป็็นทางการ์ 

และสพ่นัธิ์มติร์

สทิธิ์ิในการ์เป็น็ผู้ลติภูณัฑช์ันดิ์เด์ยีว์ในการ์สนบั้สนน๊ และสทิธิ์ิ� ในการ์ตั�งชัอ่ิ

สู่ทิธิิในการใชื่�ชื่อ่ “[ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่หลุ่กั] ไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 

2565 นำาเสู่นอโดย่ [ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่การนำาเสู่นอ]” เพอ่การโฆษ์ณ์าแลุ่ะ

ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์

มุ่้

สู่ทิธิิในการใชื่�ชื่อ่ [ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่สู่ถึานท้�] “ผู้้�สู่นบัสู่นน่สู่ถึานท้�จัดังานอย่�างเป้น็

ทางการขึ้อง [ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่หลุ่กั] ไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 

นำาเสู่นอโดย่ [ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่การนำาเสู่นอ]” เพอ่การโฆษ์ณ์าแลุ่ะป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์

สู่ทิธิิในการใชื่�ชื่อ่ [ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่ร�วิมุ่] “ผู้้�สู่นบัสู่นน่ร�วิมุ่อย่�างเป้น็ทางการขึ้อง [ชื่อ่ผู้้�

สู่นบัสู่นน่หลุ่กั] ไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 นำาเสู่นอโดย่ [ชื่อ่

ผู้้�สู่นบัสู่นน่การนำาเสู่นอ]” เพอ่การโฆษ์ณ์าแลุ่ะป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์

มุ่้

สู่ทิธิิในการใชื่�ชื่อ่ “[ชื่อ่ผู้้�จัดัหาสู่นิค�าแลุ่ะบรกิาร หรอืสู่อ่พนัธิมุ่ติร] ผู้้�จัดัหาสู่นิค�า

แลุ่ะบรกิารอย่�างเป้น็ทางการ หรอืสู่อ่พนัธิมุ่ติรขึ้อง [ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่หลุ่กั] ไทย่

แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 นำาเสู่นอโดย่ [ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่การนำา

เสู่นอ]” เพอ่การโฆษ์ณ์าแลุ่ะป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์

มุ่้

แสู่ดงช่ื่อบริษ์ทัในโลุ่โก�งาน มุ่้

สู่ทิธิิในการเป้น็ผู้ลุ่ติภณั์ฑ์ช์ื่นดิเดย้่วิในป้ระเภทสู่นิค�าหน่�ง ๆ ในการสู่นบัสู่นน่

กจิักรรมุ่
มุ่้ มุ่้ มุ่้

สทิธิ์ดิ์า้นทร์พัยส์นิทางป็ญัญาและการ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์แ์บ้ร์นด์์

ท้�งาน

แสู่ดงโลุ่โก�ในแลุ่ะบรเิวิณ์งาน:

- ทวิิธิงตามุ่ถึนนทั�งในแลุ่ะรอบๆ รอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่

- ป้า้ย่แขึ้วินในแลุ่ะรอบ ๆ ภ้เกต็

- ป้า้ย่โฆษ์ณ์าขึ้นาดใหญ่�ท้�รอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่

- ในสู่ถึานท้�จัดังาน: ซึ่่�มุ่ป้ระตท้างเขึ้�า / ป้า้ย่บอกทาง / แบนเนอร์ / ธิง / ผู้งั 

  กจิักรรมุ่ / ฉากหลุ่งัเวิท้

- การป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนดบ์นฉากหลุ่งัในงานแถึลุ่งขึ้�าวิในวินัเป้ดิงาน

มุ่้

(ตามุ่สัู่ดสู่�วิน)

มุ่้

(ตามุ่สัู่ดสู่�วิน)

มุ่้

(ตามุ่สัู่ดสู่�วิน)

งานกาลุ่�าดนิเนอร์

- แสู่ดงโลุ่โก�เด�นชื่ดั บนสู่อ่การตลุ่าดแลุ่ะสู่�งเสู่รมิุ่การขึ้าย่ทก่ราย่การ อนัได�แก� : 

  วิสัู่ดท่างการตลุ่าด โฆษ์ณ์า ขึ้�าวิป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ เวิบ็ไซึ่ต์ อเ้มุ่ลุ่

- แสู่ดงโลุ่โก�เด�นชื่ดับนหน�าจัอ เวิท้ ป้า้ย่ แลุ่ะแบนเนอรท์ก่จัด่

- เอกสู่ารป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิอ์งคก์ร / ขึ้องรางวิลัุ่แจักฟ์ร้ในถึง่ขึ้องขึ้วิญั่เฉพาะแขึ้ก

  ท้�มุ่ากาลุ่�าดนิเนอรg์

มุ่้

(ตามุ่สัู่ดสู่�วิน)

มุ่้

(ตามุ่สัู่ดสู่�วิน)
โอกาสู่เสู่ริมุ่

กจิักรรมุ่สู่งัคมุ่

- โลุ่โก�ในแลุ่ะบรเิวิณ์ท้�จัดักจิักรรมุ่สู่งัคมุ่ (รอป้ระกาศราย่ลุ่ะเอย้่ดเพิ�มุ่เตมิุ่): การ

