โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

เทศกาลกีฬาคร�กเก็ต พบกับกองทัพนักกีฬาคร�กเก็ตชือ่ ดังจากตางประเทศ

WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564

21 พฤศจ�กายน - กรุงเทพมหานคร

การแขงขัน WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย จะจัดข�้นเปนครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 21 พฤศจ�กายน 2564
ที่ตองเร�ยกงานนี้วาเทศกาลกีฬาคร�กเก็ต เนื่องจากงานนี้จะสามารถดึงดูดแฟนกีฬาหลายพันคน และจะมีนักกีฬาคร�กเก็ตอาชีพชื่อดังระดับโลกทั้งชายและหญิงจากออสเตรเลีย
อังกฤษ อินเดีย แอฟร�กาใต และศร�ลังกา มารวมในงานดวย
งานนี้จัดโดยดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media) ซึ่งเปนหนึ่งในแพลตฟอรมเกมกีฬาที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย ภายใตความรวมมือกับรัฐบาลไทย งานนี้จัดข�้นโดย
หวังจะใหแฟนกีฬาไมวาจะเปนชายและหญิงทั่วประเทศไทย ไดรูจักและเร��มหันมาใหความสนใจในกีฬาคร�กเก็ตมากข�้น พรอมทั้งนำเสนอใหพวกเขาไดรูจักกับตลาดใหม ๆ
เกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้ ตลอดจนสงเสร�มความหลากหลายและความเทาเทียมกันผานกีฬา
เทศกาล WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564 จะไดรับการถายทอดสดไปสูผูชมที่ชอบดูกีฬาหลายลานคนผานแอปพลิเคชันของดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media)

ขอมูลและสถิติโดยสังเขป

การแขงขันสองนัด

การแขงขันคร�กเก็ตประเภท Gully
ในรูปแบบ T10

กิจกรรม

งานเลี้ยงตอนรับ
การแขงขันโดยคนดัง 2 นัด
งานเลี้ยงหลังพิธ�การกับคนดัง

สถานที่

กรุงเทพมหานคร

ผูเลนที่มีชื่อเสียง
รวมถึง…

การระดมทุน
เพื่อ…

ซูเรช ไรนา
เออรฟาน ปาทาน
ฮารบาจาน ซิงห
ยูเซฟ ปาทาน

เพื่อสนับสนุนมูลนิธ�กราเซียไรนา (GRF)
ซึ่งรับหนาที่ชวยเหลือผูหญิงในกลุมเปราะบาง

รวมกับ…

โดยดับบลิวทีเอฟ มีเดีย แพลตฟอรมเกมกีฬา
แฟนตาซีที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย
มีศักยภาพในการเขาถึงฐานแฟนกีฬาหลายลานคน

รัฐบาลไทย

ไลฟสตร�ม

ขอเชิญรวมกิจกรรมการตลาดของคุณเขากับ
WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564…
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ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย
แพลตฟอรมเกมกีฬาแฟนตาซีที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย

สนับสนุนการตลาดโดย บร�ษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผูเชี่ยวชาญ
ดานการสนับสนุนการตลาด

กิจกรรมการกุศล
อยางเปนทางการ

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

เทศกาลกีฬาคร�กเก็ต พบกับกองทัพนักกีฬาคร�กเก็ตชือ่ ดังจากตางประเทศ

แพ็คเกจสำหรับการสนับสนุน
เราขอเสนอโอกาสทางธุรกิจในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรกับงาน WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564…
ระดับที่ 1: ผูสนับสนุนหลักและผูสนับสนุนการนำเสนอ
- ผูสนับสนุนหลัก จำนวน 1 ราย ซึ่งมีสิทธ�ในการมีชื่อรวมกับชื่องาน
- ผูสนับสนุนการนำเสนอ จำนวน 1 ราย ซึ่งมีสิทธ�ในการมีชื่อรวมกับชื่องาน
ระดับที่ 2: ผูสนับสนุนการจัดงานและพันธมิตรอยางเปนทางการ
- ผูสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 1 ราย หร�อมากกวา ซึ่งมีสิทธ�ในการจัดงาน
- พันธมิตรอยางเปนทางการ จำนวน 6 ราย ซึ่งมาจากธุรกิจที่ไมไดเปนคูแขงกัน
ระดับที่ 3: ผูจัดหาสินคาและบร�การอยางเปนทางการ และสื่อพันธมิตร
- ผูจัดหาสินคาและบร�การอยางเปนทางการ จำนวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนสินคาและบร�การที่จำเปนสำหรับงาน
- สื่อพันธมิตร จำนวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนพื้นที่โฆษณาและงานบรรณาธ�การเพื่อการประชาสัมพันธงาน
แพ็คเกจการโฆษณาและการใชพื้นที่รับรองลูกคา
- พรอมจัดใหตามความประสงคของผูสนับสนุน

