
ล ำดบั สือ่โฆษณำ ขนำด จ ำนวน วสัดุ หมำยเหต ุ

1 โปสเตอรห์นำ้ลอ๊บบีล้ฟิตแ์ละบนัไดเลือ่น 0.55 x 0.81 ม.
      19 จดุ     

(38 แผน่)

Indoor inkjet on 

glossy pp.

2 J-Flag ช ัน้ 5 (เสำดำ้นใน)
0.60 x 3.54 ม. 

(2 หนา้)
7 ผนื Inkjet on Vinyl

3 Glasswall Sticker

ชัน้ G หันหนา้ออกถนนพระราม 1 7.56 x 3.65 ม. 1 ชดุ
PVC Sticker ทบึแสง 

(Removable)

4
ผนงักระจก หลงัเคำเตอรโ์คง้สทีอง หนำ้รอยลั พำรำ

กอน ฮอลล์
4.40 x 2.90 ม. 1 ชดุ

PVC Sticker ทบึแสง 

on PP.Board

ส่ือประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน

1.ผูจั้ดงานตอ้งรับผดิชอบคา่จดุบรกิาร

ประชาสมัพันธ ์4,000 บาท(ยังไมร่วม

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)



ล ำดบั สือ่โฆษณำ ขนำด จ ำนวน วสัดุ หมำยเหต ุ

5 Plasma TV หนำ้รอยลัพำรำกอนฮอลล์
60 นิว้

16:9
3 จอ

6
จอ LED เหนอืประตทูำงเขำ้-ออก รอยลั พำรำกอน 

ฮอลล ์2-3 (ฝั่งฮอลล ์1)

1.ไฟล ์JPEG

ขนาด 192x928 pixel 

2.ไฟล ์MP4 / WMV ขนาด 

397x1920 pixel

3 จอ
JPEG หรอื MP4 / 

WMV

7 จอ LED เหนอืประตทูำงเขำ้-ออก รอยลั พำรำกอน 

ฮอลล ์2-3 (ฝั่งดำ้นในฮอลล ์2-3)

ไฟล ์JPEG/ MP4 / WMV

ขนาด 1920x1080 pixel
3 จอ

JPEG หรอื MP4 / 

WMV

8 เดนิ Troop ภำยในศนูยก์ำรคำ้ - ไมเ่กนิ 6 คน

1.รอยัล พารากอน ฮอลล ์เป็นผูก้ าหนด

เสน้ทางการเดนิ Troop

2.การแตง่กายและป้ายประชาสมัพันธจ์ะตอ้ง

ไดรั้บการอนุมัตจิากรอยัล พารากอน ฮอลล์

9 แจกใบปลวิ - Link BTS 2 จดุ
1. รอยัล พารากอน ฮอลล ์เป็นผูก้ าหนดวนัและ

เวลาการแจกใบปลวิ

2.จดุแจกใบปลวิ 

* Link 1 ทางเชือ่มรถไฟฟ้า BTS ชัน้ M หนา้

รา้น HERMES 

 * Link 2 ทางเชือ่มรถไฟฟ้า BTS ชัน้ M หนา้

รา้น D&G                 

*แจกใบปลวิไดจ้ดุละ 1 คนเทา่นัน้   

  

10 ประกำศเสยีงตำมสำย ควำมยำว 30 วนิำที ไฟล ์Mp3/Audio
ประกาศใน

ศนูยก์ารคา้
-

หากเป็นการใหเ้จา้หนา้ทีป่ระกาศขอ้ความ จะมี

คา่ใชจ้า่ย

11 ขอ้มลูประชำสมัพนัธง์ำน - - - *สง่งานลว่งหนา้ 1 เดอืนกอ่นวนัแสดงงาน

   Power Point   

(16:9) DVD   (480 

Pixel)

Link 1 Link 2 



ล ำดบั สือ่โฆษณำ ขนำด จ ำนวน วสัดุ หมำยเหต ุ

12 Website ของ Royal Paragon Hall 

(www.royalparagonhall.com)

ไฟล ์JPEG

1.ขนาด 800x440 Pixels.

(แนวนอน) 

2.ขนาด 1600x590 Pixels. 