  สู่าธิติกฬ้าทางนำ�า / การทดลุ่องใชื่�งาน งานสู่มัุ่มุ่นาเก้�ย่วิป้ระเดน็ในแวิดวิง 

  กจิักรรมุ่เย่้�ย่มุ่ชื่มุ่เพอ่สู่ร�างควิามุ่ค่�นเคย่

มุ่้

(ตามุ่สัู่ดสู่�วิน)

มุ่้

(ตามุ่สัู่ดสู่�วิน)

มุ่้

(ตามุ่สัู่ดสู่�วิน)

สทิธิ์ดิ์า้นการ์ใชัพ้ื�นที�สอ่ิและการ์ป็ร์ะชัาสมัพนัธิ์์

สู่ทิธิิในการอ�างถึง่ควิามุ่สู่มัุ่พนัธิก์บังานในแคมุ่เป้ญ่ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์ลุ่ะการโฆษ์ณ์า

ทก่ชื่นดิ
มุ่้ มุ่้ มุ่้

การใสู่�โลุ่โก�ลุ่งในโฆษ์ณ์าหรอืกจิักรรมุ่การป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิผ์ู้�านสู่อ่สู่ิ�งพมิุ่พ์ วิทิย่่ สู่อ่

ออนไลุ่น์ หรอืสู่อ่สู่งัคมุ่ เพอ่การป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิง์านท้�ผู้้�จัดังานผู้ลุ่ติขึ้่�น

มุ่้

(ตามุ่สัู่ดสู่�วิน)

มุ่้

(ตามุ่สัู่ดสู่�วิน)

มุ่้

(ตามุ่สัู่ดสู่�วิน)

การป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ในงานเป้ดิตวัิผู้�านสู่อ่ในในกรง่เทพฯ แลุ่ะภเ้กต็ มุ่้ มุ่้ มุ่้

โลุ่โก�ในเอกสู่ารเชื่ญิ่อย่�างเป้น็ทางการ มุ่้ มุ่้

ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิผ์ู้�านบทบรรณ์าธิกิารในนติย่สู่ารเอก็ซึ่ค์ลุ่ซ้ึ่ฟ้์พรว้ิวิิ มุ่้ มุ่้ มุ่้

ร์ายการ์สทิธิ์ปิ็ร์ะโยชัน์

ร์ะด์บั้ที� 1

ผูู้ส้นบั้สนน๊หลกั 

และ ผูู้ส้นบั้สนน๊

การ์นำาเสนอิ

ร์ะด์บั้ที� 1

ผูู้ส้นบั้สนน๊

สถานนี�จดั์งาน  

- มแีลว้์

ร์ะด์บั้ที�2

ผูู้ส้นบั้สนน๊ร์ว่์ม

ร์ะด์บั้ที� 3 

ผูู้จ้ดั์หาสินคา้

และบ้ร์กิาร์อิย่าง

เป็น็ทางการ์ 

และสพ่นัธิ์มติร์

โลุ่โก�ในหน�าผู้้�สู่นบัสู่นน่ขึ้องนติย่สู่ารเอก็ซึ่ค์ลุ่ซ้ึ่ฟ้์พรว้ิวิิ มุ่้ มุ่้

โลุ่โก�บนหน�าป้กแคตตาลุ่อ็กขึ้องงาน มุ่้

บทบรรณ์าธิิการแบบเตม็ุ่หน�าในแคตตาลุ่อ็กขึ้องงาน มุ่้

โฆษ์ณ์าสู่แ้บบเตม็ุ่หน�าในแคตตาลุ่อ็กขึ้องงาน 2 1 1/2

บทควิามุ่ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ในแคตตาลุ่อ็กขึ้องงาน 400 คำา 200 คำา 100 คำา

โลุ่โก�ในหน�าผู้้�สู่นบัสู่นน่ขึ้องแคตตาลุ่อ็กขึ้องงาน มุ่้ มุ่้ มุ่้

โฆษ์ณ์าสู่แ้บบเตม็ุ่หน�าในเอกสู่ารราย่งานกจิักรรมุ่ 2 1 1/2

โลุ่โก�ในหน�าผู้้�สู่นบัสู่นน่ขึ้องเอกสู่ารราย่งานกจิักรรมุ่ มุ่้ มุ่้ มุ่้

การกลุ่�าวิถึง่บรษิ์ทัในโฆษ์ณ์าทางวิทิย่อ่ย่�างเป้น็ทางการท้�มุ่ก้ารผู้ลุ่ติสู่ำาหรบังาน มุ่้

โลุ่โก�บนโฆษ์ณ์าขึ้องงานทก่ราย่การ มุ่้

โลุ่โก�ในวิดิ้โออย่�างเป้น็ทางการขึ้องงาน มุ่้ มุ่้

โลุ่โก�บนสู่อ่กลุ่างแจั�งทั�งหมุ่ด มุ่้ มุ่้

ขึ้�าวิป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิพ์เิศษ์ท้�จัดัทำาขึ้่�นเพอ่ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิผ์ู้้�สู่นบัสู่นน่ 1
การป้ระชื่าสัู่มุ่พันธ์ิ

