ข่าวประชาสัมพันธ์
มิ ตซูบิชิ อิ เล็คทริ ค ตอกยา้ ภาพลักษณ์แบรนด์ ชูกลยุทธ์ สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ ง
คว้าดีลครัง้ สาคัญ ลุยสนับสนุน “AFF Mitsubishi Electric Cup 2022”

นายคุนิฮโิ กะ เซะกิ ผูบ้ ริหาร และผูแ้ ทนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริค คอร์ปเปอเรชัน่

มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริค บริษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ ำชัน้ นำระดับ
โลก รวมถึงระบบกลไกที่ใช้งำนในหลำกหลำยอุตสำหกรรม เดินแผนรุกกลยุทธ์สปอร์ต มำร์เก็ตติ้งครบวงจร
ต่อยอดกำรสร้ำง “แบรนด์” คว้ำดีลใหญ่ครัง้ สำคัญ ด้วยกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่ำงเป็ นทำงกำรในกำรแข่งขัน
ฟุตบอลชิงแชมป์ แห่งชำติอำเซียน (ASEAN Football Federation Championship) ที่จะเริม่ แข่งขันปลำยปี น้ี
ภำยใต้ช่อื “AFF Mitsubishi Electric Cup 2022” (เอเอฟเอฟ มิ ตซูบิชิ อิ เล็คทริ ค คัพ 2022) ชูแท็กไลน์
“Together, we can build better ถ้ำร่วมมือกัน เรำก็สำมำรถสร้ำงสรรค์สงิ่ ที่ดกี ว่ำได้” หล่อหลอมควำมผูกพัน
ในแบรนด์ผ่ำนไลฟ์ สไตล์ของผูค้ น
โดย นำยคุ นิ ฮิโ กะ เซะกิ ผู้ บ ริห ำร และผู้ แ ทนภำคพื้น เอเชี ย แปซิ ฟิ ก มิต ซู บิชิ อิเ ล็ ค ทริค
คอร์ปเปอเรชัน่ เผยว่ำ “เป้ าหมายของมิตซูบชิ ิ อิเล็คทริคในทุกวันนี้ คือ การจัดหาโซลูชนั สาหรับความท้าทาย
ทางสังคม (Social Challenges) ผ่านธุรกิจของเรา เพือ่ เข้าไปมีสว่ นร่วมในการสร้างสังคมทีส่ ดใส และยังยื
่ น มาก
ขึ้น ผ่านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทเี ่ ราจัดจาหน่ ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทัวโลก
่
ดังนัน้ การได้เ ซ็น
สัญญาเป็ นผู้สนับสนุ นหลักรายใหม่อย่างเป็ นทางการของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ แห่งชาติอาเซียน หรือ
AFF Championship ครัง้ ที ่ 14 ทีจ่ ะมีขน้ึ ระหว่างวันที ่ 20 ธันวาคม 2565 – 16 มกราคม 2566 เรามีความยินดีใน
การเปิดศักราชครัง้ ใหม่ดว้ ยแคมเปญการตลาด ทีม่ าพร้อมแท็กไลน์ “Together, we can build better ถ้าร่วมมือ
กัน เราก็สามารถสร้างสรรค์สงิ ่ ทีด่ กี ว่าได้” ซึง่ เป็ นการต่อยอดจากปณิธานของมิตซูบชิ ิ อิเล็คทริค ในการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น แฟนๆ และผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน เพือ่ ปลูกฝั งความเป็ นน้ าหนึง่ ใจเดียวกันในการ
1

