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ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตาซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 13 นี้ เป็นการแข่งขันแล่นเรือ
ของเอเชียที่ผสมผสานการแข่งขันหลายประเภทเอาไว้ในรายการเดียว
ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตาเริ่มจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2548 โดย
Bill Gasson และโอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ ร่วมกับโอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
โดยเป็นการรวมเอาการแข่งขันเรือใบรายการเล็กๆ จ�ำนวนหนึ่งซึ่งจัดขึ้นที่
โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับเข้าไว้เป็นรายการรีกัตตาที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่ง
ของประเทศไทย
รายการรีกัตตานี้เป็นหนึ่งใน 12 รายการของการแข่งขัน Asian Yachting
Grand Prix Championship (AYGP) และมีส่วนส�ำคัญในการเติบโตของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวและกีฬาทางน�้ำในพัทยา และช่วยให้พัทยากลายเป็น
ปลายทางการท่องเที่ยวส�ำหรับกีฬาระดับโลก
ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตาได้รับเลือกให้เป็น "รายการรีกัตตาแห่งปีของ
เอเชีย" ในงานมอบรางวัล Asian Marine & Boating โดยเป็นรายการรีกัตตา
เพียงรายการเดียวของไทยที่เคยได้รับรางวัลดังกล่าว
ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตาได้รับความสนใจจากเรือ Keelboat และ Ocean
Multihull รวมถึง One Design Platus, Beach Catamarans, Dinghy และ
Optimist จ�ำนวนมาก

นอกจากนั้น ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 ยังจะประกอบไปด้วย
รายการแข่งขันดังต่อไปนี้:
• ปลาทูโคโรเนชั่นคัพ 2017
• อ็อปติมิสต์ชิงแชมป์ประเทศไทย 2017
ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตาสนับสนุนการแข่งขันของเรือและนักเล่น
เรือใบที่หลากหลายมาโดยตลอด และเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนและผู้ที่
เริ่มสนใจในกีฬาแล่นเรือใบได้แข่งขันเรือใบหลากหลายประเภท
รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 น�ำเสนอโดยโอเชี่ยน
พรอพเพอร์ตี้ร่วมกับโอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ สมาคมสโมสร
ราชวรุณในพระราชูปถัมภ์ และกองทัพเรือ โดยจัดขึ้นภายใต้การ
สนับสนุนของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผสมผสานกิจกรรมการตลาด
ของท่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับรายการ
ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017

น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
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โอกาสในการให้การสนับสนุน

ระดับที่ 4: พันธมิตรในพื้นที่

แพ็คเกจส�ำหรับธุรกิจต่างๆ ในพัทยา

รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 มีโปรแกรมการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรซึ่งจะ
ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ในเอเชียได้มีส่วนร่วมในโลกของการแข่งเรือใบ
ความนิยมในการแล่นเรือใบในเอเชียช่วยให้รายการนี้เป็นกิจกรรมที่เหมาะแก่การเพิ่มระดับการรับรู้ใน
แบรนด์ของธุรกิจต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น นับได้ว่าไม่มีรายการใดที่จะสร้างภาพพจน์ได้ดีกว่ารายการนี้อีกแล้ว
ธุรกิจที่ต้องการสร้างภาพพจน์ที่เชื่อมโยงเข้ากับรายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 จะสามารถโยง
คุณค่าของแบรนด์ของตนเข้ากับรายการที่เน้นให้เห็นถึงชื่อเสียงและความเป็นเลิศ

ระดับที่ 4: แพ็คเกจเฉพาะส�ำหรับผู้แสดงสินค้าในรีกัตตาวิลเลจ

ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017

โอกาสส�ำหรับผู้สนับสนุนในการติดแบรนด์สินค้าบนเรือที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างโดดเด่นตามแพ็คเกจข้างต้น

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ

ผู้สนับสนุนหลัก 1 ราย และผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ 1 รายจะได้สิทธิในการตั้งชื่อรายการนี้ ในลักษณะ
[ผู้สนับสนุนหลัก] ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 น�ำเสนอโดยโอเชี่ยนมารีน่า

ระดับที่ 2: ผู้สนับสนุนสถานที่จัดงาน

สามารถเลือกแบบพื้นที่เฉพาะส�ำหรับใช้แสดงสินค้าและบริการของตนเท่านั้น หรือเลือกว่าจะแบ่งพื้นที่
ให้ธุรกิจอื่นมาเช่าต่อก็ได้

ระดับที่ 4: แพ็คเกจการรับรอง

สามารถเลือกว่าจะแบ่งแพ็คเกจไปจ�ำหน่ายต่อได้

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนเรือ

แพ็คเกจเพิ่มเติม
ปลาทูโคโรเนชั่นคัพ 2017

ผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ 1 ราย

อ็อปติมิสต์ชิงแชมป์ประเทศไทย 2017

ผู้สนับสนุนสถานที่จัดงานไม่เกินสี่ราย

ผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ 1 ราย

ระดับที่ 2: ผู้สนับสนุนร่วม

ผู้สนับสนุนร่วมไม่เกิน 6 รายจากธุรกิจซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน

ระดับที่ 3: ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการไม่เกิน 10 ราย จะได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการที่
จ�ำเป็นและส�ำคัญต่อการจัดงาน
สื่อพันธมิตรไม่เกิน 10 ราย

ASIAN YACHTING GRAND PRIX CHAMPIONSHIP (AYGP) 2016 / 2017
กรุณาติดต่อเพื่อขอรายละเอียดแพ็คเกจการสนับสนุน

โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ - OMYC

กรุณาติดต่อเพื่อขอรายละเอียดแพ็คเกจการสนับสนุนการแข่งขันของคลับ

น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
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เหตุผลที่ควรเข้าร่วมกับเรา

การเข้าร่วมกับรายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 ให้สิทธิประโยชน์กับผู้สนับสนุนรายการใน
หลายๆ ด้าน ได้แก่:
• ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย - ทั้งภายในและภายนอก
• สามารถผนวกรวมกับกิจกรรมทางด้านการตลาดอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์อย่าง
กว้างขวาง
• การสร้างเครือข่าย – กับผู้น�ำทางธุรกิจต่างๆ
• เพิ่มระดับการรับรู้ในแบรนด์ของสินค้าและบริการ
• เพิ่มยอดขายด้วยการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการซื้อและกิจกรรมด้านการขายในพื้นที่จัดงาน
• ชุมชนสัมพันธ์ – เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ธุรกิจที่เข้าร่วมในรายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 จะสามารถเชื่อมโยงแบรนด์สินค้าของตน
เข้ากับคุณค่าต่างๆ ดังนี้:
สิทธิพิเศษ, ความหรูหรา, งานเลี้ยงสังสรรค์, ความสนุกสนาน, แรงบันดาลใจ; กิจกรรมระดับนานาชาติ,
ความเร้าใจ, การแข่งขัน, ความเป็นมืออาชีพ, การหลีกหนีจากความวุ่นวาย, และกีฬา