ธุรกิจใดควรเขารวมสนับสนุน
WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564 ถือเปนโอกาสพิเศษสำหรับธุรกิจที่จะรวมผนวกแบรนดเขากับการตลาด
เพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ตลอดจนรวมกิจกรรมกับบุคคลที่มีชื่อเสียง ดังนั้นเราจ�งแนะนำใหภาคธุรกิจดังตอไปนี้เขารวมการสนับสนุน…
สายการบิน
แอลกอฮอล
ความงาม
การสื่อสาร
เคร�่องสำอาง
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บร�การทางการเง�น
แฟชั่น
โรงแรมและบร�การ
ประกันภัย
อัญมณี

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย
แพลตฟอรมเกมกีฬาแฟนตาซีที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย

กระเปาเดินทาง
ว�ถีชีว�ตของคนมีระดับ
บร�การตามสายอาชีพ
อสังหาร�มทรัพย
ความปลอดภับ

การทองเที่ยวเชิงกีฬา
เทคโนโลยี
ขนสง
นาิกา
บร�การเว็บ

สนับสนุนการตลาดโดย บร�ษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผูเชี่ยวชาญ
ดานการสนับสนุนการตลาด

กิจกรรมการกุศล
อยางเปนทางการ

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

เทศกาลกีฬาคร�กเก็ต พบกับกองทัพนักกีฬาคร�กเก็ตชือ่ ดังจากตางประเทศ

เหตุใดจ�งควรรวมสนับสนุน

สิทธ�ประโยชน

ในการรวมสนับสนุน WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564
ผูส นับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจจะไดรบั สิทธ�ประโยชนดงั นี้

แพ็คเกจสำหรับการสนับสนุนมาพรอมกับประโยชนทางการประชาสัมพันธ
ทีห่ ลากหลาย ดังนี้

การสงเสร�มภาพลักษณ
ที่มีชื่อเสียง

- ผานเทศกาลคร�กเก็ตรวมกับบุคคล

การประชาสัมพันธแบรนด

- สงเสร�มการรับรูแบรนดโดยการ
ประชาสัมพันธสินคาและบร�การผานงาน

เปาหมายการพัฒนาโลกของสหประชาชาติ

- สงเสร�มการ
ยอมรับในคุณคาของมนุษยที่มีความหลากหลายและเทาเทียมกัน ตลอดจน
สงเสร�มว�ถีชีว�ตของคนมีสุขภาพดีผานกีฬาคร�กเก็ต
การรับรองกลุมเปาหมาย - ชวยใหกลุมเปาหมายทั้งในและนอก

องคกรไดรบั ประสบการณบนั เทิง

การตลาดเชิงประสบการณ

- เขาถึงผูเขาชมการแขงขันมากกวา
5,000 คน และผูรับชมทางบานผานการถายทอดสดอีกหลายลานคน

การตลาดแบบบูรณาการ
การสรางเคร�อขาย

- ดวยการประชาสัมพันธผานสื่อทั่วโลก

- กับผูนำทางธุรกิจ

องคกรที่สนับสนุน WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564 จะไดรับภาพลักษณ
ในคุณคาตอไปนี้ ความมุงมั่น ความหลากหลาย ความเทาเทียม การเปนสวนหนึ่งใน
กิจกรรมบุกเบิกและสรางประวัติศาสตรที่สำคัญ การทำเร�่องตื่นเตน การแขงขัน
ความเปนมืออาชีพ การออกไปสัมผัสโลกกวาง และการกีฬา
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ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย
แพลตฟอรมเกมกีฬาแฟนตาซีที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย

•
•
•
•
•
•
•

สิทธ�ดานการเปนผลิตภัณฑชนิดเดียวในการสนับสนุน และสิทธ�์ในการตั้งชื่อ
สิทธ�ดานการประชาสัมพันธแบรนดและทรัพยสินทางปญญา
สิทธ�ดานการใชพื้นที่สื่อ การสงเสร�มการขาย และการประชาสัมพันธ
สิทธ�บนสื่อดิจ�ตอลและสื่อสังคม
สิทธ�ในการทำการตลาดเชิงประสบการณ
สิทธ�ดานการรับรองลูกคาและการสรางเคร�อขาย
สิทธ�ในการจัดแจกผลิตภัณฑสงเสร�มการขาย

เราไดออกแบบแพ็คเกจการสนับสนุนอยางครบครัน เพื่อชวยเสร�มสราง
โอกาสใหองคกรไดประชาสัมพันธแบรนด และสรางเคร�อขายไปพรอม ๆ กัน
ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•

การสรางฐานลูกคาใหม
การประชาสัมพันธผานแคมเปญการตลาดระดับโลก
การเขาถึงเคร�อขายพิเศษ
การประชาสัมพันธพันธมิตรในฐานะผูนำธุรกิจในอุตสาหกรรมของตน
การพัฒนาภาพลักษณองคกรและการประชาสัมพันธแบรนด
การสรางมูลคาเพิ�มใหแคมเปญการตลาดของแบรนด
การเปดชองทางตรงเพื่อเขาถึงตลาดเปาหมาย

การรวมสนับสนุนงาน WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564 นอกจาก
จะชวยใหผูสนับสนุนไดประชาสัมพันธสินคาและบร�การไปยังกลุมเปาหมายและ
บุคคลผูมีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแลว ยังเปนเคร�่องยืนยันวา
ผูสนับสนุนคือผูนำตัวจร�งในตลาดของตนอีกดวย

