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โครงการการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
ดานดิจิทัลคอนเทนทและการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจ
ของผูประกอบการไทย
สํ านั ก งานส งเสริม อุต สาหกรรมซอฟตแ วรแ หง ชาติ (องค ก ารมหาชน) หรื อ (SIPA)
ซึ่งเปนหนว ยงานภายใต การกํากับ ดูแลของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล คอนเทนท แ ละ
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยใหมีความสามารถและศักยภาพทัดเทียมกับตางประเทศ
จึงรวมมือกับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) หรือ (ITD)
ซึ่งเปนหนวยงานที่เกิดขึ้นจากความรวมมือของรัฐบาลไทยและอังคถัด (UNCTAD) อยูภายใต
การกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการศึกษาวิจัย จัดการสัมมนา และการ
ฝกอบรม เพื่อสงเสริมการคาระหวางประเทศของไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาค
อื่ น ๆ โดยในการจั ด ทํ า โครงการศึ ก ษาข อ มู ล ของงานจั ด แสดงสิ น ค า และนิ ท รรศการด า น
ดิ จิ ทั ล คอนเทนท แอนิ เ มชั่ น และเกม และการวางแนวทางด า นการตลาดโดยเฉพาะตลาด
ตางประเทศรวมกับ SIPA นี้ เพื่อมุงเนนเรื่องการสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการไทย
รวมถึงเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกมอยางเปนรูปธรรม
ในการดําเนินโครงการไดแบงภารกิจหลักของโครงการออกเปน 6 สวน ไดแก
1) รายงานสรุปขอมูลจากการสัมภาษณและเก็บขอมูลผูประกอบการไทย
2) การศึกษาวิจัยขอมูลงานแสดงสินคาและตลาดตางประเทศโดยแบงเปนภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก อเมริกาเหนือ และยุโรป
3) การจัดอบรมแผนการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทแอนิเมชั่นและเกม
4) การประชุมนานาชาติดานการตลาดตางประเทศ
5) การจัดแถลงขาวประชาสัมพันธโครงการ
6) การนําเสนอแนวทางในการจัดทําแผนสงเสริมการตลาดตางประเทศ
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และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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1

รายงานสรุปรายงานสรุปขอมูลจากการสัมภาษณและเก็บขอมูล
ผูประกอบการไทย

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นและเกม รวม 20 รายนั้น
สามารถสรุปขอมูลจากการสัมภาษณไดดังนี้
1. ดานชองทางประชาสัมพันธ
คณะทํางานถามถึงชองทางประชาสัมพันธที่กลุมตัวอยางผูประกอบการใชเพื่อ
สงเสริมการตลาดของธุรกิจ สามารถแบงไดตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่น
ลําดับที่
1
2
3
4

ชองทาง
การเจรจาธุรกิจ
การเขารวมงานแสดงสินคา
การโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ
การโฆษณาในสื่อเว็บไซต
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
การใชบริการตัวแทนการคา (Sale Agent)
สื่อโทรทัศน

สัดสวน
100%
70%
50%
50%
50%
50%
-

*กลุมตัวอยางผูประกอบการสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ทั้งนี้พบวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นที่ทําการสัมภาษณเกือบรอยละ
100 ทําการประชาสัมพันธและการตลาดผานชองทางการเจรจาตกลงทางธุรกิจ และรองลงมา
รอยละ 70 คือ การเขารวมงานแสดงสินคา สวนการใชชองทางสื่อสิ่งพิมพ สื่อเว็บไซต และการ
ใช บ ริ ก ารตั ว แทนการค า มี อั ต ราส ว นที่ เ ท า กั นคื อ ร อ ยละ 50 และไม พ บการใช ช อ งทางการ
ประชาสัมพันธผานทางสื่อโทรทัศน
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ชองทาง
สื่อเว็บไซต
สื่อสิ่งพิมพ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
การเจรจาธุรกิจ
การเขารวมงานแสดงสินคา
การใชบริการตัวแทนการคา (Sale Agent)
สื่อโทรทัศน

สัดสวน
80%
70%
50%
50%
30%
20%
-

*กลุมตัวอยางผูประกอบการสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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ทั้งนี้พบวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกม มีการประชาสัมพันธและการตลาดผาน
สื่อเว็บไซตมากที่สุด คือรอยละ 80 รองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ รอยละ 70 สวนการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายและการเจรจาธุรกิจ มีการใช 2 ชองทางนี้ที่รอยละ 50 สําหรับการเขารวมงาน
แสดงสินคาและการใชบริการตัวแทนการคาอยูที่รอยละ 30 และรอยละ 20 ตามลําดับ และไม
พบการใชชองทางการประชาสัมพันธผานทางสื่อโทรทัศน
ขอสังเกตจากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นและเกมไม
มีบ ริ ษัทใดทําการประชาสัมพันธ และการตลาดผานสื่อโทรทัศ นเ นื่องจากมี คาใช จายในการ
ประชาสัมพันธที่สูง
2. ปจจัยใดที่เลือกเขารวมงานแสดงสินคาหรืองานเจรจาธุรกิจ
คณะทํางานถามถึงปจจัยหลักที่กลุมตัวอยางผูประกอบการใชตัดสินใจเลือกเขารวมงาน
แสดงสินคาหรืองานเจรจาธุรกิจ สามารถแบงลําดับความสําคัญของปจจัยในมุมมองของ
กลุมตัวอยางผูประกอบการไดดังนี้
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่น
ลําดับที่
1
2
3
4

ปจจัย
งบประมาณและคาใชจาย
กลุมผูเขาชมงาน
ความนาเชื่อถือและประสบการณของผูจัดงาน
กลุมผูแสดงสินคา
ความสะดวกในการเดินทาง
ชื่อเสียงของงาน
ระยะเวลาในการจัด

สัดสวน
100%
100%
80%
80%
70%
70%
-

*กลุมตัวอยางผูประกอบการสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ทั้งนี้พบวา 2 ปจจัยหลักที่กลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นใชในการตัดสินใจ
เลือกเขารวมงานแสดงสินคาหรืองานเจรจาธุรกิจ คือเรื่องงบประมาณและคาใชจายในการเขา
รวมงานและปจจัยเรื่องกลุมผูเขาชมงาน โดยมีความสําคัญในการตัดสินใจมากถึงรอยละ 100
รองลงมาคือความนาเชื่อถือและประสบการณของผูจัดงาน คิดเปนรอยละ 80 และความสะดวก
ในการเดินทางและชื่อเสียงของงาน คิดเปนรอยละ 70 และพบวากลุมตัวอยางผูประกอบการ
ดานแอนิเมชั่นไมไดใหความสําคัญกับระยะเวลาที่จัดงานเปนหลัก

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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กลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกม
ลําดับที่
ปจจัย
1

งบประมาณและคาใชจาย

ชื่อเสียงของงาน
ความนาเชื่อถือและประสบการณของผูจัดงาน

2

ความสะดวกในการเดินทาง
กลุมผูเขาชมงาน

3
4

กลุมผูแสดงสินคา
ระยะเวลาในการจัด

สัดสวน
100%
100%
80%
80%
80%
50%
-

*กลุมตัวอยางผูประกอบการสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

จากการสํารวจพบวาปจจัยหลักที่กลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกมใชในการตัดสินใจ
เลือกเขารวมงานแสดงสินคาหรืองานเจรจาธุรกิจ แตกตางจากกลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอ
นิเมชั่นเล็กนอย โดยกลุมตัวอยางผูประกอบการกลุมเกมใหความสําคัญในเรื่องงบประมาณและ
คาใชจายในการเขารวมงานและชื่อเสียงของงานมากที่สุด ถึงรอยละ 100 รองลงมาคือความ
นาเชื่อถือและประสบการณของผูจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางและกลุมผูเขาชมงาน คิด
เปนรอยละ 80 สวนกลุมของผูแสดงสินคา เปนปจจัยสําคัญคิดเปน รอยละ 50 โดยระยะเวลาใน
การจัดงานกลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกมก็ไมไดใหความสําคัญเชนกัน
ขอสังเกตจากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นและเกม
ไมไดใหความสําคัญกับระยะเวลาในการจัดงาน แสดงวากลุมตัวอยางผูประกอบการพรอมที่จะ
ไปเข า ร ว มงานได ทุ ก ช ว งเวลาที่ มี ง าน ส ว นเรื่ อ งที่ คํ า นึ ง ถึ ง มากที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งงบประมาณ
เชนเดียวกัน
3. ระยะเวลาในการเตรียมตัวเขารวมงานแสดงสินคา
คณะทํางานถามถึงระยะเวลาในการเตรียมตัวเพื่อเขารวมงานแสดงสินคาหรืองานเจรจา
ธุรกิจ สามารถแบงไดตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่น
ลําดับที่
1
2
3