มูลค่าของรายการ
ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา

• กลุ่มผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีโปรไฟล์ทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับสูงสุดใน
แวดวงกีฬาของเอเชีย
• มูลค่าสื่อเทียบเท่ากับมูลค่าการโฆษณา (AVE) มากกว่า 45 ล้านบาท
• เว็บไซต์ของรายการซึ่งมียอดเข้าขม 5 ล้านครั้ง และมีอัตราการเข้าชมเพิ่มขึ่นอย่างรวดเร็วทุกปี
• มีการแจกจ่ายสิ่งพิมพ์มากกว่า 150 ฉบับ ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนได่เป็นอย่างดี

รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตาเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเข้าถึงบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในวงการต่างๆ ที่
เดินทางมายังโอเชี่ยนมารีน่า ไม่ใช่เพียงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแล่นเรือเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้โอกาส
ในครั้งนี้ท�ำความรู้จักและสร้างเครือข่ายใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้อีกด้วย
ข้อเสนอทีเ่ ป็นเอกลักษณ์สำ� หรับการต้อนรับในระดับองค์กร รวมไปถึงการเข้าใช้สถานทีข่ องโอเชีย่ นมารีนา่
เพือ่ ความบันเทิงรวมทัง้ โอกาสในการสัมผัสกับการแข่งขันอย่างใกล้ชดิ

น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
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ก�ำหนดการแข่งขันปี 2560
วันที่

เวลา

พฤหัสที่ 4 พฤษภาคม

10:00 - 16:30 น.
14:00 น.
17:30 น.
18:00 น.
ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม
9:00 - 10:00 น.
9:30 น.
10:00 น.
11:00 น.
17:00 - 19:00 น.
เสาร์ที่ 6 พฤษภาคม
11:00 น.
17:00 - 19:00 น.
อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 11:00 น.
17:00 - 19:00 น.

วันจันทร์ที่ 8
พฤษภาคม

11:00 น.
18:00 น.

กิจกรรม

ลงทะเบียนส�ำหรับเรือคลาส 1-6
ซ้อมแข่งส�ำหรับเรือคลาส 1-6
ประชุมสรุปกัปตันเรือส�ำหรับเรือคลาส 1-6
พิธีเปิดพร้อมค็อกเทลและไวน์ที่โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
ลงทะเบียนส�ำหรับเรือคลาส 7-11
ลงทะเบียนและประชุมสรุปส�ำหรับเรืออ็อปติมิสต์คลาส 12
ประชุมสรุปส�ำหรับเรือคลาส 7-11
แข่งวันแรกส�ำหรับเรือทุกคลาส
มอบรางวัลประจ�ำวันพร้อมเครื่องดื่มที่บริเวณสนามหญ้า
เริ่มการแข่งขันทุกคลาส
มอบรางวัลประจ�ำวันพร้อมเครื่องดื่มที่บริเวณสนามหญ้า
เริ่มการแข่งขันทุกคลาส
มอบรางวัลประจ�ำวันส�ำหรับเรือคลาส 1-6 พร้อมเครื่องดื่มที่บริเวณ
สนามหญ้า
มอบรางวัลรีกัตตาเรือคลาส 7-12 รวมทั้งรางวัลอ็อปติมิสต์ชิงแชมป์
ประเทศไทย
เริ่มการแข่งขัน
งานเลี้ยงโอเชี่ยนมารีน่ากาล่าดินเนอร์และการมอบรางวัลรีกัตตาคลาส
1-6
จะก�ำหนดโปรแกรมที่แน่นอนอีกครั้ง

ประเภทของเรือ

ในปี 2559 มีเรือ 282 ล�ำเข้าร่วมแข่งขันใน 11 ประเภท โดยมีนักแล่นเรือเข้าร่วมแข่งกว่า 600 คน
การแข่งขันรายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 จะประกอบไปด้วยเรือใบประเภทต่างๆ (ขึ้นกับ
จ�ำนวนผู้เข้าแข่ง) ดังต่อไปนี้:
ประเภท

รายละเอียด

คลาส 1
คลาส 2
คลาส 3
คลาส 4
คลาส 5
คลาส 6
คลาส 9
คลาส 10
คลาส 11
คลาส 12
คลาสพิเศษ

IRC 1
IRC 2
IRC 3
IRC 4 Cruising
ปลาทู - ปลาทูโคโรเนชั่นคัพ 2017
Ocean Multihull
Single Handed Monohull Dinghies
Double Handed Monohull Dinghies
RS:One Windsurfs
อ็อปติมิสต์ - อ็อปติมิสต์ชิงแชมป์ประเทศไทย 2017
คลาสพิเศษ: เรือบังคับวิทยุ (RC)

ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 ประกอบไปด้วยสนามแข่งขันสี่แห่ง
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ONE DESIGN PLATU
CORONATION CUP 2017

อ็อปติมิสต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
2017

โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ เป็นศูนย์รวมเรือปลาทูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
ชิงถ้วยพระราชทานปลาทูโคโรเนชั่นคัพ
โคโรเนชั่นคัพเป็นถ้วยรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สุดถ้วยหนึ่งส�ำหรับการแข่งขันเรือใบในประเทศไทย เนื่องจาก
เป็นถ้วยที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
การแข่งขันเริ่มต้นครั้งแรกในปี 2539 โดยมีเรือปลาทูทั้งหมด 24 ล�ำ ซึ่งในขณะนั้นการแข่งขันได้จัดขึ้น
เพื่อเป็นการฉลองการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ถ้วยปลาทูโคโรเนชั่นคัพ one design ก็ได้ถือก�ำเนิดขึ้น

ในปี 2519 สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เริ่มโครงการนักแล่นเรือใบ
เยาวชนเพื่อส่งเสริมและฝึกเยาวชนไทยให้เล่นกีฬาประเภทนี้และส่งนักกีฬาเยาวชนเหล่านี้ไปแข่งใน
รายการแข่งขันเรือใบนานาชาติ
ในปีเดียวกันนั้น สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้เริ่มจัดให้มีการแข่งขัน
ชิงถ้วยอ็อปติมิสต์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่ออ็อปติมิสต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
อ็อปติมิสต์ชิงแชมป์ประเทศไทย 2017 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 42 นี้ จะมีการแข่งขันดุเดือดที่สุดเท่าที่เคย
มีมา โดยมีทีมเยาวชนจากประเทศไทย ทีมจากนานาชาติ รวมทั้งแชมป์โลกต่างๆ ซึ่งจะมาร่วมชิงชัยใน
รายการนี้

โอกาสในการเป็นผู้สนับสนุนการน�ำเสนอและสนับสนุนเรือปลาทูแต่ละล�ำ

โอกาสในการเป็นผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ

น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
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ผู้แข่งขัน

ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตาสนับสนุนการแข่งขันของเรือและนักแล่นเรือใบที่หลากหลายมาโดยตลอด
และเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนและผู้ที่เริ่มสนใจในกีฬาแล่นเรือใบได้แข่งขันเรือใบหลากหลายประเภท
จ�ำนวนสัญชาติและจ�ำนวนของผู้เข้าร่วมแข่งขันจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่รายการนี้
เริ่มจัดการแข่งขัน โดยมีนักเล่นเรือใบจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นๆอีกมากมาย
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน:
• ชาย/หญิง 70/30
• 64% AB และ 28% C1
• ผู้เข้าร่วมแข่งขันส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 40 ปี

ถ้วยรางวัลและรางวัล

ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 จะมีการมอบรางวัลส�ำหรับผู้ได้ต�ำแหน่งที่หนึ่ง สอง และสาม
ในการแข่งขันรวมส�ำหรับเรือทุกประเภท

ผู้เข้าชมการแข่งขัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมการแข่งขัน:
• ชาย/หญิง 50/50
• 53% AB และ 29% C1
• ผู้เข้าชมการแข่งขันส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35 - 50 ปี

น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
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ASIAN YACHTING GRAND PRIX
CHAMPIONSHIP 2016 / 2017
รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 เป็นรายการแข่งขันก่อนรายการสุดท้ายในการแข่งขัน AsianYachting
Grand Prix Championship (AYGP) 2016 / 2017
AYGP ประกอบไปด้วยการแข่งขันระดับ 5 ดาว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีและจัดระดับความสามารถของกัปตัน
เรืออย่างยุติธรรมในการแล่นเรือข้ามน่านน�้ำของทวีปเอเชียตลอดฤดูกาล
ผู้ชนะจะได้สวมเสื้อบลูเบลเซอร์ที่สั่งตัดเฉพาะจากอาร์มานี่เกาะสมุยและจะได้ครองถ้วย AY ซึ่งตามธรรมเนียม
ปฏิบัติจะมีแชมเปญเย็นเฉียบเติมมาในถ้วยนี้ในงานเลี้ยงมอบถ้วยรางวัลสุดอลังการ บริเวณสนามหญ้าของเซ็น
ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแข่งขันเรือใบเกาะสมุยรีกัตตาในเดือนพฤษภาคม 2560
โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับรายการ AYGP 2016 / 2017 เปิดส�ำหรับ
ท่านแล้ว
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วันที่

กรกฎาคม

รีกัตตา

เคปพันวาโฮเทลภูเก็ตเรซวีค ประเทศไทย
www.phuketraceweek.com

ตุลาคม

ออดี้ไชน่าโคสท์รีกัตตา

ตุลาคม

www.rhkyc.org.hk/chinacoastregatta.aspx
Hong Kong to Vietnam Race
http://www.rhkyc.org.hk/hkvietnamrace2015.aspx

พฤศจิกายน

ราจามูดาซาลังงอร์อินเตอร์เนชั่นแนลรีกัตตา, มาเลเซีย
www.rmsir.com

ธันวาคม

ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตตา, ประเทศไทย
www.kingscup.com

มกราคม

รอยัลลังกาวีอินเตอร์เนชั่นแนลรีกัตตา
www.langkawiregatta.com

รายละเอียด

การแข่งขันแล่นเรือระดับโลกซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นเวลาสี่วัน
นอกจากการแข่งขันแล้ว ยังมีการจัดงานเลี้ยงริมชายหาดที่น่าประทับใจ ณ โรงแรมห้า
ดาวอย่างโรงแรมเคปพันวาเป็นเวลาสี่คืนด้วยกัน โดยบรรยากาศการแข่งขันจะได้รับ
การถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์นานาชาติไปยังกว่า 140 ล้านครัวเรือน เคปพันวาโฮ
เทลภูเก็ตเรซวีคเป็นรายการแข่งเรือระดับนานาชาติ - ซึ่งเป็นรายการแรกของ Asian
Yachting Grand Prix Championship Circuit อีกด้วย
ไชน่าโคสท์รีกัตตา คือการแข่งขันแล่นเรือขนาดใหญ่ติดต่อกันเป็นเวลาสามวัน
ท่ามกลางสภาพอากาศที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง โดยจะแข่งขันกันในน่านน�้ำทางทิศใต้
ของฮ่องกง ซึ่งลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรง 15-20 น็อต
รายการ Audi Hong Kong to Vietnam Race 2015 จัดโดย Royal Hong Kong Yacht
Club (RHKYC) และด�ำเนินการภายใต้การควบคุมของยามฝั่งฮ่องกง รายการซึ่งจัดขึ้น
ทุก 2 ปีนี้เป็นการแข่งขันระยะทาง 673 ไมล์บนผืนน�้ำไปยังเมืองนาตรังซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่ง
ตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม
การแข่งขันแล่นเรือนอกชายฝั่งและเลียบชายฝั่งอันน่าตื่นตาตื่นใจ จัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปีโดย Royal Selangor Yacht Club ภายใต้การร่วมมือกับ RORC และประกอบด้วย
การแข่งขันแล่นเรือข้ามคืน 3 ครั้ง ระยะทางรวม 260 ไมล์ รวมทั้งการแข่งขันแล่นเรือ
บริเวณท่าเรือในปีนังและลังกาวีอีก 3 วัน การแข่งขันรายการนี้ได้รับความสนใจจากเรือ
หลายประเภท ตั้งแต่เรือ IRC1 ชั้นน�ำ ไปจนถึงเรือคลาสสิคที่มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งทุก
ล�ำจะต้องฝ่าฟันสภาพอากาศที่ไม่สามารถคาดเดาได้และการเปลี่ยนแปลงเทคนิคตลอด
การแข่งขันเดินเรือผ่านเกาะเขตร้อนเป็นระยะเวลา 9 วัน
ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตตาเป็นการแข่งขันแล่นเรือที่ยิ่งใหญ่และได้รับความนิยมสูงสุดใน
เอเชีย การแข่งขันรายการนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2530 เพื่อเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 60 พรรษา หลังจากนั้นมีการจัดแข่งขัน
ขึ้นทุกปีในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม การแข่งขันรีกัตตาจัดโดยคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตตาภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ และ
ได้รับการสนับสนุนของสมาคมสโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคม
แข่งเรือใบแห่งประเทศไทย กองทัพเรือ และจังหวัดภูเก็ต
รอยัลลังกาวีอินเตอร์เนชั่นแนลรีกัตตา (RLIR) ประกอบด้วยการแข่งขันเรือใบกว่า 40 ล�ำ 
เลียบท่าเรือและชายฝั่งทะเลท่ามกลางคลื่นและลมแรงเป็นเวลาห้าวัน