แข่งขันทีย่ งิ ่ ใหญ่ และประสบความสาเร็จอย่างสูง นาไปสูก่ ารยกระดับฟุตบอลในภูมภิ าคอาเซียน และยังเป็นอีก
ก้า วส าคัญ ทีน่ ่ า ตืน่ เต้น และท้า ทายส าหรับ มิต ซู บิชิ อิเ ล็ค ทริค ในการใช้ “สปอร์ต มาร์เ ก็ต ติ้ง ” โดยเฉพาะ
“ฟุตบอล” ซึง่ เป็ นกีฬาสากลทีส่ ามารถเข้าถึงผู้คนทัวโลกได้
่
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกภาษา เป็ นธงชัยนาไปสู่การต่อ
ยอดจากแฟนคลับ ฟุ ต บอลให้ก ลายเป็ น แฟนแบรนด์ ผ ลิต ภัณ ฑ์คุ ณ ภาพสู ง ของเราทีม่ ีห ลากหลายกลุ่ ม
ครอบคลุมตัง้ แต่เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน ไปจนถึงอุปกรณ์ทใี ่ ช้ในอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
โดยได้มกี ารวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร ในการหล่อหลอมความผูกพันระหว่างแบรนด์
“มิต ซูบิชิ อิเ ล็ค ทริค ” กับกลุ่ มเป้ าหมายกลุ่ ม ต่า ง ๆ ในระยะยาวผ่ า นกิจกรรมการแข่ง ขัน “AFF Mitsubishi
Electric Cup 2022” ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในการรับรูต้ ่อแบรนด์ (Brand Visibility) การสร้างประสบการณ์
ทีด่ ีร่ ว มกัน กับ แบรนด์ (Brand Engagement) โดยเฉพาะกับ การสร้า งประเด็น ให้เ ป็ น ทีก่ ล่ า วถึง แพร่ หลาย
(Brand Talk) ทีท่ าให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในกระแสความสนใจของผู้บริโภค เป็ นต้น เพือ่ ต่อยอดการขยายธุรกิจ
เกิด ความผูก พัน ในแบรนด์ การเลื อ กใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์บ ริการ และเทคโนโลยีทีห่ ลากหลายในภู มิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว”
กลยุทธ์สปอร์ต มำร์เก็ตติ้งที่ มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริค นำมำใช้ต่อยอดกำรสร้ำงแบรนด์ ในฐำนะผูส้ นับสนุ น
หลักอย่ำงเป็ นทำงกำร ครัง้ นี้ ได้แก่
• เพิม่ กำรรับรู้ และกำรมองเห็นแบรนด์ ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรตลำดต่ำง ๆ ทัวทั
่ ง้ ภูมภิ ำคอำเซียน ให้
มีควำมหลำกหลำย อำทิ กำรติดตัง้ สัญลักษณ์ของแบรนด์ และจัดวำงผลิตภัณฑ์ทงั ้ ในและนอก
สนำมในทุกสนำมกีฬำทีม่ กี ำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน รวมถึงบนแพลตฟอร์มสื่อต่ำง ๆ รวมถึงกำร
ออกอำกำศทำงโทรทัศน์ และช่องทำงโซเชียลมีเดีย
• เพิม่ กำรมีส่วนร่วมของแฟนบอล ด้วยกำรสนับสนุนรำงวัลผูเ้ ล่นทรงคุณค่ำ (MVP) ของกำรแข่งขัน
จะมีกำรประกำศรำงวัลนี้เมื่อสิน้ สุดกำรแข่งขันแก่ผเู้ ล่น ซึ่งทำกำรโหวตโดยเจ้ำหน้ำทีก่ ำรแข่งขันที่
ทรงคุณค่ำ และมีอทิ ธิพลมำกทีส่ ุดในทีมตลอดกำรแข่งขัน
• มุ่งเน้นกำรสร้ำง Brand Engagement ผ่ำนกิจกรรม CSR อำทิ คลินิกฟุตบอลสำหรับเยำวชน เพือ่
สร้ำงแรงบันดำลใจ ให้เยำวชนเหล่ำนี้ได้ไล่ตำมควำมฝั น และมุ่งมันในกำรต่
่
อยอดไปสู่กำรเป็ น
ผูเ้ ล่นระดับชำติในอนำคต โดยคลินิกฟุตบอลสำหรับเยำวชนนี้จะจัดขึน้ โดยผูกกับกิจกรรมเชิญถ้วย
อำเซียนคัพของแท้ไปจัดแสดง หรือ Trophy Tour ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย, สิงคโปร์, มำเลเซีย,
เวียดนำม และอินโดนีเซีย นอกจำกนี้เยำวชนทีม่ คี วำมโดดเด่นจำกทัวภู
่ มภิ ำค จะได้รบั สิทธิในกำร
์
เป็ น Player Escort Program ในระหว่ำงเกมส์กำรแข่งขัน พร้อมประสบกำรณ์พเิ ศษทีจ่ ะได้ใกล้ชดิ
และพบกับเหล่ำฮีโร่นกั เตะทีมชำติอกี ด้วย
• นอกจำกนี้ยงั มีกำรใช้แพลตฟอร์มดิจทิ ลั ของมิตซูบชิ ิ อิเล็คทริค ในกำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหว
ของแต่ละกิจกรรมผ่ำนทำงเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียทีม่ อี ยู่ทวโลกอี
ั่
กด้วย
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“จากความร่วมมือทีย่ อดเยีย่ มและลงตัวระหว่าง มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริค สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF)
และสปอร์ตไฟว์ (SPORTFIVE) ผู้ดูแลลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ อาเซียน “AFF Mitsubishi
Electric Cup 2022” ไม่เพียงช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์มติ ซูบิชิ อิเล็คทริค ให้มคี วามโดดเด่น และ
ชัดเจนไปทัวโลก
่
แต่ยงั ช่วยสนับสนุน การพัฒนาฟุตบอลระดับภูมภิ าคอาเซียน เพราะเรารูว้ ่ากีฬาคือส่วนหนึง่
ในการใช้ชวี ติ ทีช่ ่วยนาความตืน่ เต้นและความสุขมาสูผ่ คู้ นมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเรา มิตซูบชิ ิ
อิเล็คทริค มีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึง่ ในการมอบความสุขนี้ให้กบั แฟนบอล และแทบจะอดใจรอ
ไม่ไหวกับการแข่งขันแมตช์แรกทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวันที ่ 20 ธันวาคมนี้” นำยคุนิฮโิ กะ เซะกิ กล่ำวทิง้ ท้ำย