ระยะเวลา
2-3 เดือน (2-3 months)
1-2 เดือน (1-2 months)
นอยกวา 1 เดือน (Less than 1 months)
3-5 เดือน (3-5 months)
มากกวา 5 เดือน (More than 5 months)

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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ทั้ง นี้ พ บว า กลุ มตั ว อย า งผู ป ระกอบการด า นแอนิ เ มชั่ น ร อยละ 80 ของกลุ ม ตั ว อย า ง
ผู ป ระกอบการใช เ วลาในการเตรี ย มงาน 2-3 เดื อ นและร อ ยละ 20 ของกลุ ม ตั ว อย า ง
ผูประกอบการใชเวลาเตรียมงาน 1-2 เดือน
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกม
ลําดับที่
1
2

ระยะเวลา
2-3 เดือน (2-3 months)
3-5 เดือน (3-5 months)
นอยกวา 1 เดือน (Less than 1 months)
1-2 เดือน (1-2 months)
มากกวา 5 เดือน (More than 5 months)

สัดสวน
50%
50%
-

สําหรับกลุมตัวอยางผูประกอบการกลุมเกมนั้น ผูประกอบการแตละรายเลือกตอบเพียง
1 คําตอบ จึงสามารถสรุปไดวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางผูประกอบการกลุมตัวอยางใชเวลา
เตรียมตัวในการเขารวมงาน 2-3 เดือน และอีกครึ่งหนึ่งใชเวลาเตรียมตัวประมาณ 3-5 เดือน
4. คาใชจายที่ใชในการเขารวมงาน
คณะทํางานถามถึงคาใชจายโดยเฉลี่ยตอการเขารวมงานแสดงสินคาหรืองานเจรจา
ธุรกิจในแตละครั้ง สามารถแบงไดตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่น
ลําดับที่
1
2

คาใชจาย
3,000-5,000 USD
นอยกวา 1,000 USD (Less than 1,000 USD)
1,000-2,000 USD
2,000-3,000 USD
มากกวา 5,000 USD (More than 5,000 USD)

สัดสวน
100%
-

ทั้งนี้พบไดวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นเสียคาใชจายในการเขารวมงาน
โดยเฉลี่ย 3,000-3,500 USD1 หรือประมาณ 105,000-122,500 บาทตอการเขารวมงาน 1 ครั้ง
ซึ่งไดรวมคาเดินทาง คาที่พัก คาลงทะเบียนเขางาน คาเชาบูธ ฯลฯ แลว

1

อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD เทากับ 35 บาท ณ เดือนกันยายน 2551

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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กลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกม
ลําดับที่
1
2
3

คาใชจาย
มากกวา 5,000 USD (More than 5,000 USD)
3,000-5,000 USD
นอยกวา 1,000 USD (Less than 1,000 USD)
1,000-2,000 USD
2,000-3,000 USD

สัดสวน
80%
20%
-

ทั้งนี้ พ บว า กลุ มตั ว อยา งผูป ระกอบการด า นเกมร อยละ 80 เสี ยคา ใช จา ยในการเข า
รว มงานโดยเฉลี่ ย มากกว า 5,000 USD หรือ ประมาณ 175,000 บาท และรอ ยละ 20 เสี ย
คาใชจายในการเขารวมงานโดยเฉลี่ย 3,000-3,500 USD หรือประมาณ 105,000-122,500 บาท
ตอการเขารวมงาน 1 ครั้ง ซึ่งรวมคาเดินทาง คาที่พัก คาลงทะเบียนเขางาน คาเชาบูธ ฯลฯ
แลว แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกมสวนใหญตองใชงบประมาณในการเขา
รวมงานตอครั้งโดยเฉลี่ยมากกวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่น
5. แหลงเงินทุนในการเขารวมงาน
คณะทํางานถามถึงแหลงเงินทุนที่ใชในการเขารวมงานแสดงสินคาหรืองานเจรจาธุรกิจ
สามารถแบงไดตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นและเกม
ลําดับที่
1
2

คาใชจาย

สัดสวน
50%
50%
-

จากธุรกิจตนเอง
การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
ผูจัดงาน (Organizer)

สําหรับคําถามในเรื่องแหลงเงินทุนนั้น ทั้งกลุมตัวอยางผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกม
ตอบในลักษณะเดียวกัน กลาวคือรอยละ 50 ของกลุมตัวอยางผูประกอบการใชเงินทุนจากธุรกิจ
ตนเองเปนคาใชจายในการเขารวมงาน และรอยละ 50 ของกลุมตัวอยางผูประกอบการไดรับเงิน
สนับสนุนในการเขารวมงานจากหนวยงานภาครั ฐ ทั้ งนี้ใ นการศึกษาไมไดถามวาไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐเปนสัดสวนเทาใดตอคาใชจายทั้งหมด
6. วัตถุประสงคที่เขารวมงาน
คณะทํางานถามถึงวัตถุประสงคที่เขารวมงานแสดงสินคาหรืองานเจรจาธุรกิจ สามารถ
แบงไดตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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กลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่น
ลําดับที่
1
2
3
4

วัตถุประสงค
ขายผลงาน/สินคา
สรางเครือขายทางธุรกิจ
ประชาสัมพันธผลงาน/สินคา
ซื้อผลงาน/สินคา
เรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ
ติดตามความเคลื่อนไหวของคูแขง/ตลาด
สงผลงานเขาประกวด

สัดสวน
100%
100%
80%
50%
50%
50%
-

*กลุมตัวอยางผูประกอบการสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ทั้งนี้พบวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นมีวัตถุประสงคของการเขารวมงาน
เพื่อขายผลงาน/สินคาและการสรางเครือขายทางธุรกิจมากที่สุดคิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ
เพื่อการประชาสัมพันธผลงาน/สินคา คิดเปนรอยละ 80 สวนวัตถุ ประสงค เพื่อการเลือกซื้อ
ผลงาน/สินคา การเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของคูแขง/ตลาด คิด
เป น สั ด ส ว นที่ เ ท า ๆ กั น คื อ ร อ ยละ 50 ส ว นการส ง ผลงานเข า ประกวดนั้ น กลุ ม ตั ว อย า ง
ผูประกอบการดานแอนิเมชั่นไมไดใหความสนใจ
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกม
ลําดับที่
1
2
3
4
5

วัตถุประสงค
ขายผลงาน/สินคา
สรางเครือขายทางธุรกิจ
ประชาสัมพันธผลงาน/สินคา
เรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ
ติดตามความเคลื่อนไหวของคูแขง/ตลาด
ซื้อผลงาน/สินคา
สงผลงานเขาประกวด