ผู้�านเอกสู่ารสู่ำาหรับสู่่อ

สทิธิ์บิ้นสอ่ิด์จิติอิลและสอ่ิสงัคม

การป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนดผ์ู้�านอเ้มุ่ลุ่ เวิบ็ไซึ่ต์ แลุ่ะการสู่อ่สู่ารผู้�านเวิบ็ไซึ่ตข์ึ้อง

งานทก่รป้้แบบ เชื่�น จัดหมุ่าย่ขึ้�าวิอเิลุ่ก็ทรอนกิสู่์

มุ่้

เด�นชื่ดั

มุ่้
มุ่้

ร�วิมุ่เป้น็สู่�วินหน่�งในกจิักรรมุ่การเขึ้�าถึง่กลุ่่�มุ่เป้า้หมุ่าย่ผู้�านสู่อ่ดจิัติอลุ่ เชื่�น การเขึ้�า

ถึง่การไลุ่ฟ์ว์ิดิ้โอบนบลุ่อ็ก การสู่มัุ่ภาษ์ณ์์ การถึามุ่ตอบบนทวิติเตอร์ การโพสู่ต์

ทวิต้ แลุ่ะการโพสู่ตบ์นอนิตาแกรมุ่แลุ่ะเฟ์สู่บ่ค๊

มุ่้

เด�นชื่ดั
มุ่้

โลุ่โก�บนแอป้มุ่อืถึอืขึ้องงาน ในกรณ์ท้้�มุ่ก้ารพฒันา
มุ่้

เด�นชื่ดั
มุ่้

สทิธิ์ิในการ์ทำาการ์ตลาด์เชังิป็ร์ะสบ้การ์ณ์

บธ้ิจัำาหนา่ย่หน�างานพร�อมุ่พนกังานสู่�งเสู่รมิุ่การขึ้าย่ (รอย่นืย่นัขึ้นาด) พร�อมุ่การ

จัดัแจักสู่นิค�าตวัิอย่�าง
มุ่้ มุ่้ มุ่้

การป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ในวิไ้อพเ้ลุ่านจั์ มุ่้

สทิธิ์ดิ์า้นการ์ร์บั้ร์อิงลกูคา้และการ์สร์า้งเคร์อืิขึ้า่ย

บตัรวิไ้อพเ้พอ่เขึ้�างานเลุ่้�ย่งอย่�างเป้น็ทางการทก่ราย่การ 20 ใบต�องาน 10 ใบต�องาน 5 ใบต�องาน

บตัรเชื่ญิ่ร�วิมุ่งาน รวิมุ่ถึง่สู่ทิธิิ� ในการเขึ้�างานจัดัแสู่ดงแลุ่ะงานเลุ่้�ย่งคอ็กเทลุ่ 100 30 10

บตัรเชื่ญิ่ร�วิมุ่งานกาลุ่�าดนิเนอร์ – โตะ๊ลุ่ะ 10 ท้�นั�ง 2 1 1

สู่ทิธิิในเขึ้�าใชื่�วิไ้อพเ้ลุ่านจั์ มุ่้ มุ่้

สู่ทิธิิในใชื่�บรกิารรถึวิไ้อพ้ มุ่้ มุ่้

โอกาสู่ในการจัดังานเลุ่้�ย่งอาหารคำ�าวิไ้อพแ้บบสู่�วินตวัิ / งานเลุ่้�ย่งคอ็กเทลุ่บนเรอื

ย่อชื่ท์
มุ่้ มุ่้ มุ่้

สทิธิ์ิในการ์จดั์แจกผู้ลติภูณัฑส์ง่เสร์มิการ์ขึ้าย

โอกาสู่ในการผู้ลุ่ติสู่นิค�าแบรนดร์�วิมุ่ โลุ่โก�บนสู่นิค�าท้�ผู้ลุ่ติขึ้่�นเป้น็พเิศษ์ มุ่้ มุ่้ มุ่้

11

โอิกาสในการ์สน ับ้สน ๊นและร์ ่ว์มเป็ ็นพ ันธิ์ม ิตร์ทางธิ์ ๊ร์ก ิจ

ผู้ลกัด์นัภูเูกต็สูเ่ว์ทีโลก
ด์ำาเนินการ์จดั์งานโด์ย แจนด์์ อิเีว์น้ท์ ภูายใตล้ิขึ้สิทธิ์ิ�ขึ้อิง บ้ร์ิษััท เจเอิเอิน็ด์ี กร์๊ �ป็ จำากดั์

สนับ้สนน๊การ์ตลาด์โด์ย บ้ร์ิษััท พอิล พลู (เซ้า้ท อิสี เอิเชัีย) จำากดั์ – ผูู้เ้ชัี �ยว์ชัาญด์า้นการ์สนับ้สนน๊การ์ตลาด์



แพค็เกจสำาหร์บั้พนัธิ์มติร์ทอ้ิงถิ�น

และผูู้ส้นบั้สนน๊ภูาคอิต๊สาหกร์ร์มมาร์นี

เรามุ่้โอกาสู่ท้�จัำากดัสู่ำาหรบัพนัธิมุ่ติรธิร่กจิัในท�องท้�จังัหวิดัภเ้กต็ แลุ่ะผู้้�สู่นบัสู่นน่ภาคอต่สู่าหกรรมุ่มุ่ารน้ ตามุ่ระดบัการสู่นบัสู่นน่

ท้�แตกต�างกนั โดย่มุ่อบสู่ทิธิกิารป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนดแ์ลุ่ะการใชื่�พื�นท้�รบัรอง ดงัน้� 

พนัธิ์มติร์ทอ้ิงถิ�น

สู่ทิธิใินการใชื่�ชื่อ่/โลุ่โก�ขึ้องงานในการป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิข์ึ้องตนเอง (เชื่�น “พนัธิมุ่ติรท�องถึิ�นอย่�างเป้น็ทางการขึ้อง...”)