วันที่

กุมภาพันธ์

รีกัตตา

เนปจูนรีกัตตา
www.neptune-regatta.com/

กุมภาพันธ์/
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม/
เมษายน

การแข่งขันซูบิคไปโบราเคย์ และโบราเคย์คัพรีกัตตา
www.subicsailing.com/subic-bay-to-boracayrace-2015
โรเล็กซ์ไชน่าซีเรซ
http://www.rhkyc.org.hk/rolexchinasearace.aspx
คอมโมโดส์คัพ
www.commodorescup.rorc.org

เมษายน/
พฤษภาคม

ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา

พฤษภาคม

สมุยรีกัตตา

www.topofthegulfregatta.com

www.samuiregatta.com

รายละเอียด

เนปจูนรีกัตตาคือการแข่งขันแรลลีเรือใบและเรือยอชท์ประเภทเครื่องยนต์รายการ
เดียวของโลกที่มีเส้นทางแข่งขันบริเวณเส้นศูนย์สูตร เนปจูนรีกัตตาเป็นการแข่งขัน
แล่นเรือระดับโลกที่ก�ำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันต้องแล่นเรือไปและกลับจากเส้นศูนย์สูตร
โดยต้องแล่นเรือผ่านมหาสมุทรเขตร้อนที่สวยงามบริสุทธิ์ และผสานกับปาร์ตี้ริม
ชายหาดยามค�่ำคืนที่น่าประทับใจ!
การแข่งขันซูบิคไปโบราเคย์ และโบราเคย์คัพรีกัตตา เป็นการแข่งขันแล่นเรือสอง
รายการที่ผู้ชมเฝ้ารอคอย โดยผู้เข้าแข่งขันจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมารวมตัวกัน
และไม่เพียงแข่งขันกันเพื่อชัยชนะเท่านั้น แต่ยังต้องเอาชนะสภาพของทะเลตามเส้น
ทางแล่นเรืออีกด้วย
โรเล็กซ์ไชน่าซีเรซเป็นการแข่งขันแล่นเรือนอกชายฝั่งประเภทที่ 1 ระยะทาง 565 ไมล์
ทะเล ภายใต้การสนับสนุนของ Royal Ocean Racing Club (RORC) เส้นทางการ
แข่งขันเริ่มต้นจากฮ่องกง ประเทศจีน และสิ้นสุดที่อ่าวซูบิคในประเทศฟิลิปปินส์
บรูวินดอลฟินคอมโมโดส์คัพ เป็นการแข่งขันรายการชูโรงของ Royal Ocean Racing
Club’s (RORC) ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกๆ สองปี และเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ทีมผู้
เข้าแข่งขันจากประเทศต่างๆ ที่มีลูกเรือเป็นนักกีฬาสมัครเล่นมาร่วมชิงถ้วยรางวัล การ
แข่งขันแล่นเรือนอกชายฝั่งระดับนานาชาติรายการนี้ประกอบไปด้วยการแข่งแล่นเรือน
อกชายฝั่งผสมกับการแล่นเรือเลียบชายฝั่งซึ่งกินระยะเวลาเจ็ดวันและเต็มไปด้วยความ
ลุ้นระทึก แต่ละทีมซึ่งประกอบด้วยเรือสามล�ำจะต้องแข่งขันกัน ทีมใดที่ได้คะแนนมาก
ที่สุดจะได้รับชัยชนะ
ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตาก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดย Bill Gasson และโอเชี่ยนมารีน่า
ยอชท์คลับ รายการนี้มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร เพราะเป็นการแข่งขันแล่นเรือใน
เอเชียที่ผสมผสานการแข่งขันหลายระดับเอาไว้ในรายการเดียว การแข่งขันรายการนี้
ได้รับความสนใจจากเรือ Keelboat และ Ocean Multihull รวมถึง One Design Platus,
Beach Catamarans, Dinghy และ Optimist จ�ำนวนมาก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการ
แข่งขัน Coronation Cup และ Thailand Optimist National Championships
สมุยรีกัตตาเป็นการแข่งขันเรือใบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และยังเป็นการแข่งขันรายการ
สุดท้ายของรายการ Asian Yachting Grand Prix อีกด้วย การแข่งขันจัดขึ้นที่ “โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย” หาดเฉวง เกาะสมุย และกินเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็ม
นอกจากการแข่งขันที่ดีที่สุดแล้ว ยังมีการจัดปาร์ตี้และอาหารของประเทศเขตร้อนด้วย
การแข่งขันรายการนี้ได้เติบโตขึ้นและดึงดูดเรือยอชท์ชั้นน�ำในเอเชียและผู้ชมกลุ่มใหญ่
ให้คอยติดตามการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ งานเลี้ยงสังสรรค์ชั้นเลิศ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีก
มากมายที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์อันน่าประทับใจนี้ของแต่ละปี
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ผู้สนับสนุน

ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตาได้รับความสนใจจากผู้สนับสนุนรายการเป็นจ�ำนวนมากในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2559 มีผู้สนับสนุนรายการ ได้แก่:
ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ
ผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ
สถานที่จัดงาน
สื่อพันธมิตร
โคคา-โคล่า
โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้
โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
นิตยสาร Asia-Pacific Boating
ไอศกรีมแดรี่ควีน
นิตยสาร Esquire
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
Go Pro
ผู้ร่วมสนับสนุนสถานที่จัดงาน
นิตยสาร Fragrant Harbour
การกีฬาแห่งประเทศไทย
เมาท์เกย์รัม
เมอเวนพิค สยาม โฮเต็ล พัทยา
LuxurySocietyAsia.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ครีมกันแดด Nivea Sun
หนังสือพิมพ์ Pattaya Today
เมืองพัทยา
Oakley
ผู้สนับสนุนร่วม
นิตยสาร Sails
สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย
Peter Vella
อะเมซิ่งไทยแลนด์
นิตยสาร SEA Yachting
สโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์
ริบลีส์เอนเทอร์เทนเมนต์
Superyacht Services Guide
โอเชี่ยนมารีน่าพัทยาโบ๊ทโชว์
เบียร์สิงห์
นิตยสาร Yacht Style
เดอะพิซซ่า
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โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
บริษัทประกันภัย QBE
เชอราตันแกรนด์สุขุมวิท
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ข้อมูลเกี่ยวกับโอเชี่ยนมารีน่า
โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับตั้งอยู่บนหาดจอมเทียน เมืองพัทยา โดย
มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือและยอชท์คลับระดับโลกแห่ง
แรกของประเทศไทยและได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าเทียบเรือที่
ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท่าเทียบเรือแห่งนี้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
อย่างเป็นทางการมาแล้วหลายครั้ง เช่น คาตาเวิลด์คัพ, ซีเกมส์
ครั้งที่ 24, ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาถึง 12 ปี เช่นเดียวกับคอนเสิร์ตขนาดใหญ่อีกหลายครั้ง
อาคารอเนกประสงค์ริมท่าเทียบเรือประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ
ดังต่อไปนี้
• ท่าเทียบเรือ ซึ่งประกอบด้วยจุดจอดเรือในน�้ำและแนว
ป้องกันคลื่น จุดจอดเรือบนบก พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และบริการครบครัน
• โรงแรมโอเชี่ยนมารีน่าแอนด์ยอชท์คลับ
• คอนโดมิเนียมระดับหรู - ซานมาริโนและโอเชี่ยนพอร์โตฟิโน

โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับรายล้อมไปด้วยภูเขา ชายหาด และ
ทัศนียภาพอันงดงามของชายฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่อง
เที่ยว สนามกอล์ฟ แหล่งช็อปปิ้งและสถานบันเทิง รวมถึงเกาะ
แก่งที่สวยงามมากมาย นอกจากนี้ โอเชี่ยนมารีน่ายังให้บริการ
รีสอร์ทส�ำหรับนักเดินเรือ อันเป็นสถานที่พักผ่อนที่เปี่ยมไปด้วย
มนตร์เสน่ห์
สปอร์ตคอมเพล็กซ์มีความโดดเด่นน่าสนใจ หลากหลาย
กว้างขวาง และสะดวกสบาย ประกอบไปด้วย
• สระว่ายน�้ำในร่มขนาด 25 เมตร
• สระว่ายน�้ำส�ำหรับเด็ก
• สระฟรีฟอร์มกลางแจ้ง
• ห้องเซาน่าส�ำหรับชาย/หญิง
• สนามเทนนิส
• สนามสควอช
• ห้องฟิตเนสและแอโรบิก
• ห้องเล่นเกมส์

ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว

โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และสามารถ
ขับรถมาโดยใช้เวลาไม่นาน โดยห่างจากสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิไม่ถึงสองชั่วโมง หรือจะขับรถมาจากสนามบินอู่ตะเภาก็
ใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น

www.oceanmarinayachtclub.com

ที่มา: สถิติประชากรในกรุงเทพฯ และพัทยา

ในแต่ละปี เมืองพัทยาดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่าเจ็ดล้านคน ประมาณหนึ่ง
ในสามเป็นชาวไทย ในขณะที่สองในสามเป็นชาวต่างชาติ; ร้อยละ 15
ของนักท่องเที่ยวมีอายุระหว่าง 15-24 ปี; ร้อยละ 32 มีอายุระหว่าง
25-34 ปี; ร้อยละ 30 มีอายุระหว่าง 35-44 ปี; และร้อยละ 11 มีอายุ
ระหว่าง 45-54 ปี
• ภายในรัศมี 50 ไมล์ (60 กม.) (2 จังหวัด) ครอบคลุมจังหวัด
ชลบุรีและระยอง มีนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 864,000 คน
• ภายในรัศมี 100 ไมล์ (120 กม.) ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ได้แก่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จันทบุรี
ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครปฐม อยุธยา
สมุทรสาคร อ่างทอง นครนายก และสมุทรสงคราม
รวมนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพราว 14 ล้านคน
• ภายในรัศมี 150 ไมล์ (180 กม.) ครอบคลุมจังหวัด นครราชสีมา
สุพรรณบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี รวมนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพราว 17 ล้านคน
• ภายในรัศมี 200 ไมล์ (240 กม.) รอบๆ โอเชี่ยนมารีน่า
มีประชากรทั้งสิ้นกว่า 26 ล้านคน
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สิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้สนับสนุนหลัก, ผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ,
ผู้สนับสนุนสถานที่จัดงาน, ผู้สนับสนุนร่วม
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน การน�
ำเสนอ ผู้สนับสนุน
หลัก
จ�ำหน่ายหมดแล้ว สถานทีจ่ ดั งาน
สิทธิในการใช้ชื่อและสิทธิพิเศษเฉพาะ
สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 น�ำเสนอโดยโอ
เชี่ยนมารีน่า” ส�ำหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สิทธิในการใช้ชื่อ [ชื่อสถานที่เจ้าภาพ] "เจ้าภาพอย่างเป็นทางการของรายการ [ชื่อผู้
สนับสนุนหลัก] ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 น�ำเสนอโดยโอเชี่ยนมารีน่า” ส�ำหรับใช้
ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สิทธิในการใช้ชื่อ [ชื่อผู้สนับสนุนร่วม] "ผู้สนับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการของรายการ [ชื่อ
ผู้สนับสนุนหลัก] ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 น�ำเสนอโดยโอเชี่ยนมารีน่า” ส�ำหรับ
ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ใส่ชื่อบริษัทไว้ร่วมกับโลโก้ของงาน
สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเภทสินค้าหนึ่งๆ ในการสนับสนุนกิจกรรม

มี

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน การน�
ำเสนอ ผู้สนับสนุน
หลัก
จ�ำหน่ายหมดแล้ว สถานทีจ่ ดั งาน

ผู้สนับสนุน
ร่วม
แสดงโลโก้ในโฆษณาหรือกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รกี ตั ตา
2017 (ตัวอย่าง) ทุกชิน้ ทางสิง่ พิมพ์ วิทยุ ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ซึง่ จัดท�ำโดยผูจ้ ดั งาน
งานแถลงข่าวเปิดรับการสนับสนุนรายการ

มี
มี
มี

กล่าวชือ่ แบรนด์และโลโก้ในรายงานการแข่งขัน ข่าวประชาสัมพันธ์และโฆษณารายการ
ท็อปออฟเดอะกัลฟ์รกี ตั ตา 2017 น�ำเสนอโดยโอเชีย่ นมารีนา่
ปรากฏอยู่ในสื่อโฆษณาทางทีวี/วิทยุที่ผลิต (ถ้าได้มีการผลิต)
ปรากฏอยู่ในสารคดีทางทีวี (ถ้าได้มีการผลิต)
ปรากฏอยู่ในสื่อการตลาด/การขาย ซึ่งรวมถึงดีวีดีประชาสัมพันธ์หลังการจัดกิจกรรม
(ถ้าสามารถท�ำได้)

มี
มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
มี

โลโก้บนสติกเกอร์ติดหัวเรือ/ล�ำตัวเรือ ที่เข้าแข่งขัน
โลโก้บนเครื่องหมายก�ำกับเส้นทางการแข่งขัน จ�ำนวน 2 โลโก้
โลโก้บนธงบนเรือที่เข้าแข่งขัน
โลโก้บนธงชายหาด (1 ม. x 3 ม.)
ป้ายโฆษณาร่วมซึง่ มีโลโก้ของผูส้ นับสนุนหลักและผูส้ นับสนุนการน�ำเสนอ ณ โอเชีย่ นมารีนา่
ป้ายโฆษณาร่วมซึง่ มีโลโก้ของผูส้ นับสนุนหลักและผูส้ นับสนุนการน�ำเสนอรอบเมืองพัทยา
โลโก้บนฉากหลังของเวที
ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าบนฉากหลังของพื้นที่ให้สัมภาษณ์
แบนเนอร์ในบริเวณรีกัตตาบาร์
โลโก้ในบทความเผยแพร่ทั้งก่อนและหลังการจัดงาน, เว็บไซต์, Stationery, โปสเตอร์,
โปสการ์ด
ข้อมูลโดยสังเขปของบริษัท/ผลิตภัณฑ์ และโลโก้บนหน้าผู้สนับสนุนในเว็บไซต์ของราย
การรีกัตตา

