Thailand Zocial Awards 2016
งานประกาศผลและรางวัลครัง้ ยิ่งใหญ่ของเหล่าคนออนไลน์ทกุ สาขา ไม่วา่ คุณจะเป็ นใคร แค่เพียงคุณ
โดดเด่นและโด่งดังบน Social Network อย่างถึงที่สดุ ทีมงาน Thoth Zocial ที่รวบรวมข้ อมูลของคุณจากทุกหน
แห่งบนโลก Social Network ผ่านเว็บไซต์ ZocialRank.com และเครื่ องมือการวัดผลที่มีชื่อว่า ZocialEye.com
เพื่อวัดผลและเฟ้นหาบุคคลออนไลน์คณ
ุ ภาพในสาขานันๆ
้
วัตถุประสงค์ การจัดงาน
1. กระตุ้นพร้ อมสร้ างพื ้นฐานและความเข้ าใจในเรื่ องของอุตสาหกรรมออนไลน์และการวัดผล
2. อัพเดทข้ อมูล Social Media แบบ Insight ของคนออนไลน์ในปั จจุบนั เทรนและแนวโน้ มพฤติกรรม
ผู้บริโภค
3. เพื่ อให้ ผ้ ูที่ส นใจและธุ รกิ จ เข้ าใจพฤติกรรมผู้บริ โภคออนไลน์ ประยุกต์ใช้ Social Media ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด
และให้ ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในปี นีไ้ ด้ เพิ่มรางวัลคุณภาพสาหรับคนทางานในวงการออนไลน์เพื่อ
สนับสนุน และกระตุ้นให้ เกิดผลงานที่สร้ างสรรค์และมีคณ
ุ ภาพในโลก Social Network ที่ต้องมีไอเดียสุดเจ๋ง
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ ที่เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายบนออนไลน์ รวมถึงการเลือกใช้ ช่องทาง Social Media
อย่างชาญฉลาด และสามารถวัดผลได้ อย่างชัดเจน เราเปิ ดเวทีสาหรับวงการดิจิตอลเอเจนซี่ได้ ร่วมส่งผลงาน
เข้ าร่วมประกวด The Best Zocial Awards 2016 ทังหมด
้
8 สาขา
The Best Zocial Awards 2016
1. The Best Social Media Campaign จานวน 1 รางวัล
รางวัลแบรนด์ ท่ ที ากิจกรรมบน Social Media ได้ ยอดเยี่ยมในประเทศไทย
รางวัลที่มอบให้ กบั แบรนด์ที่ได้ สร้ างสรรค์กิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์และเป็ นที่ชื่นชอบ
ประทับใจได้ รับความนิยมและกล่าวถึงจากผู้บริ โภคเป็ นจานวนมาก
ผู้ที่ได้ รับรางวัลนี ้จะเป็ นผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบผลงานที่โดดเด่นและแตกต่าง
จากงานอื่นๆทั่วไป มีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างชาญฉลาด ผสมผสานบูรณาการไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน และผลงานที่ออกมานันสามารถช่
้
วยให้ แบรนด์บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตงใจไว้
ั้

2. The Best Branded Content on Social Media จานวน 1 รางวัล
รางวัลแบรนด์ ท่ ที าเนือ้ หาบน Social Media ได้ ยอดเยี่ยมในประเทศไทย
รางวัลที่มอบให้ กบั แบรนด์ที่สร้ างสรรค์เนื ้อหาของผลงานได้ อย่างสร้ างสรรค์ ตรงประเด็น
ผู้ที่ได้ รับรางวัลนี ้จะต้ องมีการสร้ างสรรค์ผลงานโดยสอดแทรกเนื ้อหาได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของผลงานที่ตงใจไว้
ั้
สามารถสื่อสารได้ ออกมาอย่างชัดเจนเด่นชัดและสร้ างสรรค์ ในทุกช่องสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. The Best Customer Service on Social Media จานวน 1 รางวัล
รางวัลแบรนด์ ท่ ดี ูแลและให้ บริการบน Social Media ได้ ยอดเยี่ยมในประเทศไทย