สัดสวน
100%
100%
80%
70%
20%
-

*กลุมตัวอยางผูประกอบการสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ทั้งนี้พบวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกมมีวัตถุประสงคของการเขารวมงานเพื่อขาย
ผลงาน/สินคาและการสรางเครือขางทางธุรกิจมากที่สุดคิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือเพื่อการ
ประชาสัมพันธผลงาน/สินคา คิดเปนรอยละ 80 สวนการเขารวมงานเพื่อวัตถุประสงคในการเรียนรู
เทคโนโลยีใหมๆ คิดเปนรอยละ 70 และการติดตามความเคลื่อนไหวของคูแขง/ตลาด คิดเปนรอย
ละ 20 ซึ่งถือวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกมใหความสนใจคอนขางนอยในดานนี้ สวนการ
ซื้อผลงาน/สินคาและสงผลงานเขาประกวดกลุมตัวอยางผูประกอบการเกมไมไดใหความสนใจ
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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7. การจัดหาตัวแทนการคา
คณะทํางานถามถึงการจัดหาตัวแทนการคาเพื่อทําการตลาดใหกับอุตสาหกรรมแอนิ
เมชั่นและเกม สามารถแบงไดตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่น
ลําดับที่
วัตถุประสงค
สัดสวน
การจับคูทางธุรกิจ
1
100%
2
การใหคําปรึกษาและการจัดอบรมดานการตลาดตางประเทศ
100%
3
เปนตัวแทนการคาที่ชวยเสนอขายผลงาน/สินคาของทานในตางประเทศ ดังนี้
• ทวีปยุโรป (Europe)
80%
• ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)
80%
• ทวีปเอเชีย (Asia)
50%
• ภายในประเทศ (Domestic)
*กลุมตัวอยางผูประกอบการสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ทั้งนี้พบวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นมีความตองการตัวแทนการคา
เพื่อใหคําปรึกษาและการจัดอบรมดานการตลาดตางประเทศและการจับคูทางธุรกิจรอยละ 100
โดยกลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นตองการตัวแทนการคาที่ชวยเสนอขายผลงานใน
ทวีปยุโรป (Europe) และทวีปอเมริกาเหนือ (North America) รอยละ 80 ทวีปเอเชีย (Asia)
รอยละ 50
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกม
ลําดับที่
วัตถุประสงค
การจับคูทางธุรกิจ
1
การใหคําปรึกษาและการจัดอบรมดานการตลาด
2
ตางประเทศ
เปนตัวแทนการคาที่ชวยเสนอขายผลงาน/สินคาของทาน
3
ในตางประเทศ ดังนี้
• ทวีปยุโรป (Europe)
• ทวีปเอเชีย (Asia)
• ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)
• ภายในประเทศ (Domestic)

สัดสวน
100%
100%
80%
70%
50%
-

*กลุมตัวอยางผูประกอบการสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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ทั้งนี้พบวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกมมีความตองการตัวแทนการคา เพื่อให
คําปรึกษาและการจัดอบรมดานการตลาดตางประเทศและการจับคูทางธุรกิจรอยละ 100 โดย
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกมตองการตัวแทนการคาที่ชวยเสนอขายผลงานในทวีปยุโรป
(Europe) มากที่สุดคือรอยละ 80 ทวีปอเมริกาเหนือ (North America) รอยละ 70 ทวีปเอเชีย
รอยละ 50
จะเห็นไดวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นและเกมไมตองการตัวแทนการคา
สําหรั บการขายงานในประเทศเนื่ องจากกลุมตัวอย างผูประกอบการดานแอนิเมชั่นและเกม
สามารถทําตลาดดวยตนเองไดอีกทั้งยังประหยัดคาใชจายอีกดวย
8. งานแสดงสินคาใดที่กลุมตัวอยางผูประกอบการควรเขารวม
คณะทํางานถามถึงงานแสดงสินคาใดที่กลุมตัวอยางผูประกอบการเห็นวาควรไปรวม
มากที่สุด เนื่องจากเปนงานที่เปนการซื้อ-ขาย โดยเฉพาะสามารถจัดลําดับไดดังนี้
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่น เห็นวาใน 2 อันดับที่ควรไปรวมงานมากที่สุด
ไดแก
1. งาน MIPTV ที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส
2. งาน MIPCOM ที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส
สวนงานอื่นๆ ที่มีการกลุมตัวอยางผูประกอบการตอบแตในสัดสวนที่นอยไดแก
1. งาน Tokyo Anime Fair ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน
2. งาน Asia Television Forum ที่ประเทศสิงคโปร
3. งาน National Association of Television Program Executives ที่เมือง Las
Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา
กลุมตัวอยางผูประกอบการดานเกม เห็นวางานที่ควรไปรวมมากที่สุด ไดแก
1. งาน Game Connection America ที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. งาน Game Connection Europe ที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส
ในภาพรวมสามารถสรุปไดวากลุมตัวอยางผูประกอบการดานแอนิเมชั่นและเกมให
ความสําคัญกับการเขารวมงานที่มีการเจรจาธุรกิจ หรืองานที่เห็นการซื้อ-ขาย ซึ่งในการซื้อ-ขาย
ที่มีความหลากหลายในเรื่องของคุณภาพของงาน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพบปะเจรจาและ
สรางความคุนเคยระหวางผูซื้อและผูขาย ซึ่งถือเปนชองทางประชาสัมพันธ
ส ว นป จ จั ย หลั ก ในการเลื อ กเข า ร ว มแสดงสิ น ค า ในแต ล ะงานนั้ น ผู ป ระกอบการจะ
พิจารณาเรื่องงบประมาณเปนลําดับแรกโดยการเขารวมงานแสดงสินคาในกลุมธุรกิจเกมนั้นมี
คาใชจายสูงกวาการเขารวมแสดงสินคาในงานกลุมแอนิเมชั่น ผูประกอบการสวนใหญจะใชเวลา
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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เตรียมตัวในการเขารวมงานประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งในปจจุบันประมาณครึ่งหนึ่งของผูประกอบ
กลุมตัวอยางไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการเขารวมงานจากภาครัฐ โดยวัตถุประสงคหลัก
ในการเขารวมงานคือเพื่อการซื้อ-ขายผลงาน และสรางเครือขายทางธุรกิจ โดยจากการสํารวจ
ผูประกอบการกลุมตัวอยางไมไดแสดงความสนใจในการสงผลงานเขารวมประกวด
สําหรับดานการทําตลาดตางประเทศนั้น ผูประกอบการกลุมตัวอยางดานแอนิเมชั่นและ
เกมตองการใหมีการจัดกิจกรรมการจับคูทางธุรกิจ การใหคําปรึกษาและจัดอบรมดานการตลาด
ตางประเทศมากที่สุด สวนตลาดตางประเทศที่ตองการตัวแทนการคามาชวยในการขายนั้นกลุม
ตัวอยางดานแอนิเมชั่นตองการตัวแทนชวยทําการตลาดในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือมาก
ที่สุด ซึ่งตางจากกลุมตัวอยางดานเกมที่ตองการตัวแทนการคาในภูมิภาคยุโรปมากที่สุดและ
รองลงมาคือภูมิภาคเอเชีย
ส ว นงานแสดงสิน ค าที่ ผูป ระกอบการกลุม ตัว อย า งด า นแอนิ
เมชั่นเห็นวาควรเขารวมมากที่สุดคืองาน MIPTV ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-11 เมษายน 25551 ที่
ผานมา และงาน MIPCOM จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-17 ตุลาคม 2551 ซึ่งทั้ง 2 งานจัดขึ้นที่เมืองลียง
ประเทศฝรั่งเศส สวนงานแสดงสินคาสําหรับดานเกมซึ่งผูประกอบการกลุมตัวอยางเห็นวาควร
เขารวมมากที่สุดคืองาน Game Connection America จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ 2551
ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา และงาน Game Connection Europe จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2551 ที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศส

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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2

การศึกษาวิจัยขอมูลงานแสดงสินคาและตลาดตางประเทศโดยแบงเปน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก อเมริกาเหนือ และยุโรป