สนับสนุนการตลาดโดย บร�ษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผูเชี่ยวชาญ
ดานการสนับสนุนการตลาด

กิจกรรมการกุศล
อยางเปนทางการ

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

เทศกาลกีฬาคร�กเก็ต พบกับกองทัพนักกีฬาคร�กเก็ตชือ่ ดังจากตางประเทศ

การแขงขันโดยผูเลนระดับตำนาน
ประเภทและรูปแบบการแขงขัน

คำอธ�บายกติกา T10

ใชการแขงขันคร�กเก็ตประเภท “gully” โดยใชการแขงขันภายใต
กติกา T10 ซึง่ จัดแขงขัน 2 นัดตอวัน ใชเวลาประมาณ 5-6 ชัว่ โมง
แตละทีมใชผเู ลน จำนวน 7 คน กัปตัน จำนวน 2 คน
จะทำหนาทีค่ ดั เลือกผูเ ลนจากรายชือ่ อดีตนักกีฬาคร�กเก็ตนานาชาติทว่ั โลก
ซึง่ ทัง้ หมดประกอบดวย
ผูช าย จำนวน 10 คน และผูห ญิง จำนวน 4 คน

คร�กเก็ต T10 เปนการแขงขันคร�กเก็ตแบบสัน้
ทัง้ 2 ทีม จะแขงกันในชวงเดียว (อินนิง� ) ไมเกิน 10 โอเวอรตอ ทีม
แตละนัดจะใชเวลา 90 นาที
การแขงขันแบบ T10 นี้ เร�ม� ใชเปนครัง้ แรกในเดือนธันวาคม 2560
ซึง่ เปนชวงเปดฤดูกาลของลีก T10 ทีป่ ระเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ผานการอนุมตั อิ ยางเปนทางการโดยสภาคร�กเก็ตนานาชาติ (ICC)

พันธกิจ

ไลฟสตร�ม

ทำใหคนไทยรูจ กั กีฬาคร�กเก็ตมากข�น้
สงเสร�มการยอมรับในคุณคาของมนุษยทม่ี คี วามหลากหลาย
และเทาเทียมกันผานกิจกรรมทางการกุศลโดยพันธมิตรของ GRF

ไลฟวว� – ผูช มดูฟร�บนแอปพลิเคชันของ
ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media)

รายได

จัดสรรให GRF สมาคมคร�กเก็ตแหงประเทศไทย
และดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media) อยางเทา ๆ กัน
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ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย
แพลตฟอรมเกมกีฬาแฟนตาซีที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย

สนับสนุนการตลาดโดย บร�ษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผูเชี่ยวชาญ
ดานการสนับสนุนการตลาด

กิจกรรมการกุศล
อยางเปนทางการ

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
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การแขงขันโดยผูเลนระดับตำนาน
นักกีฬาที่เขาแขงขัน

ในงานนี้คาดวาจะมีผูเลนจากประเทศออสเตรเลีย แอฟร�กาใต อังกฤษ
และศร�ลังกา เขารวม ไดแก

นักกีฬาผูชาย

ซูเรช ไรนา - มีชื่อเสียงในฐานะนักกีฬาชาวอินเดียคนแรก
ที่ทำได 100 คะแนน ในการแขงขันคร�กเก็ตทั้งสามรูปแบบ
เออรฟาน ปาทาน - มือขวางที่เกงทั้งขวางและตี มีฉายาวาเปน
“บลูอายบอย” หร�อหนุม ตาใสทีใ่ คร ๆ ก็ชน่ื ชอบ ในวงการคร�กเก็ตของอินเดีย
ฮารบาจาน ซิงห - ทำคะแนนเทสว�กเก็ตไดสูงสุดเปนอันดับ 2
เปนรองก็แคเพียงออฟสปนเนอรคนเดียวเทานั้น
ยูเซฟ ปาทาน - นักกีฬาที่มักไดรับคัดเลือกใหเปนทีมชาติ
ประเภท One Day International อยูบอยครั้ง

ซูเรช ไรนา

เออรฟาน ปาทาน

ฮารบาจาน ซิงห

ยูเซฟ ปาทาน

ชาชิกาลา ศิร�วารดินี

ร�มา มัลโฮตรา

นอกจากนี้ยังมี ยุฟราจ ซิงห ว�เรนเดอร ชีวัก และซาชิน เทนดัลการ

นักกีฬาผูหญิง

ชาชิกาลา ศิร�วารดินี - อดีตกัปตันทีมชาติคร�กเก็ตหญิงของศร�ลงั กา
ในการแขงขัน One Day Internationals ประเภทหญิง
ร�มา มัลโฮตรา - นักกีฬาหญิงสังกัดทีมชาติ One Day International
ของอินเดียและการแขงขันประเภท Twenty20
รายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง
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กีฬาคร�กเก็ตในประเทศไทย
ประวัติ