มี
x 2 โลโก้
ทั้งหมด
20
X8
มี
มี
มี
มี

ไม่มี
x 2 โลโก้
ทั้งหมด
20
X8
มี
มี
มี
มี

ไม่มี
x 1 โลโก้
ไม่มี
10
X8
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
x 1 โลโก้
ไม่มี
10
X8
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

แสดงโลโก้ในแอพทุกแอพที่ผลิตโดยรายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017

โฆษณาเต็มหน้าในใบโปรแกรม

ต�ำแหน่ง
พรีเมี่ยม
มี

ต�ำแหน่ง
พรีเมี่ยม
มี

มี

มี

สิทธิด้านการรับรองและการสร้างเครือข่าย

ไม่มี
X1

ไม่มี
X1

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ไม่มี

ไม่มี

บัตรวีไอพีส�ำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกงาน
รางวัลวีไอพีห้องพัก 5 คืน ส�ำหรับแขกหรือลูกค้าทางธุรกิจ (B2B หรือ B2C) ณ สถานที่
ของเจ้าภาพจัดงาน
บัตรผ่านระดับวีไอพีส�ำหรับผู้สนับสนุน

มี

มี

มี

มี

โอกาสในการแสดงโลโก้บนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของรายการรีกัตตาโดยต้องผ่านการอนุมัติ
จากผู้จัดการแข่งขันก่อน

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิประโยชน์ในสื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์
สิทธิในการใช้ชื่อท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 ในแคมเปญทั้งหมดครอบคลุมการ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาทุกประเภท

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี
มี

มี
มี

ไม่มี
มี

ไม่มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี
มี
มี

มี
มี
มี

มี
มี
มี

มี
มี
มี

แคมเปญประชาสัมพันธ์

มี
มี

การตั้งชื่อวันแข่งขัน
การตั้งชื่อรางวัล
สิทธิในการตั้งชื่อรีกัตตาบาร์ “[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] รีกัตตาบาร์ร่วมกับ [ชื่อผู้สนับสนุน
การน�ำเสนอ]”

ผู้สนับสนุน
ร่วม

โปรแกรมการท�ำตลาดด้วยการสร้างประสบการณ์
บูธประชาสัมพันธ์/จ�ำหน่ายสินค้าในรีกัตตาวิลเลจภายในสถานที่จัดงานและเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
สิ่งพิมพ์ส�ำหรับประชาสัมพันธ์ในกระเป๋าใส่ชุดอุปกรณ์ส�ำหรับการแข่งขันของกัปตัน
การแจกสินค้าตัวอย่าง
สิ่งพิมพ์ส�ำหรับประชาสัมพันธ์ (ไม่ใช่บูธ) ในรีกัตตาบาร์

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ทุกช่อง
ทางของรายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 (ตัวอย่าง) ซึ่งรวมถึงจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงการสร้างบล็อกวิดีโอ
การสัมภาษณ์ ถามตอบทางทวิตเตอร์ โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค

มี
มี
มี
มี
งเด่นชัด ต�ำแหน่งเด่นชัด
ต�ำแหน่งเด่นชัด ต�ำแหน่งเด่นชัด ต�ำแหน่
น้อยกว่า
น้อยกว่า
มี
มี
มี
มี
งเด่นชัด ต�ำแหน่งเด่นชัด
ต�ำแหน่งเด่นชัด ต�ำแหน่งเด่นชัด ต�ำแหน่
น้อยกว่า
น้อยกว่า
มี
มี
มี
มี
งเด่นชัด ต�ำแหน่งเด่นชัด
ต�ำแหน่งเด่นชัด ต�ำแหน่งเด่นชัด ต�ำแหน่
น้อยกว่า
น้อยกว่า
40 ใบต่องาน

20 ใบต่องาน

10 ใบต่องาน

10 ใบต่องาน

1 คู่

1 คู่

1 คู่

1 คู่

5

5

3

3

มี

มี

มี

มี

โปรแกรมการจัดท�ำของที่ระลึก

น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ำกัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

สิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร
สิทธิในการใช้ชื่อและสิทธิพิเศษเฉพาะ

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย

สิทธิในการใช้ชื่อ [ชื่อผู้สนับสนุน] "ผู้จัดหาสินค้าและบริการ/สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการของรายการ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ท็อปออฟเดอะ
กัลฟ์รีกัตตา 2017 น�ำเสนอโดยโอเชี่ยนมารีน่า” ส�ำหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
โลโก้บนธงชายหาด (1 ม. x 3 ม.)

10

ป้ายโฆษณาร่วมรอบมารีน่า

8 ป้าย

โลโก้บนฉากหลังของเวที

มี

ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าบนฉากหลังของพื้นที่ให้สัมภาษณ์

มี

โลโก้ในบทความเผยแพร่ทั้งก่อนและหลังการจัดงาน, เว็บไซต์, Stationery, โปสเตอร์, โปสการ์ด

มี

ข้อมูลโดยสังเขปของบริษัท/ผลิตภัณฑ์ และโลโก้บนหน้าผู้สนับสนุนในเว็บไซต์ของรายการรีกัตตา

มี

โฆษณาในใบโปรแกรมของงาน

ครึ่งหน้า

สิทธิประโยชน์ในสื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์
กล่าวชื่อแบรนด์และโลโก้ในรายงานการแข่งขัน ข่าวประชาสัมพันธ์และโฆษณารายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 น�ำเสนอโดยโอ
เชี่ยนมารีน่า

มี

ปรากฏอยู่ในสารคดีทางทีวี (ถ้าได้มีการผลิต)

มี

กล่าวถึงในสื่อการตลาด/การขายของรายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 น�ำเสนอโดยโอเชี่ยนมารีน่า ซึ่งรวมถึงดีวีดีประชาสัมพันธ์
หลังการจัดกิจกรรม (ถ้ามีการจัดท�ำ)

มี

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ทุกช่องทางของรายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017
(ตัวอย่าง) ซึ่งรวมถึงจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

มี

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงการสร้างบล็อกวิดีโอ การสัมภาษณ์ ถามตอบทางทวิตเตอร์ โพสต์ผ่านทาง
ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค

มี

แสดงโลโก้ในแอพทุกแอพที่ผลิตโดยรายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017

มี

โปรแกรมการท�ำตลาดด้วยการสร้างประสบการณ์
การแจกสินค้าตัวอย่าง

มี

สิ่งพิมพ์ส�ำหรับประชาสัมพันธ์ในกระเป๋าใส่ชุดอุปกรณ์ส�ำหรับการแข่งขันของกัปตัน

มี

สิ่งพิมพ์ส�ำหรับประชาสัมพันธ์ (ไม่ใช่บูธ) ในรีกัตตาวิลเลจ

มี

สิ่งพิมพ์ส�ำหรับประชาสัมพันธ์ (ไม่ใช่บูธ) ในรีกัตตาบาร์

มี

สิทธิด้านการรับรองและการสร้างเครือข่าย
บัตรวีไอพีส�ำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกงาน
บัตรผ่านระดับวีไอพีส�ำหรับผู้สนับสนุน

น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ำกัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

5 ใบต่องาน
2
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พันธมิตรในพื้นที่

เราได้จัดเตรียมโอกาสให้แก่พันธมิตรในพัทยาที่จะเข้าร่วมได้ในหลายๆ ระดับ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าและ
การรับรองดังนี้...