-  แสู่ดงโลุ่โก�ในหน�าผู้้�สู่นบัสู่นน่ขึ้องเวิบ็ไซึ่ตง์าน

-  โลุ่โก� + โฆษ์ณ์าขึ้นาด 1/4 หน�าในเอกสู่ารขึ้�อมุ่ลุ้่งาน

-  โลุ่โก�บนโป้สู่เตอร/์ป้า้ย่โฆษ์ณ์าขึ้องงาน (ตดิทั�วิเกาะภเ้กต็)

-  บตัรวิไ้อพ้ 5 ใบ

-  เอกสู่ารป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ในงาน

-  โลุ่โก�ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนดบ์นฉากหลุ่งัขึ้องเวิท/้พื�นท้�ท้�สู่อ่จัดัสู่มัุ่ภาษ์ณ์์

ผูู้ส้นบั้สนน๊ภูาคอิต๊สาหกร์ร์มมาร์นี

-  สู่ทิธิใินการใชื่�ชื่อ่/โลุ่โก�ขึ้องงานในการป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิข์ึ้องตนเอง (เชื่�น “ผู้้�สู่นบัสู่นน่อย่�างเป้น็ทางการขึ้อง...”)

-  แสู่ดงชื่อ่บรษิ์ทัในหน�าผู้้�สู่นบัสู่นน่ขึ้องเวิบ็ไซึ่ตง์าน

-  โลุ่โก�ในเอกสู่ารขึ้�อมุ่ลุ้่งาน

-  ชื่อ่บรษิ์ทับนโป้สู่เตอร/์ป้า้ย่โฆษ์ณ์าขึ้องงาน (ตดิทั�วิเกาะภเ้กต็)

-  ชื่อ่บรษิ์ทัในโฆษ์ณ์าขึ้องสู่อ่พนัธิมุ่ติร

-  บตัรวิไ้อพ้ 2 ใบ

-  เอกสู่ารป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ในงาน

-  โลุ่โก�ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนดบ์นฉากหลุ่งัขึ้องเวิท/้พื�นท้�ท้�สู่อ่จัดัสู่มัุ่ภาษ์ณ์์

แพค็เกจสำาหร์บั้การ์สนบั้สนน๊งานป็ร์ะชัม๊

งานป้ระชื่มุ่่ ไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 จัะเชื่ญิ่บค่คลุ่สู่ำาคญั่ในอต่สู่าหกรรมุ่การเดนิเรอืมุ่าเขึ้�าร�วิมุ่ใน

กจิักรรมุ่การบรรย่าย่ อภปิ้ราย่ นำาเสู่นอ ขึ้�อมุ่ลุ้่ต�าง ๆ

ผูู้ส้นบั้สนน๊หลกัและผูู้ส้นบั้สนน๊การ์นำาเสนอิ

-  สู่ทิธิใินการตั�งชื่อ่ “[ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่หลุ่กั] งานป้ระชื่มุ่่ ไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 นำาเสู่นอโดย่ 

   [ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่การนำาเสู่นอ]” 

-  แสู่ดงโลุ่โก�ในหน�าผู้้�สู่นบัสู่นน่ขึ้องเวิบ็ไซึ่ตง์าน

-  โลุ่โก� + โฆษ์ณ์าขึ้นาด 1 หน�าในเอกสู่ารขึ้�อมุ่ลุ้่งาน

-  โลุ่โก�บนโป้สู่เตอร/์ป้า้ย่โฆษ์ณ์าขึ้องงาน

-  บตัรวิไ้อพ้ 10 ใบ

-  เอกสู่ารป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ในงาน

-  โลุ่โก�ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนดบ์นฉากหลุ่งัขึ้องเวิท/้พื�นท้�ท้�สู่อ่จัดัสู่มัุ่ภาษ์ณ์์

ผูู้ส้นบั้สนน๊ร์ว่์ม

-  สู่ทิธิใินการใชื่�ชื่อ่ เชื่�น “ผู้้�สู่นบัสู่นน่ร�วิมุ่ [ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่หลุ่กั] งานป้ระชื่มุ่่ ไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 

   นำาเสู่นอโดย่ [ชื่อ่ผู้้�สู่นบัสู่นน่การนำาเสู่นอ]” เพอ่การโฆษ์ณ์าแลุ่ะป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ 