แรกเร��มเดิมทีมีการเลนคร�กเก็ตในลักษณะของการละเลนในประเทศไทย (สยาม)
ครั้งแรก เมื่อป 2433 ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม ซึ่งขณะนั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงเปนพระมหากษัตร�ย
ตอมาคร�กเก็ตถูกยกระดับเปนกีฬาแขงขัน โดยมีการจัดตั้งชมรมคร�กเก็ต
แหงประเทศไทย (TCL) ในป 2514
ในปจจุบัน นอกจากจะมีการจัดแขงขันกีฬาคร�กเก็ตระดับผูใหญที่กรุงเทพฯ
และจังหวัดเชียงใหมแลว ยังมีการจัดแขงขันที่จังหวัดขอนแกน หัวหิน พื้นที่
บร�เวณชายฝงทะเลตะวันออก และในเร�ว ๆ นี้จะจัดข�้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกดวย
ในป 2547 การกีฬาแหงประเทศไทยเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนชื่อชมรมคร�กเก็ต
แหงประเทศไทย (TCL) เปนสมาคมคร�กเก็ตแหงประเทศไทย (CAT)

สมาคมกีฬาคร�กเก็ตแหงประเทศไทย (CAT)

สมาคมกีฬาคร�กเก็ตแหงประเทศไทยมีความพยายามอยางตอเนื่อง ที่จะผลักดัน
การแขงขันกีฬาคร�กเก็ตในพื้นที่ตาง ๆ รวมถึงในชุมชนทองถิ�น โดยมุงหวัง
ที่จะพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน และเพิ�มข�ดความสามารถในการแขงขันกีฬา
คร�กเก็ตไทยสูสากล
CAT เปนสมาชิกของสภาคร�กเก็ตเอเชีย (ACC) และไดรับแตงตั้งเปนสมาชิก
ผูมีอำนาจในสภาคร�กเก็ตนานาชาติ (ICC) ในป 2548 นอกจากนี้ ในปเดียวกัน
CAT ก็ไดรับการแตงตั้งเปนสมาคมสังกัดการกีฬาแหงประเทศไทย

http://www.cricketthailand.org/

ตลอดยี่สิบปที่ผานมาประเทศไทยเร��มเปนที่รูจักในดานการจัดการแขงขันกีฬา
คร�กเก็ตประเภทซิกเซส (Sixes) เชน การแขงขัน RBSC Sixes ทีก่ รุงเทพฯ การแขงขัน
เชียงใหมซกิ เซส การแขงขันหัวหินซิกเซส และการแขงขันภูเก็ตซิกเซส เปนตน
นอกจากนี้จะเห็นไดวาในชวงทศวรรษที่ผานมา กีฬาคร�กเก็ตไดรับความสนใจใน
ระดับชุมชนดวย กรุงเทพฯ มีทีมเยาวชนรุนเล็กและรุนโตจำนวนมากที่มีความพรอม
ในการลงแขงขันระดับทัวรนาเมนทอยูเปนประจำ กลุมพันธมิตรคร�กเก็ตโรงเร�ยน
เชียงใหม เร��มมีบทบาทอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2533 และถือเปนกลุมที่สามารถ
ผลิตนักคร�กเก็ตรุนใหมและขยายตัวไดเร�วที่สุดกลุมหนึ่งของประเทศไทย ผานการ
จัดโครงการสวัสดีคร�กเก็ต
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีโครงการฝกสอนคร�กเก็ตอยางเปนระบบ และการแขงขัน
ทัวรนาเมนทที่จัดข�้นอยูเปนประจำที่จังหวัดขอนแกน จังหวัดชลบุร� จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดภูเก็ต และเขาใหญ
ดวยเหตุนี้จะเห็นไดวา นอกจากประเทศไทยจะมีศักยภาพในการสงนักกีฬาคร�กเก็ต
ผูใหญทั้งผูชายและผูหญิงลงแขงขันแลว ยังสามารถฟอรมทีมนักกีฬาเยาวชนไป
แขงขันทัวรนาเมนตประจำป ที่ ACC สนับสนุนไดอีกดวย
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สิทธ�ประโยชนหลัก

การประชาสัมพันธแบรนด

โอกาสในการประชาสัมพันธแบรนดผานงาน WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช
ประเทศไทย 2564
สิทธ�ในการตั้งชื่อและการประชาสัมพันธแบรนดในงาน
การจัดแสดงในงาน
การจัดแสดงบนแอปพลิเคชันของดับบลิวทีเอฟ (WTF)

สิทธ�ดานการใชพื้นที่สื่อ
การสงเสร�มการขาย และการประชาสัมพันธ

ผูสนับสนุนสามารถใชโอกาสดังกลาวในการผลิตสื่อประชาสัมพันธของตน
เพื่อรวมนำเสนอขาวและกิจกรรมตาง ๆ โดยขาวเกี่ยวกับงานจะถูกนำเสนอ
ผานสื่อไทยทั้งระดับทองถิ�นและระดับประเทศ ตลอดจนสื่อระดับภูมิภาคเอเชีย
และระดับโลก ผานสื่อสังคม สื่อออนไลน โทรทัศน ว�ทยุ และนิตยสารตาง ๆ