จากการเก็ บ ข อ มู ล จากผู ป ระกอบการไทย ทํ า ให ท ราบถึ ง ความต อ งการในการเข า
รวมงานแสดงสินคาและการเจรจาธุรกิจ นอกจากนี้ การศึกษาขอมูลงานจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ
ทําใหคณะทํางานสามารถคัดเลือกศึกษางานแสดงสินคาและเจรจาธุรกิจในตางประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาและนําเสนอขอมูลใหผูประกอบการไทยทราบ รวมถึงการรายงาน
การเก็บขอมูลการเดินทางเพื่อใหผูประกอบการไทยดานแอนิเมชั่นและเกมมีความเขาใจในตลาด
ตางประเทศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทมากขึ้น โดยขอมูลเชิงลึกของงานจัดแสดงสินคา
และงานนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนทในตางประเทศนี้ จะชวยใหผูประกอบการมีขอมูลในการ
ตัดสินใจเขารวมงานอยางตรงเปาหมายได อยางไรก็ตาม เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการฯ (สิงหาคม – มกราคม 2552) และเพื่อใหการเก็บขอมูลภาคสนามไดขอมูลที่จะ
เปนประโยชนตอผูประกอบการไทย คณะทํางาน จึงแบงการนําเสนอขอมูลงานแสดงสินคาและ
งานนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนทในตางประเทศ ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ ที่ 1
ข อมู ล รายชื่ อ งานแสดงสิน ค า และนิ ท รรศการที่ เ กี่ ย วข องกั บ
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกมในรอบ 12 เดือน (Long List)
คณะทํ า งานได ร วบรวมรายชื่ อ งานจั ด แสดงสิ น ค า งานเจรจาธุ ร กิ จ และ
นิทรรศการที่เกี่ยวของ กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศดานดิจิทัลคอนเทนท อาทิ
เกมและแอนิเมชั่น รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับ Emerging Technology ที่ใชในงานดานแอนิ
เมชั่นและเกม โดยเปนการจัดแสดงงานในตางประเทศที่จัดขึ้นในรอบ 12 เดือน โดย
คณะทํางานไดมีการจัดทําสรุปไวเปนหมวดตามวัตถุประสงคหลักของการจัดงาน โดย
คณะทํางานไดจําแนกเปน งานที่เนนดานการจัดแสดงผลงานและสินคา (Showcase),
งานที่เนนดานการประชุมสัมมนา (Conference), งานเจรจาธุรกิจและจับคูทางธุรกิจ
(Business Matching), และงานที่เนนดานการสรางเครือขายทางธุรกิจ (Networking)
ระดับที่ 2 ขอมูลเชิงลึกงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานแอนิเมชั่นและเกมที่
ทําการคัดเลือก (Short List)
คณะทํางานไดคัดเลือกและรวบรวมรายชื่องานจัดแสดงสินคาและงานเจรจา
ธุรกิจที่สําคัญสําหรับธุรกิจแอนิเมชั่นและเกม ซึ่งเปนการคัดเลือกจากขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูประกอบการและเจาหนาที่ภาครัฐที่เคยรวมงานจัดแสดงดังกลาว โดยงานที่
คัดเลือกมามีทั้งหมด 15 งาน แบงเปนดานเกม 7 งาน และดานแอนิเมชั่น 8 งาน โดย
ครอบคลุมถึงงานที่จัดแสดงใน 3 ภูมิภาค ไดแก เอเชียแปซิฟค อเมริกาเหนือ และยุโรป
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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รวมทั้งไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายและอื่นๆ ที่ผูประกอบการควรทราบเพื่อการ
เตรียมความพรอมในการเขารวมงาน
ระดับที่ 3 งานแสดงสินคาและนิทรรศการดานแอนิเมชั่นและเกมที่ทําการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม (Field Survey)
คณะทํางานไดคัดเลือกงานแสดงสินคาที่สําคัญในประเทศที่เปนผูนําทางดานธุรกิจแอนิ
เมชั่นและเกม เชน ญี่ปุน และ ฝรั่งเศส รวมถึงประเทศที่เปนตลาดใหม (Emerging Market) เชน
สหรัฐ อาหรับ อิไมเรตส (เมืองดู ไบ) โดยใหมีความสอดคลองกับระยะเวลาและงบประมาณ
โครงการ ซึ่งวัตถุประสงคของการศึกษาขอมูลภาคสนาม เพื่อใหทราบถึงขอมูลอันเปนประโยชน
ตอผูประกอบการในการพิจารณาเขารวมงาน และเพื่อใหทราบถึงลักษณะตลาดตางประเทศ
โดยคณะทํางานรวบรวมและทําการเสนอขอมูลดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

การสํารวจขอมูลและวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงานแสดงสินคา
ความตองการของตลาดและลักษณะการบริโภคในประเทศที่จัดแสดงงาน
จุดแข็งและจุดออนของธุรกิจแอนิเมชั่นและเกมในประเทศดังกลาว
โอกาสของผูประกอบการไทยในตางประเทศ
รายนามหนวยงานและขอมูลการติดตอที่สําคัญ

โดยงานที่ทําการศึกษาขอมูลภาคสนาม ไดแก
งานแสดงสินคา / นิทรรศการ / งานเจรจาธุรกิจ

Game Convention Asia 2008
Tokyo Game Show 2008
Japan Animation Collaboration Market (JAM) 2008
TIFFCOM 2008
Digital Content Expo 2008
Dubai International Character & Licensing Fair
Dubai World Games Expo 2008
Game Connection Europe 2008

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย

12

ประเทศ

สาธารณรัฐสิงคโปร
ประเทศญี่ปุน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รายงานฉบับสมบูรณ
(Final Report )

ระดับที่ 1 ขอมูลรายชื่องานแสดงสินคาและนิทรรศการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกมในรอบ 12 เดือน (Long List)
กลุมงานแสดงสินคาและนิทรรศการดาน GAME
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Event
Hong Kong Toy and Games
Fair
Brand Licensing Fair
CG Overdrive
Animation Comic Game Hong
Kong
World Cyber Games 2008
Game Convention Asia
Animation Comic Game
Convention (ACGC)
Animation Comic Game VCL
Expo
China Toy Expo
Tokyo Game Show 2008
Licensing Asia 2008
G-Star 2008
Game Connect Asia Pacific
SIGGRAPH Asia

Focus
Business
Conference
Matching

Country

Timing
(2008)

Showcase

CHINA

4-7 ม.ค.

X

JAPAN
SINGAPORE

23-24 ม.ค.
17-21 มิ.ย.

X

CHINA

1-5 ส.ค.

X

X

SINGAPORE
SINGAPORE

7-10 ส.ค.
18-20 ก.ย.

X
X

X
X

X
X

MALAYSIA

27-28 ก.ย.

X

X

X

CHINA

1-5 ต.ค.

X

CHINA
JAPAN
JAPAN
KOREA
AUSTRALIA
SINGAPORE

9-11 ต.ค.
9-12 ต.ค.
12-14 พ.ย.
13-16 พ.ย.
19-22 พ.ย.
10-13 ธ.ค.

X
X

Country

Timing
(2008)

USA

19-21 ก.พ.

USA

14-17 ก.ค.

X

X

USA
USA
USA
USA

23-25 ก.ค.
11-15 ส.ค.
25-27 ส.ค.
29-31 ส.ค.

X
X

X
X
X
X

X
X

Networking

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
#
1
2
3
4
5
6

Event
Game Connection America
E3 Media and Business
Summit (by invitation only)
Casual Connect Seattle
SIGGRAPH 2008
NVISION 2008
Penny Arcade Expo (PAX) 2008

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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Networking

#
7
8
9
10

Event
Global Video Game
Entertainment Expo
Austin Game Developers
Conference 2008
E for All Expo
Montreal International Game
Summit

Country

Timing
(2008)

Showcase

USA

12-14 ก.ย.

X

USA

15-17 ก.ย.

USA

3-5 ต.ค.

CANADA

18-19 พ.ย.

Focus
Business
Conference
Matching

Networking
X

X
X

X

X
X

X

X
X

ภูมิภาคยุโรป
#

Event

1

Casual Connect Europe

2

UK Game Expo

3
4
5
6
7

Game Developer Conference
2008
Game Convention (Leipzig)
Brand Licensing Europe
London Games Festivals
Game Connection Europe

Focus
Business
Showcase Conference
Matching

Country

Timing
(2008)

THE
NETHERLANDS

6-8 ก.พ.

X

UK

31 พ.ค. 1 มิ.ย.

X

GERMANY

18-20 ส.ค.

X

GERMANY
UK
UK
FRANCE

21-24 ส.ค.
1-2 ต.ค.
24-31 ต.ค.
5-7 พ.ย.