-  แสู่ดงโลุ่โก�ในหน�าผู้้�สู่นบัสู่นน่ขึ้องเวิบ็ไซึ่ตง์าน

-  โลุ่โก� + โฆษ์ณ์าขึ้นาด 1/2 หน�าในเอกสู่ารขึ้�อมุ่ลุ้่งาน

-  โลุ่โก�บนโป้สู่เตอร/์ป้า้ย่โฆษ์ณ์าขึ้องงาน

-  บตัรวิไ้อพ้ 5 ใบ

-  เอกสู่ารป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิ์ในงาน

-  โลุ่โก�ป้ระชื่าสู่มัุ่พนัธิแ์บรนดบ์นฉากหลุ่งัขึ้องเวิท/้พื�นท้�ท้�สู่อ่จัดัสู่มัุ่ภาษ์ณ์์
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 ง
าน

จัด์
แสด์งเร์

ือิคร์ ั�งแร์กในเอิเชัียในร์อิบ้ 2 ป็ี

ผู้ลกัด์นัภูเูกต็สูเ่ว์ทีโลก
ด์ำาเนินการ์จดั์งานโด์ย แจนด์์ อิเีว์น้ท์ ภูายใตล้ิขึ้สิทธิ์ิ�ขึ้อิง บ้ร์ิษััท เจเอิเอิน็ด์ี กร์๊ �ป็ จำากดั์

สนับ้สนน๊การ์ตลาด์โด์ย บ้ร์ิษััท พอิล พลู (เซ้า้ท อิสี เอิเชัีย) จำากดั์ – ผูู้เ้ชัี �ยว์ชัาญด์า้นการ์สนับ้สนน๊การ์ตลาด์



แพค็เกจสำาหร์บั้ผูู้จ้ดั์แสด์งสนิคา้

การเขึ้�าร�วิมุ่งานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นัแนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ 2565 ถึอืเป้น็โอกาสู่ท้�ดท้้�สู่ด่ในการเขึ้�าร�วิมุ่กจิักรรมุ่ธิร่กจิัใน

อต่สู่าหกรรมุ่เรอืย่อชื่ทแ์ลุ่ะการเดนิเรอื ทั�งในแลุ่ะนอกเอเชื่ย้่ตะวินัออกเฉย้่งใต� ซึ่่�งเป้น็ภาคธิร่กจิัท้�เตบิโตเรว็ิ

แพค็เกจัสู่ำาหรบัผู้้�จัดัแสู่ดงสู่นิค�าเป้ดิให�จับัจัองพื�นท้�แลุ่�วิ จัากตวัิเลุ่อืกดงัน้�...

พื�นที�จดั์แสด์ง

พื�นที�บ้ร์เิว์ณทา่เทยีบ้เร์อืิ

ท�าเทย้่บเรอื E: 8,950 บาท: (ขึ้ั�นตำ�า 15 มุ่.) 

ท�าเทย้่บเรอื L: 7,500 บาท

ท�าเทย้่บเรอื T: 7,500 บาท 

ท�าเทย้่บเรอื D: 7,250 บาท 

ท�าเทย้่บเรอื C: 6,750 บาท

บ้นนำ�า

พื�นท้�เป้ลุ่�าสู่ำาหรบัโป้ะ๊เทย้่บเรอื - ขึ้ั�นตำ�า 2 x 2: 8,000 บาท

พื�นท้�เป้ลุ่�าในท�าเรอืระบบ cubi - ขึ้ั�นตำ�า 3 x 6: 12,500 บาท 

ย่านพาหนะทางนำ�าสู่�วินบค่คลุ่ - ไมุ่�เกนิ 4 มุ่.: 55,000 บาท

บ้นบ้ก

พื�นท้�เป้ลุ่�า - ในห�องป้รบัอากาศ: 8,500 บาท 

บธ้ิแบบมุ่ผู้้นงักั�น - ในห�องป้รบัอากาศ: 9,500 บาท 

พื�นท้�เป้ลุ่�ากลุ่างแจั�ง - 6,250 บาท

พื�นท้�เตน็ทก์ลุ่างแจั�ง - พร�อมุ่พดัลุ่มุ่ 7,250 บาท

พื�นท้�เตน็ทก์ลุ่างแจั�ง - พร�อมุ่แอร์ 8,950 บาท

พื�นที�โฆษัณา

การ์ป็ร์ะชัาสัมพันธิ์์บ้น

แคตตาล็อิก
โลุ่โก�บริษ์ัท ป้ระเภทองค์กร แลุ่ะขึ้�อมุ่้ลุ่สู่ำาหรับติดต�อ ไมุ่�มุ่้ค�าใชื่�จั�าย่

การ์ป็ร์ะชัาสัมพันธิ์์บ้นแค

ตตาล็อิกแบ้บ้พร์ีเมียม
โลุ่โก�บริษ์ัท ขึ้�อมุ่้ลุ่องค์กร จัำากัดไมุ่�เกิน 200 คำา แลุ่ะขึ้�อมุ่้ลุ่สู่ำาหรับติดต�อ 16,000 บาท

โฆษัณาสีแบ้บ้เต็มหน้าใน

แคตตาล็อิกขึ้อิงงาน
โฆษ์ณ์าแบบเต็มุ่หน�า สู่ามุ่ารถึสู่�งอาร์ตเวิิร์กได� เลุ่ือกตำาแหน่งไมุ่�ได� 65,000 บาท