ขาวเกี่ยวกับ WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564 ถือเปนขาวเดนที่มี
คนสนใจติดตาม นอกจากผูสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายจะไดรับสิทธ�
ในการผูกแบรนดเขากับงาน เพื่อวัตถุประสงคทางการโฆษณาและประชาสัมพันธแลว
ผูสนับสนุนและพันธมิตรยังสามารถสรางเนื้อหาผานบุคคลที่มีชื่อเสียง การนำเสนอ
ไฮไลทงาน การประชาสัมพันธหนางาน และงานแถลงขาวได

สื่อพันธมิตร
รับประกันการประชาสัมพันธผานสื่อพันธมิตรของเรา - รอยืนยันรายชื่อ

การโฆษณา
จะมีการออกแคมเปญโฆษณาผานสื่อในวงกวางกอนวันงาน โดยเนนการ
ประชาสัมพันธผานงานบรรณาธ�การดานกีฬาคร�กเก็ต ขาว ไลฟสไตล และธุรกิจ
ดวยเนื้อหาออกแบบพิเศษ เพื่อเพิ�มประสิทธ�ผลของการประชาสัมพันธ
WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564
จะถูกประชาสัมพันธผานกลยุทธทางการตลาดที่หลากหลายและผสมผสาน
ไมวาจะเปนสื่อสิ�งพิมพ และสื่อออนไลน
โดยการประสานงานกับสื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหงานนี้สามารถเขาถึงพื้นที่สื่อ
อยางครอบคลุมที่สุด เพื่อใหขาวไดรับการประชาสัมพันธออกไปอยางแพรหลายและ
กวางขวาง ทั้งในมิติทองถิ�นและตางประเทศ
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธผานสื่อสิ�งพิมพ สื่อออนไลน จดหมาย และจดหมาย
ขาวออนไลนแลว ยังจะมีการประชาสัมพันธงานผานสื่อสังคมทุกชองทาง เพื่อสื่อสาร
ขอความเกี่ยวกับงานนี้ไปยังกลุมเปาหมายอีกดวย

แคมเปญประชาสัมพันธมุงขยายผลการประชาสัมพันธออกไปในวงกวางขณะจัดงาน
และหลังงาน โดยจะครอบคลุมกิจกรรมดังนี้
• การเขาถึงกลุมเปาหมายผานสื่อ การตีพิมพบทความบนนิตยสารดานธุรกิจ
ไลฟสไตล และกีฬา
• นำเสนอประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงาน เชน ความหลากหลาย ความเทาเทียม
และบรรยากาศเทศกาลกีฬาคร�กเก็ต เปนตน
• แคมเปญโฆษณาออนไลน บทความ บล็อก และสื่อสังคม
• สำนักขาวตางประเทศและทองถิ�น
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สิทธ�ในการทำการตลาด
เชิงประสบการณ

สิทธ�ประโยชนที่สำคัญ

สิทธ�บนสื่อดิจ�ตอลและสื่อสังคม

WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564 ถือเปนโอกาสทอง
ของภาคธุรกิจในการเขาถึงกลุมเปาหมายที่เดินทางมารับชมการแขงขัน
ตลอดจนผูที่รับชมการถายทอดผานไลฟสตร�ม

ชองทางการประชาสัมพันธ

สิทธ�ดา นการรับรองลูกคาและการสรางเคร�อขาย

โปรไฟลสอ่ื สังคมของนักกีฬาทีม่ ชี อ่ื เสียง
นักกีฬาที่มีชื่อเสียง
ซูเรช ไรนา
เออรฟาน ปาทาน
ฮารบาจาน ซิงห
ยูเซฟ ปาทาน
ร�มา มัลโฮตรา
ชาชิกาลา ศิร�วารดินี

เฟสบุค
5.6 ลาน
6.6 ลาน
9.6 ลาน
5.7 ลาน
2,300
6,400

อินสตาแกรม
13.9 ลาน
2.2 ลาน
4.3 ลาน
1.1 ลาน
39,300
3,540

WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564
ขอเสนอโอกาสที่หลากหลายสำหรับผูสนับสนุนในการรองรับและสรางความบันเทิงใหกับ
ลูกคาและผูบร�หารในกรุงเทพฯ จ�งถือเปนวาระที่เหมาะสมอยางยิ�งสำหรับการทำกิจกรรม
เพื่อสงเสร�มธุรกิจของทานผาน
- งานเลี้ยงตอนรับ
- การแขงขันโดยคนดัง 2 นัด
- งานเลี้ยงหลังพิธ�การกับคนดัง

ทว�ตเตอร
17.7 ลาน
5.3 ลาน
10.8 ลาน
1.2 ลาน
13,100

สิทธ�ในการจัดแจกผลิตภัณฑสงเสร�มการขาย
เราขอเสนอโอกาสสำหรับผูสนับสนุน พันธมิตร ผูอุปการะ และผูจัดหาสินคาและบร�การ
ในการผลิตสินคาแบรนดรวม ซึ่งอาจจะใชแจกจายผานสื่อหร�อการสงเสร�มการขายใน
กิจกรรมการตลาดหนางาน เชน ถุงรวมของดีสำหรับงาน WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช
ประเทศไทย 2564