การร่วมเป็นพันธมิตรในพื้นที่

พันธมิตรในพื้นที่และผู้อุปถัมภ์กีฬาทางทะเล

• สิทธิในการใช้ชื่อ/โลโก้ของรายการในการประชาสัมพันธ์ของ
ตนเอง (เช่น "พันธมิตรในพื้นที่อย่างเป็นทางการของ...")
• โลโก้/ฮ็อตลิงค์ในหน้าผู้สนับสนุนรายการของเว็บไซต์รีกัตตา
• โลโก้และโฆษณา 1/4 หน้าในใบโปรแกรมการแข่งขันของราย
การรีกัตตา (แจกจ่ายในพื้นที่จัดงานและจุดส�ำคัญๆ รอบเมือง
ภูเก็ต)
• โลโก้บนโปสเตอร์/บิลบอร์ดของรายการรีกัตตา
• โลโก้ในสื่อโฆษณาในพื้นที่
• บัตรผ่านวีไอพีเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกงานและรีกัตตาบาร์
5 ใบ
• สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการโปรโมท ณ สถานที่แข่งขันและรีกัตตาวิลเลจ
• โลโก้บนเวที/ฉากหลังของพื้นที่ให้สัมภาษณ์สื่อ
• โลโก้บนแบนเนอร์/บิลบอร์ดหลักที่ศูนย์บัญชาการแข่งขันของ
งาน

• สิทธิในการใช้ชื่อ/โลโก้ของรายการในการประชาสัมพันธ์ของ
ตนเอง (เช่น "ผู้อุปถัมภ์อย่างเป็นทางการของ...")
• ชื่อบริษัท/ฮ็อตลิงค์ในหน้าผู้สนับสนุนรายการของเว็บไซต์
• โลโก้ในหน้าโปรแกรมการแข่งขันของรายการ (แจกจ่ายในพื้นที่
จัดงานและจุดส�ำคัญๆ รอบเมืองพัทยา)
• ชื่อบริษัทบนโปสเตอร์/บิลบอร์ดของรายการแข่งขัน
• ชื่อบริษัทในโฆษณาผ่านสื่อภายในท้องที่
• บัตรผ่านวีไอพีเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกงานและรีกัตตาบาร์
2 ใบ
• สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการโปรโมท ณ สถานที่แข่งขันและรีกัตตาวิลเลจ
• ชื่อบริษัทบนเวที/ฉากหลังของพื้นที่ให้สัมภาษณ์สื่อ
• ชื่อบริษัทบนแบนเนอร์/บิลบอร์ดหลักที่ศูนย์บัญชาการแข่งขัน
ของงาน

การประชาสัมพันธ์
แบรนด์บนเรือ

รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 เปิดโอกาสให้แก่ผู้
สนับสนุนและพันธมิตรทุกรายที่ต้องการแสดงข้อความหรือโลโก้
ของบริษัทบนเรือที่ลงแข่งขัน
นอกเหนือจากแพ็คเกจการสนับสนุนที่กล่าวมาข้างต้น เรายังมี
บริการการสนับสนุนเรือแข่งขันอีกด้วย
ทีมงานจะเสนอบริการนี้ให้แก่ผู้สนับสนุนและพันธมิตรทุกราย
เนื่องจากบริการนี้เป็นการรวมเอาการสนับสนุนการแข่งขันและ
การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนเรือใบไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ผู้สนับสนุนและพันธมิตร
เช่นเดียวกับผู้สนับสนุนเรือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดงานให้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการแข่งเรือในระดับต่างๆ

น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
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แพ็คเกจเฉพาะส�ำหรับ
ผู้แสดงสินค้าในรีกัตตาวิลเลจ

รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 เปิดโอกาสให้แก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันได้ซื้อพื้นที่ว่างในรีกัตตา
วิลเลจโดยอาจเลือกแบบพื้นที่เฉพาะส�ำหรับใช้แสดงสินค้าและบริการของตนเท่านั้น หรือเลือกว่าจะแบ่ง
พื้นที่ให้ธุรกิจอื่นมาเช่าต่อก็ได้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

แพ็คเกจการรับรอง

รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 เป็นโอกาสอันดีเยี่ยมในการมอบความบันเทิงแก่ลูกค้าและ
ผู้บริหาร ในรีสอร์ตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ด้วยการแข่งขันแล่นเรือสี่วัน และงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและสันทนาการ
อีกมากมาย รายการนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยมกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน
ผู้สนับสนุนรายการจะมีโอกาสในการมอบความบันเทิงให้แก่แขกรับเชิญผ่านทางแพ็คเกจที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะในงาน:
• งานเลี้ยงค็อกเทลพิธีเปิด
• มอบรางวัลประจ�ำวัน พร้อมเครื่องดื่มที่สนามหญ้า
• งานเลี้ยงโอเชี่ยนมารีน่ากาล่าดินเนอร์

แพ็คเกจเพิ่มเติม

เช่นเดียวกับแพ็คเกจท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 รายการนี้เปิดโอกาสในการให้การสนับสนุนการ
แข่งขันในรายการอื่นที่จัดขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น:
ปลาทูโคโรเนชั่นคัพ 2017
ผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ 1 ราย
อ็อปติมิสต์ชิงแชมป์ประเทศไทย 2017
ผู้สนับสนุนการน�ำเสนอ 1 ราย
Asian Yachting Grand Prix (AYGP) 2016 / 2017
กรุณาติดต่อเพื่อขอรายละเอียดแพ็คเกจการสนับสนุน
โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ (OMYC)
กรุณาติดต่อเพื่อขอรายละเอียดแพ็คเกจการสนับสนุนการแข่งขันของคลับ

เช่นเดียวกับพืน้ ทีว่ า่ งในรีกตั ตาวิลเลจ รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รกี ตั ตา 2017 เปิดโอกาสให้แก่ผสู้ นับสนุน
การแข่งขันสามารถซือ้ แพ็คเกจการรับรองส�ำหรับตนเองหรือส�ำหรับน�ำไปขายต่อให้แก่ธรุ กิจอืน่ ๆ
น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
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การประชาสัมพันธ์แบรนด์
รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 มีแคมเปญส่งเสริมการ
ตลาดที่มีความครอบคลุม ได้แก่...