รางวัลที่มอบให้ กบั แบรนด์ที่ดแู ลเอาใจใส่สร้ างความประทับใจให้ ลกู ค้ าได้ ยอดเยี่ยมที่สดุ บน
สื่อสังคมออนไลน์
ผู้ที่ได้ รับรางวัลนี ้จะต้ องมีความสัมฤทธิ์ผลในเรื่ องของการให้ บริการที่ประทับใจลูกค้ าที่มาใช้
บริการในทุกช่องทางการสื่อสารที่มีตนเองมีอยูบ่ นสื่อสังคมออนไลน์ และมีการใช้ วิธีการที่สร้ างสรรค์
หรื อแปลกใหม่จากวิธีการเดิมๆเพื่อสร้ างความประทับใจแก่ผ้ บู ริ โภคมากที่สดุ
4. The Best Social Media Application จานวน 1 รางวัล
รางวัลแบรนด์ ท่ ที ากิจกรรมรู ปแบบแอพลิเคชั่นบน Social Media ได้ ยอดเยี่ยมในประเทศไทย
รางวัล ที่ ม อบให้ กับ แบรนด์ ที่ มี ก ารใช้ แ อพพลิ เ คชั่น ในการสื่ อ สารหรื อ ท ากิ จ กรรมไปยัง
กลุม่ เป้าหมายของแบรนด์ได้ ดีที่สดุ
ผู้ที่ได้ รับรางวัลนี ้จะต้ องมีการออกแบบแอพพลิเคชัน่ และมีการทากิจกรรมที่สร้ างสรรค์หรื อ
แปลกใหม่ให้ ส ามารถตอบสนองได้ ตรงความต้ องการต่อกลุ่ม เป้าหมาย ได้ รับความนิยม และใช้
แอพพลิเคชัน่ ได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ดีที่สดุ
5. The Best Social Commerce Campaign จานวน 1 รางวัล
รางวัลแบรนด์ ท่ ใี ช้ Social Media เพื่อเพิ่มยอดขายได้ ยอดเยี่ยมในประเทศไทย
รางวัลที่มอบให้ กบั แบรนด์ที่สามารถใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการเพิ่มยอดขายให้ กบั แบรนด์ได้
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ผู้ที่ได้ รับรางวัลนี ้จะต้ องมีการทาการตลาดที่สร้ างสรรค์ แปลกใหม่ ในการเพิ่มยอดขายให้ กับ
แบรนด์ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุด และต้ องมีการบู รณาการสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ชาญฉลาดและกลมกลืน

6. The Best Online Crisis Management จานวน 1 รางวัล
รางวัลแบรนด์ ท่ บี ริหารจัดการวิกฤตบนออนไลน์ ได้ ยอดเยี่ยมในประเทศไทย
รางวัลที่มอบให้ กบั แบรนด์ที่สามารถจัดการกับวิกฤติปัญหาที่เกิดขึ ้นบนสื่อออนไลน์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ
ผู้ที่ได้ รับรางวัลนี ้จะต้ องเป็ นผู้ที่มีการจัดการกับวิกฤตปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นกับแบรนด์บนสื่อ
ออนไลน์ด้วยวิธีการที่ชาญฉลาด สร้ างสรรค์ และผลลัพธ์ในการจัดการออกมาสัมฤทธิ์ผล
ตรงตามที่แบรนด์และผู้ที่เกี่ยวเนื่องคาดหวังไว้
7. The Best Social Media CSR จานวน 1 รางวัล
รางวัลแบรนด์ ท่ จี ัดแคมเปญเพื่อสังคมบน Social Media ได้ ยอดเยี่ยมแห่ งประเทศไทย
รางวัลที่มอบให้ กบั แบรนด์ที่มีการทากิจกรรมเพื่อสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ ดีที่สดุ
ผู้ที่ ไ ด้ รั บ รางวัล นี จ้ ะต้ อ งมี ก ารท ากิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมบนสื่ อ สัง คมออนไลน์ ใ นรู ป แบบที่
สร้ างสรรค์ แปลกใหม่ มีการผสมผสานสื่ อสัง คมออนไลน์ ต่างๆเข้ าด้ วยกันแบบบูรณาการ และได้
ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
8. The Best Brand Social Media Viral Campaign จานวน 1 รางวัล
รางวัลแบรนด์ ท่ สี ร้ างกระแสบน Social Media ได้ ยอดเยี่ยมแห่ งประเทศไทย