แพลตฟอรมของ WTF บนสื่อสังคมและสื่อดิจ�ตอล…

อินสตาแกรม

เว็บไซตและแอปพลิเคชัน

ผูติดตาม 7,565 คน

ยอดดาวนโหลดมากกวา 1 ลานครั้ง

https://www.instagram.com/wtfs_sports/

เทเลแกรม

เฟสบุค

สมาชิก 3,596 คน

ผูติดตาม 1,900 คน

https://t.me/wtf_sport
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ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย
แพลตฟอรมเกมกีฬาแฟนตาซีที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย

https://www.facebook.com/wtfsports.io/

สนับสนุนการตลาดโดย บร�ษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผูเชี่ยวชาญ
ดานการสนับสนุนการตลาด

กิจกรรมการกุศล
อยางเปนทางการ

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
รายการสิทธ�ประโยชน

ระดับที่ 1:
ผูสนับสนุนหลัก
และผูสนับสนุน
การนำเสนอ

สิทธ�ดานการเปนผลิตภัณฑชนิดเดียวในการสนับสนุน และสิทธ�์ในการตั้งชื่อ
สิทธ�ในการตั้งชื่อ “[ชื่อผูสนับสนุนหลัก] WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช
ประเทศไทย 2564 เสนอโดย [ชื่อผูสนับสนุนการนำเสนอ]” เพื่อการโฆษณา
และประชาสัมพันธ
สิทธ�ในการตั้งชื่อ “[ชื่อผูสนับสนุนการจัดงาน] ผูสนับสนุนการจัดงานอยาง
เปนทางการของ [ชื่อผูสนับสนุนหลัก] WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช
ประเทศไทย 2564 เสนอโดย [ชื่อผูสนับสนุนการนำเสนอ]”เพื่อการโฆษณา
และประชาสัมพันธ
สิทธ�ในการตั้งชื่อ “[ชื่อพันธมิตร] พันธมิตรอยางเปนทางการของ [ชื่อผูสนับ
สนุนหลัก] WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564 นำเสนอโดย
[ชื่อผูสนับสนุนการนำเสนอ]” เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
สิทธ�ในการตั้งชื่อ “[ชื่อผูจัดหาสินคาและบร�การ และสื่อพันธมิตร] ผูจัดหา
สินคาและบร�การอยางเปนทางการ และสื่อพันธมิตรของ [ชื่อผูสนับสนุนหลัก]
WTF เลเจนสคร�กเก็ตแมทช ประเทศไทย 2564 เสนอโดย [ชื่อผูสนับสนุน
การนำเสนอ]”เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
สิทธ�ในการเปนผลิตภัณฑชนิดเดียวในประเภทสินคาหนึ่ง ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรม

ระดับพันธมิตร
ระดับที่ 2:

ผูสนับสนุน
การจัดงาน

ระดับที่ 3:

ผูจัดหาสินคา
พันธมิตร
และบร�การ
อยางเปนทางการ อยางเปนทางการ
และสื่อพันธมิตร

โลโกในพื้นที่ทางเขางาน
โลโกในและนอกพื้นที่บาร/ว�ไอพี/รับรองในงาน
โลโกบนปายโฆษณาที่ติดตั้งในงาน
การประชาสัมพันธแบรนดบนฉากหลังพื้นที่ที่สื่อจัดสัมภาษณ
การกลาวถึงชื่อแบรนดโดยผูบรรยายการแขงขันหนางานและระหวาง
การถายทอดไลฟสตร�ม
โลโกบนชุดสวมใสของเจาหนาที่
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มี

มี

มี
เดนชัด
เต็มหนา

เดนชัด
นอยกวา
เต็มหนา

เดนชัด
นอยกวา
1/2 หนา

เดนชัด
นอยกวา
1/4 หนา

มี
เดนชัด

เดนชัด
นอยกวา

เดนชัด
นอยกวา

เดนชัด
นอยกวา

มี
เดนชัด
มี

เดนชัด
นอยกวา
มี

เดนชัด
นอยกวา

เดนชัด
นอยกวา

มี
เดนชัด
มี
เดนชัด
มี
เดนชัด
มี
เดนชัด
มี
เดนชัด

เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา

เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา

เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา

มี
มี
มี

มี
มี
มี

มี
มี
มี

มี
มี
มี

แขก 12 คน

แขก 12 คน

แขก 6 คน

แขก 3 คน

มี

มี

การบรรจุตัวอยางวัสดุหร�อสินคาเพื่อสงเสร�มการขายในถุงรวมของดี

มี

มี

มี

มี

โลโกบนบัตรผานว�ไอพี สื่อมวลชน และเจาหนาที่

มี

มี

โลโกบนเอกสารกอน/หลังกิจกรรม เว็บไซต อุปกรณเคร�่องเข�ยน ฯลฯ

มี
มี
มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี
เดนชัด
มี
เดนชัด
มี
เดนชัด
มี
เดนชัด
แบงสัดสวน 50%
มี

เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา
มี
เดนชัด
มี
เดนชัด
10%
มี

เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา

เดนชัด
นอยกวา
เดนชัด
นอยกวา

โลโก 1 จุด

โลโก 1 จุด

มี

มี

มี ทั้งหมด

มี

มี
เดนชัด

เดนชัด
นอยกวา

โลโก 1 จุด

โลโก 1 จุด

แบงสัดสวน 20% แบงสัดสวน 20%
มี
มี
มี

มี

ไลฟสตร�มภาพการแขงขัน

โลโกประกอบการถายทอดสดการแขงขันผาน www.wtfsports.io

ระดับที่ 3:

ผูจัดหาสินคา
พันธมิตร
และบร�การ
อยางเปนทางการ อยางเปนทางการ
และสื่อพันธมิตร

ผูสนับสนุน
การจัดงาน

สิทธ�ดานการใชพื้นที่สื่อ การสงเสร�มการขาย และการประชาสัมพันธ

สิทธ�ในการประชาสัมพันธแบรนดในงาน - ทั่วไป

แสดงโลโกบนหนาจอว�ดีโอตามจุดตาง ๆ ขณะจัดงาน

ระดับที่ 2:

ผูสนับสนุนหลัก
และผูสนับสนุน
การนำเสนอ

โลโกที่ตำแหนงดีสุดในฉากสื่อประชาสัมพันธบนพรมสีแดง

มี

โลโกและภาพ

แสดงโลโกองคกรในงาน - ขนาดข�้นอยูกับระดับการสนับสนุน

ระดับพันธมิตร

งานเลี้ยงตอนรับ/งานเลี้ยงหลังพิธ�การ

สิทธ�ดานทรัพยสินทางปญญาและการประชาสัมพันธแบรนด

สิทธ�ในการใชโลโกสำเร�จ (lock-up) ของ WTF เลเจนส คร�กเก็ต
แมทช ประเทศไทย 2564 ในการทำการตลาดทั้งภายในและภายนอก

รายการสิทธ�ประโยชน

ระดับที่ 1:

เดนชัด
นอยกวา

เดนชัด
นอยกวา

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย
แพลตฟอรมเกมกีฬาแฟนตาซีที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย

การประชาสัมพันธโครงการ (ถามี)
การกลาวถึงชื่อแบรนดและการแสดงโลโกในเอกสารขอมูลสำหรับสื่อ
งานโฆษณา และวัสดุทางการตลาด/สงเสร�มการขายตาง ๆ ของ
WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564
โลโกบนโฆษณาในเอกสารประชาสัมพันธของสื่อพันธมิตร - ขนาด
ข�้นอยูกับระดับการสนับสนุน
สงตัวแทนเพื่อกลาวปาฐกถาในงานแถลงขาว
สิทธ�บนสื่อดิจ�ตอลและสื่อสังคม
การประชาสัมพันธแบรนดผานอีเมล เว็บไซต และการสื่อสารผาน
เว็บไซตของงานทุกรูปแบบ เชน จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส
การผนวกแบรนดเขาสวนหนึ่งในกิจกรรมการเขาถึงกลุมเปาหมาย
ผานสื่อดิจ�ตอล เชน การโพสตในทว�ตเตอร อินสตาแกรม และเฟสบุค
การจัดวางเพื่อนำเสนอองคกรในตำแหนงดีสุดบนหนากิจกรรมของ
www.wtfsports.io
โลโกบนหนาผูสนับระดับสนุนองคกรของ www.wtfsports.io
แคมเปญประชาสัมพันธในแพลตฟอรมตาง ๆ ของดับบลิวทีเอฟ มีเดีย
สิทธ�ในการทำการตลาดเชิงประสบการณ
โอกาสในการจัดกิจกรรมเปดตัวหร�อประชาสัมพันธแบรนดในงานตลอดระยะเวลาหลายวัน

เอกสารประชาสัมพันธในงาน
การจัดแจกสินคาเพื่อการทดลองใช
สิทธ�ดานการรับรองลูกคาและการสรางเคร�อขาย
การเขาพื้นที่ว�ไอพี
สิทธ�ในการจัดแจกผลิตภัณฑสงเสร�มการขาย
โลโกบนเสื้อยืด WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564
หากมีการผลิต

สนับสนุนการตลาดโดย บร�ษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผูเชี่ยวชาญ
ดานการสนับสนุนการตลาด

กิจกรรมการกุศล
อยางเปนทางการ

โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

เทศกาลกีฬาคร�กเก็ต พบกับกองทัพนักกีฬาคร�กเก็ตชือ่ ดังจากตางประเทศ

เกี่ยวกับ WTF

มูลนิธ�กราเซียไรนา (GRF)

WTF เลเจนส คร�กเก็ต แมทช ประเทศไทย 2564 ดำเนินการโดย ว�น เทรด แฟนตาซี มีเดีย
(Win Trade Fantasy (WTF) Media) สำนักงานประเทศไทย แพลตฟอรมเกมกีฬาแฟนตาซี
ที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย ซึ่งมีศักยภาพในการเขาถึงฐานแฟนกีฬานับลาน

GRF คือพันธมิตรเพื่อกิจกรรมการกุศลอยางเปนทางการของ
การแขงขันในครัง้ นี้ มูลนิธน� ก้ี อ ตัง้ ข�น้ ในป 2560 โดยมีฝน เล็กๆ
ที่จะเติมพลังใจใหแกผูหญิง ไมวาจะเปนกลุมอายุวัยเจร�ญพันธ
หร�อจะพนวัยเจร�ฐพันธไปแลวก็ดี ผานกิจกรรมการใหความรู
ตลอดจนเสร�มสรางเขาใจที่จะชวยใหทุกคนมีศักยภาพในการ
ตัดสินใจและดำเนินชีว�ต เพื่อสุขภาวะดานการเจร�ญพันธุและ
สุขภาพของมารดาที่เหมาะสม