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย

14

X
X
X
X

X

Networking

X
X
X
X
X

รายงานฉบับสมบูรณ
(Final Report )

X
X
X
X

กลุมงานแสดงสินคาและนิทรรศการดาน ANIMATION
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Event

Country

Timing
(2008)

Brand Licensing Fair
JAPAN
23-24 ม.ค.
Filmart
CHINA
17-20 มี.ค.
Tokyo International Anime
JAPAN
27-30 มี.ค.
Fair
China International Cartoon
28 เม.ย. - 3
CHINA
and Animation Festival
พ.ค.
Seoul International Cartoon
KOREA
21-25 พ.ค.
and Animation Festival
Shanghai International Film
CHINA
14-22 มิ.ย.
Festival
Broadcast Asia
SINGAPORE 17-20 มิ.ย.
CG Overdrive
SINGAPORE 17-21 มิ.ย.
Hiroshima International
JAPAN
8-11 ส.ค.
Animation Festival
Anifest India 2008
INDIA
15-17 ส.ค.
Worldwide Broadcast 2008
KOREA
3-5 ก.ย.
Kwangju ACE Fair
KOREA
4-7 ก.ย.
Hong Kong International Film
CHINA
8-15 ก.ย.
Festival
China International Animation
27 ก.ย. - 1
CHINA
and Digital Arts Festival
ต.ค.
Asian Film Market
KOREA
3-6 ต.ค.
Broadcast India 2008
INDIA
15-19 ต.ค.
Japan Anime Collaboration
JAPAN
16-18 ต.ค.
Market (JAM 2008)
Franchising and Licensing
SINGAPORE 16-18 ต.ค.
Asia 2008
21st Tokyo International Film
JAPAN
18-24 ต.ค.
Festival
TIFFCOM 2008 (Asia-Pacific
JAPAN
22-24 ต.ค.
Entertainment Market)
Digital Content Expo 2008
JAPAN
23-26 ต.ค.
Tokyo Contents Market 2008
JAPAN
27-28 ต.ค.
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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Showcase
X
X

Focus
Business
Conference
Matching
X
X
X

Networking
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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#
23
24
25
26

Event

Country

Licensing Asia 2008
JAPAN
Asia Animation
SINGAPORE
Asia Film Market and Conference SINGAPORE
SIGGRAPH Asia
SINGAPORE

Timing
(2008)
12-14 พ.ย.
10-12 ธ.ค.
10-12 ธ.ค.
10-13 ธ.ค.

Showcase
X

Focus
Business
Conference
Matching
X
X
X
X

Networking
X
X
X
X

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
#

Event

Country

Timing
(2008)

1
2
3
4
5
6

Canada Film Festival
Licensing International Expo
Anime Expo
Comic-con 2008
SIGGRAPH 2008
Expo Licensing Latinoamérica
Toronto International Film
Festival
Ottawa International
Animation Festival (Television
Animation Conference)
New York Anime Festival
Vancouver International Film
Festival
Los Angeles International
Children’s Film Festival
Big Bang Film Festival 2008
Nicktoons Network Animation
Festival 2008
Austin Film Festival
Hollywood Film Festival &
Awards (Hollywood Animation
Film Festival)
Florida Media Market’s Global
Film & Media Conference

CANADA
USA
USA
USA
USA
MAXICO

25-29 มี.ค.
10-12 มิ.ย.
3-6 ก.ค.
24-27 ก.ค.
11-15 ส.ค.
26-28 ส.ค.

X
X
X

CANADA

4-13 ก.ย.

X

CANADA

17-21 ก.ย.

X

USA

25-28 ก.ย.
25 ก.ย. - 10
ต.ค.

X

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CANADA

Showcase

X

Focus
Business
Conference
Matching
X
X
X
X
X
X

Networking
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

USA

ก.ย. - ต.ค.

X

X

X

USA

1-5 ต.ค.

X

X

X

USA

1-30 ต.ค.

X

X

X

USA

18-23 ต.ค.

X

X

X

USA

22-27 ต.ค.

X

X

X

USA

23-26 ต.ค.

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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X
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#
17

Event
The Chicago International
Children’s Film Festival

Focus
Business
Conference
Matching

Country

Timing
(2008)

USA

23 ต.ค. - 2
พ.ย.

Country

Timing
(2008)

Showcase

BRAZIL

11-20 ก.ค.

X

X

BRAZIL

23-27 ก.ค.

X

X

COLUMBIA

15-30 ส.ค.

X

X

Showcase
X

Networking
X

ภูมิภาคอเมริกาใต
#
1
2
3

Event
Anima Mundi International
Animation Festival of Brazil
Anima Mundi International
Animation Festival of Brazil
LOOP 2008

Focus
Business
Conference
Matching

Networking

ภูมิภาคยุโรป
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Event
Bologna Children Book Fair
2008
European Animation Master
Class
MIPTV
Annecy Animation Festival
The London International
Animation Festival
International Animation
Festival ANIMANIMA
Cartoon Forum
Animasyros International
Animation Festival 2008
Brand Licensing Europe
Cannes Film Festival
Mipcom Junior

Focus
Business
Showcase Conference
Matching

Country

Timing
(2008)

ITALY

23-26 มี.ค.

X

FRANCE
FRANCE

1 เม.ย. 30 ต.ค.
7-11 เม.ย.
8-13 มิ.ย.

X
X

X
X

X
X

UK

2-7 ก.ย.

X

X

X

SERBIA

10-13 ก.ย.

X

X

X

GERMANY

16-19 ก.ย.

GREECE

19-21 ก.ย.

UK
FRANCE
FRANCE

1-2 ต.ค.

GERMANY

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย

11-12 ต.ค.
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X

X

X

X

X
X
X

Networking

X
X
X
X
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X
X
X

#

Event

Country

12

Mipcom
International Leipzig Festival
for Documentary and
Animation Film
Holland Animation Film
Festival

FRANCE

13
14

Focus
Business
Showcase Conference
Matching
13-17 ต.ค.
X
X
Timing
(2008)

Networking
X

GERMANY

27 ต.ค. - 2
พ.ย.

X

X

X

THE
NETHERLANDS

5-9 พ.ย.

X

X

X

ภูมิภาคตะวันออกกลาง
#

Event

Country

Timing
(2008)

1

Dubai International Character
and Licensing Fair

UAE

28-30 ต.ค.

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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Showcase

Focus
Business
Conference
Matching
X
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Networking
X

ระดับที่ 2 ขอมูลเชิงลึกงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานแอนิเมชั่นและเกมที่ทําการคัดเลือก (Short List)
Game
#

ชื่องาน

ชวงเวลาจัดงาน

คาใชจายในการออกบูธแสดงงาน

กันยายน

- พื้นที่วาง 325 เหรียญสิงคโปรตอตารางเมตร
โดยตองเชาไมต่ํากวา 18 ตารางเมตร
- แพ็กเกจมาตรฐาน 400 เหรียญสิงคโปรตอ
ตารางเมตร โดยตองเชาไมต่ํากวา 9 ตาราง
เมตร

คาใชจายในการเขางาน
คาลงทะเบียนเขางาน

คาเขาฟงการสัมมนา

ผูจัดงาน

เว็บไซต

ผูประกอบการทีค่ วรเขารวมงาน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

1

2

3

Game Convention Asia (Singapore)

Tokyo Game Show 2008 (Japan)

Game Connect Asia Pacific (Australia)

ไมเสียคาใชจาย

ราคา 220 เหรียญสิงคโปร โดย
สามารถเขาฟงการสัมมนาไดทุก
หัวขอ

- LMI (Subsidiary of Lepzing Messe
GmbH)

ตุลาคม

- Ordinary Booth ขนาด 9 ตารางเมตร ราคา
350,000 เยน
- Turn Key Booth ขนาด 4 ตารางเมตร ราคา
200,000 เยน

- ลงทะเบียนลวงหนาเสีย
คาใชจาย 1,000 เยน
- ลงทะเบียนหนางานเสีย
คาใชจาย 1,200 เยน

- มีทั้งการสัมมนาที่ไมเสีย
คาใชจาย และเสียคาใชจาย โดย
ขึ้นอยูการจัดงานในแตละป

- Computer entertainment Supplier’s
Association (CESA)
- Nikkei BP
- Ministry of Economic, Trade and
Industry (METI)
- NTT DOCOMO, Inc

พฤศจิกายน

- ผูสนใจตองติดตอเจาหนาที่ฝายขายของงาน
เพื่อแจงรายละเอียดและความตองการ โดยฝาย
ขายจะไดจัด Package ที่เหมาะสมใหทราบ
พรอมราคา และวิธีการชําระเงิน

- ลงทะเบียนลวงหนาเสีย
คาใชจาย 165 เหรียญ
ออสเตรเลีย
- ลงทะเบียนหนางานเสีย
คาใชจาย 235 เหรียญ
ออสเตรเลีย

- คาลงทะเบียนรวมคาสัมมนา
เฉพาะวันแรกเทานั้น หากตองการ
เขาฟงสัมมนาวันอื่นๆ ดวยตองซื้อ
Package 3 วัน ในราคา 500
เหรียญออสเตรเลีย

- International Conferences & Events
(ICE) Australia
- Queensland Government

- คาเชาบูธ 3,150 ยูโร

- คาลงทะเบียนเขางานลวงหนา
350 ยูโร สําหรับผูเขาชมงานที่
ไมไดออกบูธ หากลงทะเบียน
หนางาน ราคา 400 ยูโร
(ประมาณ บาท)