(แนวนอน)
- JPEG

*สง่งานลว่งหนา้ 1 เดอืนกอ่นวนัแสดงงาน

13 Social media ตำ่งๆ ของ Royal Paragon Hall 

(Facebook, Instagram, Twitter, Line@)

1. ไฟล ์JPEG

ขนาด 1080x1080 Pixels. 

2. ไฟล ์MP4 

VDO :ขนาดใดก็ได ้
- JPEG หรอื MP4

*สง่งานลว่งหนา้ 1 เดอืนกอ่นวนัแสดงงาน

14 E-newsletter 

ไฟล ์JPEG

ขนาด 1080x1080 Pixels.
- JPEG

สง่ออกทกุวนัที่ 1 และ 16 ของทกุเดอืน 

*สง่งานลว่งหนา้ 1 เดอืนกอ่นวนัแสดงงาน

15 จอ Digital Signage (ช ัน้ G, M และ ช ัน้5)

1.ไฟล ์JPEG

ขนาด 1080x1920 Pixels. 

(แนวตัง้) 

2. ไฟล ์MP4

ขนาด 1080x1920 Pixels. 

(แนวตัง้) 

ความยาว 30 วนิาที

3 จดุ JPEG หรอื MP4

1. ลงประชาสมัพันธ ์15 วนั/งาน

2. อัพเดททกุวนัพธุ เวลา 10.00 น. 

*สง่งานลว่งหนา้ 1 เดอืนกอ่นวนัแสดงงาน



ล ำดบั สือ่โฆษณำ ขนำด จ ำนวน วสัดุ หมำยเหต ุ

16 จอ LED 2 จอ เหนอืลฟิตฝ์ั่งนอรท์และเซำท ์ช ัน้ G,1-3 ขนาด 1152 x 1296 Pixels 4 จดุ ตอ่ชัน้ MP4

17
จอ LED 3 จอ เหนอืลฟิตฝ์ั่งนอรท์ ช ัน้ M,4 และฝั่ง

เซำท ์ช ัน้ M
ขนาด 1070 x 1808 Pixels 4 จดุ ตอ่ชัน้ MP4

18
จอ LED 7x2 Wall ฝั่งนอรท์ ช ัน้ G ทำงออก 6 

โรงแรมสยำมเคมปินสกี้
ขนาด 1920 x 1080 Pixels 1 จดุ MP4

19
จอ LED Directory  ฝั่งนอรท์ ช ัน้ G ทำงออก 6

 โรงแรมสยำมเคมปินสกี้
ขนาด 1080 x 1920 Pixels 1 จดุ MP4

2..ผูจ้ดังำนเป็นผูร้บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยกำรผลติ ตดิต ัง้ และ รือ้ถอน รวมถงึคำ่บรกิำรจดุประชำสมัพนัธ์

3..ทำงรอยลั พำรำกอน ฮอลล ์ขอแนะน ำใหผู้จ้ดังำนจดัจำ้ง บ.เอ็น แอด จก. ในกำรผลติสือ่ประชำสมัพนัธข์อ้ 2 -4

1. ลงประชาสมัพันธ ์10-15 วนั/งาน

2. อัพเดททกุวนัพธุ เวลา 10.00 น.

*สง่งานลว่งหนา้ 5 วนักอ่นวนัแสดงงาน

1. ลงประชาสมัพันธ ์10-15 วนั/งาน

2. อัพเดททกุวนัพธุ เวลา 10.00 น. *สง่งาน

ลว่งหนา้ 5 วนักอ่นวนัแสดงงาน

1. ลงประชาสมัพันธ ์10-15 วนั/งาน

2. อัพเดททกุวนัพธุ เวลา 10.00 น. *สง่งาน

ลว่งหนา้ 5 วนักอ่นวนัแสดงงาน

1. ลงประชาสมัพันธ ์10-15 วนั/งาน

2. อัพเดททกุวนัพธุ เวลา 10.00 น. *สง่งาน

ลว่งหนา้ 5 วนักอ่นวนัแสดงงาน

1..Artwork สือ่ประชำสมัพนัธท์กุชิน้ตอ้งสง่ใหท้ำงรอยลั พำรำกอน ฮอลล ์อนมุตัแิบบกอ่นกำรผลติ