โฆษัณาสีแบ้บ้เต็ม 2 หน้า

ในแคตตาล็อิกขึ้อิงงาน
โฆษ์ณ์าแบบเต็มุ่ 2 หน�า สู่ามุ่ารถึสู่�งอาร์ตเวิิร์กได� เลุ่ือกตำาแหน่งไมุ่�ได� 120,000 บาท

เว์บ็้ไซ้ตอ์ิยา่งเป็น็ทางการ์

แบ้นเนอิร์์เว์็บ้
ติดแบนเนอร์ท่กหน�าขึ้องเวิ็บไซึ่ต์พร�อมุ่แนบไฮเป้อร์ลุ่ิงก์กลุ่ับไป้ท้�

หน�าแรกขึ้องผู้้�จััดแสู่ดงสู่ินค�า
35,000 บาท

สทิธิ์ิ�ทางการ์ตลาด์สำาหร์บั้ผูู้จ้ดั์แสด์งสนิคา้

-  สู่อ่ดจิัทิลัุ่: โลุ่โก�บรษิ์ทั ป้ระวิตับิรษิ์ทั 50 คำา ขึ้�อมุ่ลุ้่สู่ำาหรบัตดิต�อ

-  สู่อ่สู่งัคมุ่: โพสู่ตบ์นเฟ์สู่บ่ค๊แลุ่ะทวิติเตอรถ์ึง่ผู้้�จัดัแสู่ดงโดย่เฉพาะ

-  สู่อ่สู่ิ�งพมิุ่พ:์ โลุ่โก�บรษิ์ทั ป้ระวิตับิรษิ์ทั ขึ้�อมุ่ลุ้่สู่ำาหรบัตดิต�อ

ค�าธิรรมุ่เนย้่มุ่พื�นท้�บนนำ�าคดิตามุ่ควิามุ่ย่าวิขึ้องเรอืต�อหน่�งหนว่ิย่เมุ่ตร พื�นท้�บนบกคดิเป้น็ตารางเมุ่ตร  

ค�าธิรรมุ่เน้ย่มุ่ท่กราย่การย่ังไมุ่�รวิมุ่ภาษ์้มุ่้ลุ่ค�าเพิ�มุ่แลุ่ะภาษ์้ท้�ภาครัฐจััดเก็บ แลุ่ะมุ่้ผู้ลุ่บังคับใชื่�ทันท้เมุ่่อมุ่้การจัองพื�นท้�
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สถานที�

ร์อิยลั ภูเูกต็ มาร์นีา่

รอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่ ตั�งอย่้�ใจักลุ่างชื่าย่ฝั่่�งตะวินัออกขึ้องภเ้กต็ เป้น็สู่ถึานท้�ชื่อ่ดงัระดบัโลุ่กในการจัดักจิักรรมุ่แลุ่ะให�บรกิารเพอ่ตอบโจัทย่์ไลุ่ฟ์ส์ู่ไตลุ่ต์�างๆ ท้�ผู้สู่านบรรย่ากาศการพกัผู้�อน

รมิุ่นำ�า ควิามุ่หรห้รา กบัการอำานวิย่ควิามุ่สู่ะดวิกจัากศน้ย่ก์ารค�า  แลุ่ะท�าจัอดเรอืท้�ทนัสู่มุ่ยั่ ท�าเรอืท้�รอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่เป้น็แห�งเดย้่วิในเกาะท้�ได�รบัรางวิลัุ่ 5 Gold Anchor นอกจัาก

น้�รอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่ย่งัถึอืเป้น็ผู้้�บก่เบกิด�านการใชื่�พลุ่งังานเพอ่ควิามุ่ย่ั�งย่นืโดย่นำาเทคโนโลุ่ย่พ้ลุ่งังานแสู่งอาทติย่์ใหมุ่�ลุ่�าสู่ด่มุ่าใชื่�ในการบรหิารพลุ่งังาน

ท�าเรอื ภตัตาคาร แลุ่ะศน้ย่แ์สู่ดงสู่นิค�าขึ้องรอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่ผู้�านการรบัรอง SHA Plus+ ซึ่่�งถึอืเป้น็สู่ถึานท้�แห�งแรกแลุ่ะแห�งเดย้่วิในป้ระเทศไทย่ท้�ผู้�านรบัการรบัรองระดบัน้�

รอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่ให�บรกิารกจิักรรมุ่ท้�หลุ่ากหลุ่าย่ ตลุ่อดจันพื�นท้�จัดันทิรรศการให�เลุ่อืกหลุ่ากรป้้แบบ รอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่มุ่ศ้น้ย่แ์สู่ดงสู่นิค�าท้�ใหญ่�ท้�สู่ด่ในภเ้กต็ มุ่พ้ื�นท้�ภาย่ในถึง่ 

2,000 ตร.มุ่. แลุ่ะพื�นท้�จัดังานกลุ่างแจั�งอก้กวิ�า 1,000 ตร.มุ่. ศน้ย่แ์สู่ดงสู่นิค�าดงักลุ่�าวิตั�งตระหง�านอย่้�ท�ามุ่กลุ่างบรรย่ากาศแลุ่ะฉากหลุ่งัขึ้องท�าเรอืท้�สู่วิย่งามุ่ 