การประชาสัมพันธ์และสื่อ

รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 สามารถดึงดูดความสนใจ
ของสื่อมวลชนผ่านทางกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของรายการ
โดยจะมีการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและในระดับประเทศไทย
รวมทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสารต่างๆ ในระดับ
ภูมิภาคเอเชียและระดับนานาชาติ
นอกจากนั้น ยังมีการแจกจ่ายข่าวประชาสัมพันธ์และรายงานผลการ
แข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเล่นเรือใบหลายแห่งทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก
ผู้สนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และพันธมิตรในพื้นที่
จะได้รับสิทธิในการร่วมกับรายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017
เพื่อท�ำกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ และการรับรู้ทั้งใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศของรีกัตตารายการนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวผ่านทางอีเมล์ และข้อตกลงทางด้าน
บทความกับสื่อพันธมิตรช่วยให้บทความสามารถเผยแพร่ไปในสื่อสิ่ง
พิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

มูลค่าสื่อในปี 2559

รายการรีกัตตานี้ในปี 2559 มีมูลค่าสื่อถึง 46.7 ล้านบาท
ทีวี – ออกอากาศรายการทีวี 26 ชิ้น มีมูลค่า 38,350,432 บาท
สื่อสิ่งพิมพ์ – รายงานการแข่งขัน 48 ชิ้น มีมูลค่า 3,737,274.56 บาท
ออนไลน์ – รายงานการแข่งขัน 173 ชิ้น มีมูลค่า 4,655,000 บาท
ช่องทีวีที่ออกรายการประกอบด้วย:
ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9, MGTV, NBT, PPTV, Siam Sport,
Siam Sports News, Spring News, TNN24, T-Sports, T-Sports News
สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่:
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง; บางกอกโพสต์;  เดลินิวส์; Expat Life In
Thailand; ฟ้าไทย; นิตยสาร Gateway;  ข่าวสด; คมชัดลึก; Look
East; M2F; Manager Daily 360 Degree; Pattaya Today; Phuket
Gazette; RBSC Magazine; Sails; นิตยสาร Sawasdee; สยามรัฐ;
สยามสปอร์ต; เนชั่น; Together; Yacht Style

ก�ำหนดการโฆษณา

จุดมุ่งหมายหลักคือการเผยแพร่ข่าวการแข่งเรือและน�ำเสนอข่าวของ
ผู้สนับสนุนการแข่งขันผ่านสื่อพันธมิตร
นอกเหนือจากข่าวประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวทางอีเมล์ รวมถึง
ความเห็นของบรรณาธิการสื่อพันธมิตรแล้ว เรายังน�ำเสนอข่าวในสื่อ
สิ่งพิมพ์และบนเว็บไซต์ระดับนานาชาติที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
การน�ำโฆษณามาใช้เป็นหลักนี้เอง ท�ำให้เรามีความมั่นใจว่าการสร้าง
แบรนด์และการน�ำเสนอข่าวของผู้สนับสนุนจะประสบความส�ำเร็จ
รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017 มีงบประมาณในการโฆษณา
ถึง 5 ล้านบาท

สื่อพันธมิตร

ผู้สนับสนุนจะได้รับประกันการเผยแพร่ข่าวสารจากสื่อพันธมิตร
สื่อพันธมิตรในปี 2559 ได้แก่:
นิตยสาร Asia-Pacific Boating
นิตยสาร Esquire
Fragrant Harbour
LuxurySocietyAsia.com
หนังสือพิมพ์ Pattaya Today
นิตยสาร Sails
นิตยสาร SEA Yachting
Superyacht Services Guide
นิตยสาร Yacht Style

น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
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สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์ www.topofthegulfregatta.com มียอดผู้เข้าชมเฉลี่ย 100 เพจวิวต่อวัน
ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าสื่อโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
รายการท็อปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตามีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหลายรูปแบบ รวมทั้ง เฟซบุ๊ค, ยูทูป และ
ทวิตเตอร์ ซึ่งช่วยสร้างความสนใจจากนักแล่นเรือและผู้สนับสนุนจ�ำนวนเป็นจ�ำนวนมาก
เฟซบุ๊ค: www.facebook.com/togregatta
ทวิตเตอร์: www.twitter.com/togregatta
YouTube: www.youtube.com/TOGRegatta

การตลาดเชิงประสบการณ์

เมืองพัทยาดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายพันคนให้มาเยี่ยมเยือนในเดือนพฤษภาคม อันจะเป็นโอกาสอันดี
ส�ำหรับผู้สนับสนุนรายการในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของตน
ผู้ที่จะมาเยี่ยมเยือนในช่วงดังกล่าวจะประกอบไปด้วย:
–– บุคคลชั้นแนวหน้าในสังคม นับตั้งแต่คนดังในแวดวงสื่อไปจนถึงเจ้าของธุรกิจจากทุกวงการ
–– กลุ่มมืออาชีพระดับองค์กรทางด้านสื่อและโฆษณา
–– นักท่องเที่ยว

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผา่ นผลิตภัณฑ์
ที่ใช้เป็นสื่อ

เราเปิดโอกาสให้กับผู้สนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้จัดหาสินค้าและบริการ รวมทั้งพันธมิตรในพื้นที่ ในการร่วม
กันจัดท�ำผลิตภัณฑ์ที่จะใช้เป็นสื่อ
โดยสามารถน�ำไปใช้เป็นวัสดุส่งเสริมการตลาด ด้วยการแจกจ่ายผ่านทางสื่อมวลชนและการท�ำตลาด
ผ่านการน�ำเสนอ
ตัวอย่างเช่น: กระเป๋าเดินทาง ปากกา แว่นกันแดด พวงกุญแจ และนาฬิกาข้อมือ ประจ�ำรายการท็อ
ปออฟเดอะกัลฟ์รีกัตตา 2017
น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
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ข้อมูลการติดต่อ
บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
75/122-123 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ II
ชั้น 42
ซ.สุขุมวิท 19
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2661 6800
โทรสาร: +66 2661 6825
www.topofthegulfregatta.com

สก็อตต์ ฟินส์เทน – ผู้จัดการท่าเรือ
(ส�ำหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล์: scott.finsten@oceanmarinayachtclub.com
โทรศัพท์: +66 8 5248 3216

บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ำกัด
198 ถนนตะนาว
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
ประเทศไทย
โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7
www.paulpoole.co.th
พอล พูล - กรรมการผู้จัดการ
(ส�ำหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล์: paul@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6563 3196
อุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ - ผู้ช่วยส่วนตัว
(ส�ำหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและอังกฤษ)
อีเมล์: udomporn@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

น�ำเสนอโดย บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ร่วมกับ โอเชี่ยนมารีน่ายอชท์คลับ
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ำกัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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