- คาลงทะเบียนสัมมนาในสวน
ของ Game Developer
Conference ราคา 995 - 1,495
เหรียญสหรัฐ ขึ้นอยูกับระยะเวลา
ในการลงทะเบียน (ประมาณ บาท)

- ผูสนใจตองติดตอเจาหนาที่ฝายขายของงาน
เพื่อแจงรายละเอียดและความตองการ โดยฝาย
ขายจะไดจัด Package ที่เหมาะสมใหทราบ
พรอมราคา และวิธีการชําระเงิน

- คาลงทะเบียนราคา 30 - 60
เหรียญสหรัฐ กรณีลงทะเบียน
หนางานราคาจะเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 10 เหรียญสหรัฐ

- คาลงทะเบียนสัมมนา 115
เหรียญสหรัฐ โดยรวม
คาลงทะเบียนเขาชมงานแลว และ
ตองลงทะเบียนลวงหนาเทานั้น

www.gc-asia.sg

- ผูพัฒนาเกม
- ผูจัดจําหนายเกม
- ตัวแทนการคา
- นักลงทุน

http://tgs.cesa.or.jp/english

- ผูพัฒนาเกม
- ผูจัดจําหนายเกม
- ตัวแทนการคา
- นักลงทุน

www.gameconnectap.com

- ผูพัฒนาเกม
- ผูจัดจําหนายเกม
- ตัวแทนการคา
- นักลงทุน

www.game-connection.com

- ผูพัฒนาเกม
- ผูจัดจําหนายเกม
- ตัวแทนการคา
- นักลงทุน

www.eforallexpo.com

- ผูพัฒนาเกม
- ผูจัดจําหนายเกม
- ตัวแทนการคา
- นักลงทุน

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

1

2

Game Connection America (USA)

E for All Expo (USA)

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย

กุมภาพันธ

ตุลาคม
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- IDG World Expo
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ภูมิภาคยุโรป

1

2

Game Developer Conference 2008
(Germany)

Game Connection Europe (France)

สิงหาคม

พฤศจิกายน

- ผูสนใจตองติดตอเจาหนาที่ฝายขายของงาน
เพื่อแจงรายละเอียดและความตองการ โดยฝาย
ขายจะไดจัด Package ที่เหมาะสมใหทราบ
พรอมราคา และวิธีการชําระเงิน

- คาลงทะเบียนเขางานราคา
480 ยูโร

- คาเชาบูธ 3,500 ยูโร

- คาลงทะเบียนเขางานลวงหนา
350 ยูโร คาลงทะเบียนหนางาน
ราคา 400 ยูโร

- รวมอยูในคาลงทะเบียนเขางาน

- ไมมีการจัดสัมมนา

- Leipziger Messe GmbH

- Connection Events

www.gcdc.eu

- ผูพัฒนาเกม
- ผูจัดจําหนายเกม
- ตัวแทนการคา
- นักลงทุน

www.game-connection.com

- ผูพัฒนาเกม
- ผูจัดจําหนายเกม
- ตัวแทนการคา
- นักลงทุน

Animation
#

ชื่องาน

ชวงเวลาจัดงาน

คาใชจายในการออกบูธแสดงงาน

คาใชจายในการเขางาน
คาลงทะเบียนเขางาน

คาเขาฟงการสัมมนา

ผูจัดงาน

เว็บไซต

ผูประกอบการทีค่ วรเขารวมงาน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

1

2

Hong Kong Filmart 2008 (Hong Kong)

TIFFCOM 2008 (Asia-Pacific
Entertainment Market) (Japan)

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย

มีนาคม

ตุลาคม

- คาเชาบูธ 3.75 ตารางเมตร ราคา 16,500
เหรียญฮองกง
- คาเชาบูธ 9 ตารางเมตร ราคา 27,600
เหรียญฮองกง
- คาเชาบูธ 18 ตารางเมตร ราคา 49,600
เหรียญฮองกง

- Ordinary Booth ขนาด 9 ตารางเมตร ราคา
315,000 เยน
- Challenge Booth ขนาด 2.16 ตารางเมตร
ราคา 105,000 เยน

- คาลงทะเบียนลวงหนา 400 2,000 เหรียญฮองกง เปนไปตาม - รวมอยูในคาลงทะเบียนเขางาน
กําหนดระยะเวลาการลงทะเบียน แตผูเขารวมงานตองลงทะเบียน
- ลงทะเบียนหนางาน 2,200
จองทีน่ ั่งทางอินเทอรเน็ตลวงหนา
เหรียญฮองกง

- คาลงทะเบียนลวงหนา 5,000
เยน
- หากลงทะเบียนหนางาน
10,000 เยน

- รวมอยูในคาลงทะเบียน

20

Hong Kong Trade Development
Council

- Ministry of Economic, Trade and
Industry (METI)
- Japan Association for the
International Promotion of Moving
Images

www.hkfilmart.com

- ผูพัฒนาแอนิเมชั่น
- ผูจัดจําหนายผลงานแอนิเมชั่น
- ผูผลิตและจําหนายลิขสิทธิ์
- ผูสรางภาพยนตร และรายการ
โทรทัศน
- ตัวแทนการคา
- ผูประกอบการธุรกิจสื่อ,
ภาพยนตร และบันเทิงที่เกี่ยวของ
- นักลงทุน

www.tiffcom.jp

- ผูพัฒนาแอนิเมชั่น
- ผูจัดจําหนายผลงานแอนิเมชั่น
- ผูผลิตและจําหนายลิขสิทธิ์
- ผูสรางภาพยนตร และรายการ
โทรทัศน
- ตัวแทนการคา
- ผูประกอบการธุรกิจสื่อ,
ภาพยนตร และบันเทิงที่เกี่ยวของ
- นักลงทุน
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#

ชื่องาน

ชวงเวลาจัดงาน

คาใชจายในการออกบูธแสดงงาน

คาใชจายในการเขางาน
คาลงทะเบียนเขางาน

คาเขาฟงการสัมมนา

ผูจัดงาน

เว็บไซต

ผูประกอบการทีค่ วรเขารวมงาน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

3

Digital Content Expo 2008 (Japan)

ตุลาคม

- เปนการเชิญรวมงานจากผูจัดงาน

- ไมเสียคาลงทะเบียน

- ไมมีเสียคาเขาฟงสัมมนา

- Ministry of Economy, Trade and
Industry (METI)
- Digital Content Association of Japan

www.dcexpo.jp

- ผูพัฒนาแอนิเมชั่น
- ผูสรางภาพยนตร และรายการ
โทรทัศน
- ผูประกอบการธุรกิจสื่อ,
ภาพยนตร และบันเทิงที่เกี่ยวของ

www.miptv.com

- ผูพัฒนาแอนิเมชั่น
- ผูจัดจําหนายผลงานแอนิเมชั่น
- ผูผลิตและจําหนายลิขสิทธิ์
- ผูสรางภาพยนตร และรายการ
โทรทัศน
- ตัวแทนการคา
- ผูประกอบการธุรกิจสื่อ,
ภาพยนตร และบันเทิงที่เกี่ยวของ
- นักลงทุน

www.mipcom.com

- ผูพัฒนาแอนิเมชั่น - ผูจัด
จําหนายผลงานแอนิเมชั่น - ผูผลิต
และจําหนายลิขสิทธิ์ - ผูสราง
ภาพยนตร และรายการโทรทัศน ตัวแทนการคา - ผูประกอบการ
ธุรกิจสื่อ, ภาพยนตร และบันเทิงที่
เกี่ยวของ - นักลงทุน

www.annecy.com

- ผูพัฒนาแอนิเมชั่น
- ผูจัดจําหนายผลงานแอนิเมชั่น
- ผูผลิตและจําหนายลิขสิทธิ์
- ผูสรางภาพยนตร และรายการ
โทรทัศน
- ตัวแทนการคา
- ผูประกอบการธุรกิจสื่อ,
ภาพยนตร และบันเทิงที่เกี่ยวของ
- นักลงทุน

ภูมิภาคยุโรป

1

2

3

MIPTV (France)

MIPCOM (France)

Annecy Animation Festival (France)