นอกจัากจัะมุ่ว้ิสัู่ดอ่ป่้กรณ์แ์ลุ่ะโครงสู่ร�างพื�นฐานระดบัเฟ์ริส์ู่คลุ่าสู่แลุ่�วิ รอย่ลัุ่ ภเ้กต็ มุ่ารน้า่ย่งัมุ่ท้มุ้่งานมุ่อือาชื่พ้ภาย่ใต�แผู้นก MICE & Events ซึ่่�งพร�อมุ่ให�บรกิารจัดักจิักรรมุ่การค�า

การระดบัท�องถึิ�น ระดบัป้ระเทศ แลุ่ะระดบัสู่ากลุ่อก้ด�วิย่  

ว์ดี์ีโอิเกี�ยว์กบั้ MICE

www.royalphuketmarina.com

จงัหว์ดั์ภูเูกต็

ภเ้กต็เป้น็ทำาเลุ่ท้�ดเ้หมุ่าะสู่ำาหรบัให�เรอืย่อชื่ทท์้�เดนิทางมุ่าจัากทะเลุ่เมุ่ดเิตอรเ์รเนย้่นมุ่าแวิะพกัเพอ่เย่้�ย่มุ่ชื่มุ่ภมุ้่ภิาคเอเชื่ย้่ตะวินัออกเฉย้่งใต�แลุ่ะเลุ่ย่ไป้ชื่มุ่หมุ่้�เกาะแป้ซึ่ฟิ์กิ เพราะภเ้กต็ถึอื

เป้น็ศน้ย่เ์ทย้่บเรอืท้�มุ่ศ้กัย่ภาพในรองรบัการเรอืย่อชื่ทข์ึ้นาดใหญ่�ท้�เดนิทางผู้�านภมุ้่ภิาคน้� ได� ด�วิย่บนเกาะน้�มุ่ท้�าเทย้่บเรอืกวิ�า 100 จัด่ 

ในชื่�วิงไมุ่�ก้�ป้ที้�ผู้�านมุ่า ภเ้กต็ได�มุ่้โอกาสู่ต�อนรบัเรอืย่อชื่ทช์ื่ั�นนำาระดบัโลุ่ก เชื่�น M/Y A, M/Y Octopus, M/Y VaVa II, M/Y Cloud 9, S/Y Vertigo, S/Y Twizzle, M/Y Exuma, 

M/Y La  Familia แลุ่ะลุ่ำาอน่ ๆ อก้มุ่ากมุ่าย่

www.phuket.com   
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ผู้ลกัด์นัภูเูกต็สูเ่ว์ทีโลก

ไทยแลนด์์

อิินเตอิร์์เนชัันแนล

โบ้้ท โชัว์์

งานไลฟ์สไตล์

สำาหร์ับ้คนมีร์ะด์ับ้

ด์ำาเนินการ์จดั์งานโด์ย แจนด์์ อิเีว์น้ท์ ภูายใตล้ิขึ้สิทธิ์ิ�ขึ้อิง บ้ร์ิษััท เจเอิเอิน็ด์ี กร์๊ �ป็ จำากดั์

สนับ้สนน๊การ์ตลาด์โด์ย บ้ร์ิษััท พอิล พลู (เซ้า้ท อิสี เอิเชัีย) จำากดั์ – ผูู้เ้ชัี �ยว์ชัาญด์า้นการ์สนับ้สนน๊การ์ตลาด์



คณะผูู้จ้ดั์งาน

ทมุ้่งานขึ้อง JAND Events ป้ระกอบด�วิย่สู่มุ่าชื่กิท้�มุ่้ใจัรกัในด�านการจัดักจิักรรมุ่ สู่มุ่าชื่กิทมุ้่มุ่า

จัากหลุ่ากหลุ่าย่ป้ระเทศ แลุ่ะป้ฏิบิตังิานอย่้�ในป้ระเทศไทย่เป้น็หลุ่กั

JAND Events บรหิารโดย่ ซึ่อ้้โอ เดวิดิ เฮย่สู่์ ผู้้�ครำ�าหวิอดอย่้�ในวิงการการจัดักิจักรรมุ่ การ

โรงแรมุ่ แลุ่ะการท�องเท้�ย่วิมุ่ากวิ�า 30 ป้ี สู่มุ่าชื่กิในทมุ้่มุ่าจัากป้มุ้่หลุ่งัท้�หลุ่ากหลุ่าย่ แลุ่ะ

ป้ระสู่บการณ์์ในการจัดังานใหญ่�มุ่าแลุ่�วิหลุ่าย่งาน เชื่�น งานชื่มุ่่นมุ่่เรอืซึ่เ้ป้อรย์่อชื่ทก์ะตะรอ๊คสู่์ 

แบรนดดั์งๆ เชื่�น โมุ่เอต์ เฮนเนสู่ซึ่้� หลุ่ย่่ส์ู่ วิติตอง ลุ่อรอั้ลุ่ จัว้ิองชื่้� เคน็โซึ่ แลุ่ะแบรนดอ์น่ๆ 

อก้มุ่ากมุ่าย่ ให�ควิามุ่ไวิ�วิางใจัแลุ่ะเลุ่อืก JAND Events ให�เป้น็พนัธิมิุ่ตร JAND Events มุ่้