โดยมีคุณมานิต พาร�กฮ คุณว�นิต บาเทีย คุณยาช คาดาเคีย และคุณราเกช ซิงห
เปนเจาของ โดยดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media) บร�การโหมดการเลนครอบคลุม
ประเภทกีฬาที่หลากหลายทั้ง คร�กเก็ต ฟุตบอล เอ็นเอฟแอล เอ็นบีเอ และเอ็มแอลบี
แอปพลิเคชันของดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media) จ�งถือเปนแพลตฟอรมที่เหมาะสม
ยิ�งในการเขาถึงแฟนกีฬาตามประเภทกีฬาสนใจ เปดโอกาสใหแฟนกีฬาไดสรางทีม
ปฏิสัมพันธกับแฟนกีฬาคนอื่น ๆ และทดลองใชความรูของตนเอง
แอปพลิเคชันนี้ เปดตัวในป 2563 เพื่อชวยพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญตาง ๆ
สำหรับแฟนกีฬาทุกคน ผานการใชความรูที่มีใหเกิดผลลัพธที่ตนพึงพอใจ โดยแฟนกีฬา
สามารถสรางทีมของตนที่ประกอบดวยนักกีฬาในชีว�ตจร�ง จากขอมูลการแขงขันลาสุด
ที่มีคะแนนทักษะตามผลงานจร�งในสนามแขงขัน จากนั้นจ�งจำทีมของตนมาแขงขันกับ
ผูเลนคนอื่น ๆ
ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media) จ�งเปร�ยบเสมือน “รานสารพัดนึก” สำหรับการบร�โภค
สื่อ (ขาว ว�ดีโอ และพอดคาสต) และเลนเกมที่เกี่ยวกับกีฬาทั้งหมด พรอมรับขอมูลการ
ว�เคราะหแบบเร�ยลไทม ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media) ถือเปนแพลตฟอรมเดียวในโลก
ในฐานะสื่อเทคโนโลยีศูนยรวมกีฬา ที่แฟนกีฬาสามารถเขาไปบร�โภคขาวสาร ใชสื่อสาร
และทำธุรกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสื่อกีฬาอาชีพ พรอมทางเลือกในสรางและเลือกเนื้อหา
สำหรับเพจของตนได

ผูหญิงมักจะเปราะบางที่สุดในชวงวัยรุนและ GRF จ�งเลือกที่จะเร��มภารกิจ
กับผูหญิงวัยนี้ เพื่อใหทุกคนมีพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรง
GRF ดำเนินโครงการดานการรับรูขอมูลที่มีความละเอียดออนทางวัฒนธรรม
โดยใชโครงการเหลานี้เปนหนึ่งในเคร�่องมือในการสงเสร�มสุขภาพของมารดา
ชวยเหลือผูหญิงใหมีศักยภาพในการดูแลทั้งบุตรและมารดาไดอยางสมศักดิ์ศร�
https://www.graciarainafoundation.com/

ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media) คือที่ที่จะเปลี่ยนผูใชใหกลายเปนแฟนกีฬา และเปลี่ยน
แฟนกีฬามาเปนนักขาวสมัครเลนที่คอยถายทอดมุมมอง แสดงขอคิดเห็น และนำเสนอ
กลยุทธของตนในกลุมสังคมตามที่ตนสนใจ
www.wtfsports.io
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กิจกรรมการกุศล
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โอกาสในการสนับสนุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

เทศกาลกีฬาคร�กเก็ต พบกับกองทัพนักกีฬาคร�กเก็ตชือ่ ดังจากตางประเทศ

ติดตอ
บร�ษัท ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย จำกัด

บร�ษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด

คุณมานิต พาร�กฮ - ผูอำนวยการ
(สำหรับการติดตอเปนภาษาอังกฤษ)
อีเมล: manit@wtfsports.io
โทรศัพท: +66 8 0002 3834

คุณพอล พูล - กรรมการผูจ ดั การ
(สำหรับการติดตอเปนภาษาอังกฤษ)
อีเมล: paul@paulpoole.co.th
โทรศัพท: +66 8 6563 3196
คุณอุดมพร พันธุจ�นดาวรรณ – ผูชวยสวนตัว
(สำหรับการติดตอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th
โทรศัพท: +66 8 6382 9949

5/377 หมูที่ 19
ตำบลบางพลีใหญ
อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศไทย
https://wtfsports.io
https://youtu.be/8WbnGX8j5KM
https://www.linkedin.com/company/wtfsports/
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198 ถนนตะนาว
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
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โทรศัพท/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7
www.paulpoole.co.th

สนับสนุนการตลาดโดย บร�ษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด – ผูเชี่ยวชาญ
ดานการสนับสนุนการตลาด

กิจกรรมการกุศล
อยางเปนทางการ