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย

เมษายน

ตุลาคม

มิถุนายน

- คาเชาบูธเริ่มตนที่ 6,707 ยูโร บูธขนาด 9
ตารางเมตร

- คาเชาบูธเริ่มตนที่ 6,700 ยูโร บูธขนาด 9
ตารางเมตร

- คาเชาบูธขนาด 4 ตารางเมตร ราคา 2,080 –
2,410 ยูโร
- คาเชาบูธขนาด 9 ตารางเมตร ราคา 3,710 –
4,410 ยูโร

- คาลงทะเบียนลวงหนา 8851,125 ยูโร เปนไปตามกําหนด
ระยะเวลาการลงทะเบียน
- ลงทะเบียนหนางาน 1,360 ยู
โร

- รวมอยูในคาลงทะเบียน

- คาลงทะเบียนลวงหนา 8601,090 ยูโร เปนไปตามกําหนด
ระยะเวลาการลงทะเบียน ลงทะเบียนหนางาน 1,320 ยูโร

- คาลงทะเบียนเขางาน 50 ยูโร

- รวมอยูในคาลงทะเบียน

- คาลงทะเบียนรวมคาเขาฟง
สัมมนา 130 ยูโร
- หากตองการเขาในสวนการ
เจรจาซื้อขายดวย ราคา 410 ยูโร
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#

ชื่องาน

ชวงเวลาจัดงาน

คาใชจายในการออกบูธแสดงงาน

คาใชจายในการเขางาน
คาลงทะเบียนเขางาน

คาเขาฟงการสัมมนา

ผูจัดงาน

เว็บไซต

ผูประกอบการทีค่ วรเขารวมงาน

ภูมิภาคยุโรป

4

Cannes Film Festival (France)

พฤษภาคม

- คาเชาบูธในสวนของตลาดเจรจาซื้อขาย
ขนาด 9 ตารางเมตร เริ่มตนที่ 4,460 ยูโร ถึง
6,300 ยูโร ขึ้นอยูกับการเลือกสถานที่ตั้งของบูธ

- ไมเสียคาลงทะเบียนยกเวนถา
ตองการเขางานในสวนเจรจา
ธุรกิจตองเสียคาลงทะเบียน 299
ยูโร

- ไมมีการประชุมหรือสัมมนา
อยางเปนทางการ แตจะมีการ
เสวนาหรือแถลงขาวภายในงานซึ่ง
ไมมีคาใชจาย

- The French Association of the
International Film Festival
- Board of the Festival de Cannes
- The Cinéfondation
- The Marché du Film.

www.festival-cannes.com

- ผูพัฒนาแอนิเมชั่น
- ผูจัดจําหนายผลงานแอนิเมชั่น
- ผูผลิตและจําหนายลิขสิทธิ์
- ผูสรางภาพยนตร และรายการ
โทรทัศน
- ตัวแทนการคา
- ผูประกอบการธุรกิจสื่อ,
ภาพยนตร และบันเทิงที่เกี่ยวของ

www.character.ae

- ผูพัฒนาแอนิเมชั่นและเกม
- ผูจัดจําหนายแอนิเมชั่นและเกม
- ผูผลิตและจําหนายลิขสิทธิ์
- ผูสรางภาพยนตร และรายการ
โทรทัศน
- ตัวแทนการคา
- ผูประกอบการธุรกิจสื่อ,
ภาพยนตร และบันเทิงที่เกี่ยวของ

ภูมิภาคตะวันออกกลาง

1

Dubai International Character and
Licensing Fair (UAE)

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย

ตุลาคม

- คาเชาบูธพื้นที่เปลา 430 เหรียญสหรัฐตอ
ตารางเมตร
- คาเชาบูธมาตรฐานพรอมฉากกั้น 465
เหรียญสหรัฐตอตารางเมตร

10 AED
(ประมาณ 100 บาท)

- ไมเสียคาใชจาย
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ระดับที่ 3 งานแสดงสินคาและนิทรรศการดานแอนิเมชั่นและเกมที่ทําการเก็บขอมูล
ภาคสนาม (Field Survey)
ในการศึกษาครั้งนี้คณะทํางานไดลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามในตางประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหคณะทํางานไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับงานแสดงสินคาและนิทรรศการดาน
ดิจิทัลคอนเทนทที่ถูกตองหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด รวมถึงเพื่อใหมีโอกาสได
พบปะและสัมภาษณผูจัดงาน ผูประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ รวมถึงตัวแทนการคาตางๆ ซึ่งจะชวยใหการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลมีประสิทธิภาพและครบถวน
คณะทํ า งานได คั ด เลื อ กงานแสดงสิ น ค า และนิ ท รรศการเพื่ อ เดิ น ทางเก็ บ ข อ มู ล
โดยขั้นตนพิจารณาจากรายชื่องานตางๆ ที่จัดขึ้นทั่วโลกภายในรอบป (Long List) จากนั้นจึง
นํามาคัดเลือกโดยพิจารณาจากเหตุผลดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ
ชวงเวลาในการจัดงาน
ประเภทและวัตถุประสงคของการจัดงาน
ความนาสนใจของงานและโอกาสของตลาด
งบประมาณและระยะเวลาการเดินทาง

งานแสดงสิ นคาและนิ ท รรศการที่ ค ณะทํา งานได ล งพื้ นที่ เ พื่อเก็บ ขอมูล ภาคสนามมี
ทั้งหมด 9 งานโดยรายชื่อดังตอไปนี้
ชื่องาน
Games Convention Asia 2008
Tokyo Game Show 2008
Japan Anime Collaboration
Market
21st Tokyo International Film
Festival (21st TIFF)
Digital Content Expo
Dubai International Character
and Licensing Fair 2008
Dubai World Games Expo 2008
Game Connection Europe 2008
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย

วันที่สํารวจ
18-20 กันยายน 2551
9-12 ตุลาคม 2551

ประเทศ
สิงคโปร
ญี่ปุน

16-18 ตุลาคม 2551

ญี่ปุน

16-18 ตุลาคม 2551

ญี่ปุน

23-26 ตุลาคม 2551

ญี่ปุน

27-30 ตุลาคม 2551

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

27-30 ตุลาคม 2551 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
5-7 พฤศจิกายน 2551
ฝรั่งเศส
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ประเทศสิงคโปร
ตามที่คณะทํางานไดแจงแกคณะกรรมการและที่ประชุมถึงการเดินทางเพื่อสํารวจและ
เก็บขอมูลในตางประเทศดังปรากฏในรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1นั้น ในเดือนกันยายน 2551
คณะทํางานไดเริ่มตนออกเดินทางเพื่อเก็บขอมูลภาคสนามเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดของ
ผูประกอบการไทยในการทําการตลาดหรือความรวมมือดานการผลิตในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท
แอนิเมชั่นและเกม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยในเดือนกันยายน คณะทํางานไดเดินทาง
เพื่อเขารวมงาน Game Convention Asia 2008 ระหวางวันที่ 18-20 กันยายน 2551
ณ ประเทศสิงคโปร
ในการเข า ร ว มงานดั ง กล า วคณะทํ า งานได เ ข า ร ว มการสั ม มนา การสั ม ภาษณ
ผูประกอบการไทยที่เขารวมงาน ผูประกอบการทองถิ่นและตางประเทศที่มารวมงาน ตลอดจน
ผูจัดงาน นอกจากนี้ยังไดสํารวจตลาดเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการทําการตลาดหรือแสวงหา
ความรวมมือทางธุรกิจอื่นๆ ในประเทศสิงคโปร ซึ่งประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร
2. รายงานการสํารวจและวิเคราะหงาน Game Convention Asia 2008
2.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน Game Convention Asia 2008
3. การวิเคราะหศักยภาพตลาดของประเทศ
3.1 ความตองการของตลาด และลักษณะการบริโภค
3.2 จุดออน-จุดแข็งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทในประเทศสิงคโปร
4. โอกาสของผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมดิทัลคอนเทนทในสิงคโปร
1.