ศกัย่ภาพในการป้ฏิบัิตกิารทั�วิป้ระเทศไทย่ JAND Events แลุ่ะงานไทย่แลุ่นด์ อนิเตอรเ์นชื่นั

แนลุ่ โบ�ท โชื่วิ์ เป็้นแผู้นกการค�าขึ้อง บรษัิ์ท เจัเอเอน็ด้ กร่ป๊้ จัำากัด โดย่มุ่สู้่ำานักงานใหญ่�อย่้�ท้�

รอยั่ลุ่ ภเ้ก็ต มุ่ารน่้า

เป้า้หมุ่าย่ขึ้อง JAND คอืการให�บรกิารผู้�านควิามุ่คดิสู่ร�างสู่รรค์ในระดับท้�หาค้�แขึ้�งเทย้่บชื่ั�นได�

ย่าก โดย่ใชื่�ควิามุ่ พง่พอใจัขึ้องลุ่ก้ค�าเป้น็แกนหลุ่กัในการขึ้บัเคลุ่อ่นธิร่กจิัแลุ่ะทก่กจิักรรมุ่ท้�ดำาเนนิ

การ

ที�ป็ร์ก้ษัาอิาว์โ๊ส

คณ่์แกรนวิลิุ่ล์ุ่ ฟ์อรด์แฮมุ่ ได�รบัเชื่ญิ่ให�เขึ้�าร�วิมุ่ทมุ้่ JAND ในฐานะท้�ป้รก่ษ์างานแสู่ดงเรอื

คณ่์แกรนวิลิุ่ล์ุ่ เป้น็ผู้้�ร�วิมุ่ก�อตั�ง PIMEX ซึ่่�งเป้น็งานแสู่ดงเรอืครั�งแรกขึ้องป้ระเทศไทย่ แลุ่ะใน

อดต้เคย่เป็้นผู้้�จัดัแสู่ดงสู่นิค�าในงานภเ้กต็โบ�ทโชื่วิ์ คณ่์แกรนวิลิุ่ลุ่์ เผู้ย่วิ�า “หลุ่งัจัากท้�ทำางานใน

อต่สู่าหกรรมุ่เรอืย่อชื่ท์ในมุ่ติติ�างๆ มุ่ากวิ�า 20 ป้ี ร้�สู่ก่ต่นเต�นมุ่ากท้�จัะได�หวินกลุ่บัมุ่าทำาธิร่กจิัจัดั

งานแสู่ดงเรอื แลุ่ะได�ร�วิมุ่งานกบัผู้้�จัดักจิักรรมุ่ระดบัมืุ่ออาชื่พ้อย่�างทมุ้่ JAND Events บอกได�

เลุ่ย่วิ�างานท้�จัะจัดัขึ้่�นในเดอืนมุ่กราคมุ่ป้หีน�าน้� จัะเป้น็อะไรท้�ดท้้�สู่ด่แลุ่ะไมุ่�ซึ่ำ�าใครมุ่าก�อนอย่�าง

แนน่อน”
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 ง
าน

จัด์
แสด์งเร์

ือิคร์ ั�งแร์กในเอิเชัียในร์อิบ้ 2 ป็ี

ผู้ลกัด์นัภูเูกต็สูเ่ว์ทีโลก
ด์ำาเนินการ์จดั์งานโด์ย แจนด์์ อิเีว์น้ท์ ภูายใตล้ิขึ้สิทธิ์ิ�ขึ้อิง บ้ร์ิษััท เจเอิเอิน็ด์ี กร์๊ �ป็ จำากดั์

สนับ้สนน๊การ์ตลาด์โด์ย บ้ร์ิษััท พอิล พลู (เซ้า้ท อิสี เอิเชัีย) จำากดั์ – ผูู้เ้ชัี �ยว์ชัาญด์า้นการ์สนับ้สนน๊การ์ตลาด์

ี  

ติดต่อ 

เจเอเอ็นดี กรุ๊ป 

รอยัล ภูเก็ต มารีน่า 

63/302 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตร

ต�าบลเกาะแก้ว 

จังหวัดภูเก็ต 83000  

ประเทศไทย 

โทรศัพท์: +66 (0) 76 600 225 

โทรสาร: +66 (0) 76 601 320 

https://jandevents.com

คุณเดวิด เฮยส์ - ซีอีโอ  

(ส�าหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ) 

อีเมล: david.h@jandgroup.com 

โทรศัพท์: +66 (0) 76 600 225 / +66 (0) 9 8670 9007 

คุณภูษณิศา โตศักดิ์ - ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและ

งานอีเว้นท์    

(ส�าหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

อีเมล: phusanisa.t@jandevents.com   

โทรศัพท์: +66 (0) 76 600 225

บริษัท พอล พลู (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด 

198 ถนนตะนาว  

แขวงบวรนิเวศ  

เขตพระนคร  

กรุงเทพฯ 10200  

ประเทศไทย 

โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7 

www.paulpoole.co.th 

คุณพอล พูล - กรรมการผู้จัดการ 

(ส�าหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ) 

อีเมล: paul@paulpoole.co.th   

โทรศัพท์: +66 8 6563 3196 

คุณอุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ – ผู้ช่วยส่วนตัว 

(ส�าหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th   

โทรศัพท์: +66 8 6382 9949