รางวัลที่มอบให้ กบั แบรนด์ที่มีการสร้ างกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ ดีที่สดุ
ผู้ที่ได้ รับรางวัลนี ้จะต้ องมีการทาการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบที่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์
แปลกใหม่ มีการผสมผสานสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเข้ าด้ วยกันแบบบูรณาการ จนเกิดเป็ นกระแสโด่งดังเป็ นที่
รู้จกั และได้ ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
เกณฑ์ การตัดสินจากทางคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
ความสาคัญของการตัดสิน อยูบ่ นพื ้นฐานความคิด 3 ประการ คือ
1. Work: ผลลัพธ์ที่ได้ จากผลงานที่สร้ างสรรค์ขึ ้น เช่น ยอดขายเพิ่มขึ ้น, ลดเวลาการทางานลง,
การสร้ างการรับรู้ และ KSFs (Key Success Factors)
2. Wow: ความคิดสร้ างสรรค์ หรื อ นวัตกรรมใหม่ๆ
3. Smart used of Media: กลยุท ธ์ ก ารวางแผนสื่ อ อย่ า งชาญฉลาด หรื อ แผนงานที่ ส ร้ าง
มาตรฐานใหม่ให้ วงการสื่อการตลาด

รายละเอียดและเงื่อนไขการส่ งผลงาน
ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดจะต้ องเป็ นผลงานที่เคยผ่านสายตาสาธารณชนแล้ ว ตังแต่
้ 1 มกราคม 2558
ถึง 31 ธันวาคม 2558
1. ผู้เข้ าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานเข้ าประกวดได้ เพียง 1 ชิ ้นต่อประเภทรางวัล
2. รูปแบบของผลงานทุกประเภทที่สง่ เข้ าชิงรางวัล
โดยสามารถเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อทัง้ 2 อย่าง
○ วีดีโอแนะนาผลงานความยาวไม่เกิน 3 นาที
○ Presentation ในรูปแบบ Power Point ความยาวไม่เกิน 10 หน้ า
3.รายละเอียดที่ต้องมีในการนาส่งผลงาน
 วีดีโอแนะนา
o ชื่อผลงาน
o วัตถุประสงค์ของผลงาน
o กลยุทธ์ที่ใช้ ในงาน
o ผลลัพธ์ของงาน
● Presentation
○ แนะนาบริษัทที่สง่ ผลงานเข้ าชิง
○ ชื่อผลงาน
○ วัตถุประสงค์ของผลงานพร้ อมระบุกลุม่ เป้าหมาย
○ กลยุทธ์ที่ใช้ ในงาน
○ ผลลัพธ์ของงาน

โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากที่เป็ นตัวแทนในสาขาต่ างๆ รวมทัง้ สิน้ 6 ท่ านได้ แก่
รายชื่อคณะกรรมการ
1. คุณอภิศลิ ป์ ตรุงกานนท์ ตัวแทนชุมชนออนไลน์ จาก Pantip
2. คุณธนเดช กุลปิ ตวิ นั ตัวแทนสื่อสิ่งพิมพ์ จาก BrandAge
3. ตัวแทนธุรกิจสื่อสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย
4. คุณศิวตั ร เชาวรี ยวงษ์ ตัวแทนจากผู้เชี่ยวชาญสื่อดิจิตอลและการตลาดออนไลน์
5. รศ.วิทวัส รุ่งเรื องผล ตัวแทนด้ านวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. คุณอดิศกั ดิ์ อมรฉัตร ตัวแทนด้ านโฆษณา จาก สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาการตัดสิน
รางวัลประเภท The Best Zocial Awards 2016
○ ผู้เข้ าประกวดส่งผลงานได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ ถึง วันที่ 21 เมษายน 2559
○ คณะกรรมการตัดสินผลงาน วันที่ 25 เมษายน 2559
○ ประกาศและรับรางวัลในงาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : marketing@thothzocial.com , 088-267-4516 (คุณนัท)