ภาพบรรยากาศในการจับฉลากแบ่งสาย AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 (เอเอฟเอฟ มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริค คัพ 2022)

ฟุตบอลชิงแชมป์ แห่งชำติอำเซียน เป็ นกำรแข่งขันที่ยงิ่ ใหญ่ทส่ี ุด และมีช่อื เสียงทีส่ ุดของอำเซียน
ซึ่งจัดขึน้ ทุก ๆ 2 ปี ซึ่งในกำรแข่งขันก่อนหน้ำนี้ มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริคได้เข้ำร่วมสนับสนุ นในฐำนะ Co-sponsor
ดังนัน้ “AFF Mitsubishi Electric Cup 2022” จึงเป็ นปี แรกของกำรเข้ำร่วมในฐำนะผู้สนับสนุ นหลักอย่ำงเป็ น
ทำงกำร โดยทีมชำติชุดใหญ่ จำก 11 ประเทศ ทีเ่ ข้ำร่วม ประกอบด้วย ไทย, บรูไน, กัมพูชำ, อินโดนีเซีย, ลำว,
มำเลเซีย, เมียนมำ, ติมอร์ตะวันออก, ฟิ ลปิ ปิ นส์, สิงคโปร์ และ เวียดนำมตำมสถิตผิ ชู้ นะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์
แห่งชำติอำเซียน 13 ครัง้ ทีผ่ ่ำนมำ มีทมี ชนะเลิศเพียง 4 ชำติ คือ ไทย 6 ครัง้ สิงคโปร์ 4 ครัง้ เวียดนำม 2 ครัง้
และมำเลเซีย 1 ครัง้
######
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