ขอมูลทั่วไป ประเทศสิงคโปร2

พื้นที่: ประมาณ 707.1 ตารางกิโลเมตร
สกุลเงิน: ดอลลารสิงคโปร (SGD)
เวลาทองถิ่น: เวลาทองถิ่นของสิงคโปรเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่ โมง
ภาษา: ภาษาราชการมีทั้งหมด 4 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย ภาษาจีนกลาง และ
ภาษาทมิฬ แตโดยทั่วไปจะใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากที่สุด
ประชากร: 4.83 ลานคน (ประมาณการป 2008) เชื้อชาติจีนรอยละ 77 เชื้อชาติมาเลย รอยละ
14 เชื้อชาติอนิ เดีย รอยละ 8 เชื้อชาติตะวันตกและอื่นๆ รอยละ 1
สภาพเศรษฐกิจ:
ประเทศสิงคโปร กลาวไดวาเปนศูนยกลางการคาและอุตสาหกรรมที่สําคัญในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยในดานอุตสาหกรรมมีทาเรือสําหรับขนสงสินคาที่มีผูใชบริการหนาแนน
2

อางอิงจาก www.visitingsingapore.com

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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และมีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดในโลก จึงเปนผูนําดานการตอเรือและการซอมเรือขนาดใหญ
นอกจากนี้สิงคโปรยังเปนศูนยกลางการกระจายและกลั่นน้ํามันขนาดใหญแหงหนึ่งของโลก
รวมถึงยังเปนผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสรายใหญ ขณะเดียวกันในดานการคาประเทศสิงคโปร
ยังเปนศูนยกลางทางการเงินที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในทวีปเอเชีย โดยมีสํานักงานของสถาบัน
การเงินจากทั่วโลกมากกวา 130 แหง โดยในปที่ผานมาประเทศสิงคโปรมีมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติตอคนประมาณ 5 หมื่นเหรียญสหรัฐ3 นอกจากนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
รวมถึงธุรกิจดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีขอมูลขาวสารของประเทศสิงคโปรยังสามารถสราง
รายไดใหแกประเทศอยางมหาศาล
2.

รายงานการสํารวจและวิเคราะหงาน Game Convention Asia 2008
งาน Game Convention Asia 2008 จัดขึ้นเปนครั้งที่ 2 ที่ประเทศสิงคโปร โดย LMI
(Leipziger Messe International) ซึ่งเปนผูที่จัดงานเดียวกันกับงาน Game Convention
Leipzig ที่ประเทศเยอรมนี โดยการจัดงานมีนิยามวา “Inspire Yourself” จัดขึ้นที่ Suntec
Singapore International Convention & Exhibition Centre ซึ่งกิจกรรมที่สําคัญของงานจะมี 3
สวนคือ สวนการออกบูธแสดงเกมตางๆ สวนการสัมมนา และสวนเจรจาธุรกิจ ซึ่งทั้ง 2 สวนหลัง
นี้ผูจัดงานไดจัดแยกพื้นที่ออกมาอยางเอกเทศ
ในสวนการจัดแสดงมีบูทเกมจากคายตางๆ มาเปดมากมาย ทั้งที่มาจากสิงคโปรเองและ
จากต า งประเทศ โดยเกมที่ นํ า มาออกบู ธ มี ทั้ ง เกมคอนโซลและเกมออนไลน รวมถึ ง เกม
คอมพิวเตอรอื่นๆ และผลิตภัณฑดาน ICT ที่เกี่ยวของ รวมทั้งหมด 32 ราย แตจากการสํารวจ
แลวพบวาบูธผูประกอบการสวนมากจะเนนไปที่เกมคอนโซลมากที่สุด โดยมีบูธจาก EA, New
Era Asia, Konami, Nintendo เปนตน สวนเกมออนไลนนั้นมีทั้งที่มาจากประเทศมาเลเซีย จีน
และของสิงคโปรเอง แตจํานวนเกมออนไลนยังมีไมมากนัก
ภายในงานนี้บูธที่ไดรับความสนใจคอนขางมากคือบริษัท EA โดยไดนําเกมใหมลาสุด
สําหรับเกมคอนโซลมาแสดง โดยเฉพาะอยางยิ่งเกมประเภทกีฬาตางๆ เชน FIFA 09, Madden
09, Need For Speed ที่ยังคงไดรับความสนใจจากผูเขาชมอยางมาก นอกจากนี้ EA ยังได
เปดตัวเกมออนไลนของตนเองอยางเปนทางการสูตลาดสิงคโปร ไดแก Warhammer Online:
Age of Reckoning, BattleField Hero, NBA Street Online และ FIFA Online 2 ซึ่งคาดวาจะ
ไดรับความนิยมในภูมิภาคเอเชียไมแพเกมจากประเทศเกาหลีใต นอกจากนี้ยังไดแนะนําเกม
ออนไลนใหมอีกหนึ่งเกมคือ Battle Forge ซึ่งเปนเกม Card แบบ Real Time Strategy โดยยัง
ไมพบเห็นเกมนี้ในประเทศไทย ซึ่งจากการพยายามเปดตัวเกมออนไลนของ EA
ทําให
คาดการณไดวา EA นาจะเห็นความสําคัญของเกมออนไลนในตลาดเอเชียมากขึ้นและพยายาม
เขามามีสวนแบงในตลาดเกม

3

อางอิงจาก International Monetary Fund (IMF) ป 2008 (www.imf.org)
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บูธจัดแสดงที่ไดรับความสนใจมากอีกแหงหนึ่งคือ Nintendo ซึ่งไดนําเกม Nintendo
Wii พรอมอุปกรณการเลนตางๆ เขามาแสดง ซึ่งก็ไดรับความนิยมจากผูเขาชมมากพอสมควร
เนื่องจากเกมของ Nintendo Wii สวนมากเปนเกม Casual ที่เลนงายและมีกลุมอายุผูเลนที่กวาง
นอกจากเกม Wii แลวยังมีเกม Nintendo DS นํามาแสดงอีกจํานวนหนึ่งซึ่งก็ไดรับความสนใจ
จากผูเขาชมงานมากพอสมควรเชนกัน เนื่องจากเนื้อหาของเกมที่หลากหลายและเครื่องเลนที่
ราคาไมแพงจนเกินไปนัก
สวนบริษัท New Era นั้น ไดนําเกม Guitar Hero ซึ่งเปนเกมคอนโซลที่ไดรับความนิยม
อยางมากทั้งในประเทศไทยและสิงคโปรมาแสดงและจัดแขงขันเปนทีมใหแกผูที่สนใจเขาแขงขัน
ดวยเชนกัน
นอกจากการแสดงงานในพื้นที่ออกบูธแลว ยังมีการออกบูธในสวนเจรจาธุรกิจที่เรียกวา
Business Centre Gallery ซึ่งจะมีบูธเกมจากประเทศตางๆ มาแสดงงานที่มีหรือเปน Prototype
เช น ประเทศจี น ไต ห วั น ไทย อิ น โดนี เ ซี ย ฟ ลิ ป ป น ส สิ ง คโปร เกาหลี และญี่ ปุ น เพื่ อ
ประชาสัมพันธและสรางโอกาสทางธุรกิจในอนาคต แตการจัดงานในสวนดังกลาวยังมีผูเขา
มารวมนอย ผูประกอบการบางรายที่มีชื่อไวก็ไมไดมาแสดงงานในสวนนี้ แตอยางไรก็ตามใน
สวนเจรจาธุรกิจนั้นทางบริษัท Nokia, Konami และ Ubisoft ไดมีหองเจรจาธุรกิจเฉพาะให
สําหรับผูที่ตองการเจรจาธุรกิจไดมีโอกาสนําเสนอผลงานหรือโครงการ ซึ่งไดรับความสนใจจาก
ผูเขารวมงานที่ตองการเจรจาธุรกิจมากเชนกัน และเปนที่นาสังเกตวาเกมบนโทรศัพทมือถือซึ่ง
ดูจะลดความนิยมลงในประเทศไทย ยังมีการพูดถึงและพยายามสนับสนุ นการสรางเกมบน
โทรศัพทมือถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากบริษัท Nokia รวมถึง EA ดวย
สําหรับภาพรวมของสวนจัดแสดงงานนั้นงาน Game Convention Asia 2008 กลาวได
วาไดรับความสําเร็จพอสมควร โดยผูที่เขาชมงานมากถึง 92,000 คน และผูชมงานมีชวงอายุ
หลากหลายตั้งแตอายุ 10 – 50 ป โดยกลุมผูเขาชมวัยรุนจะใหความสนใจเกมคอนโซลและเปน
Serious Gamer สวนกลุมวัยทํางานจะมีทั้งที่เปน Serious Gamer และ Casual Gamer ซึ่งกลุม
หลังนี้จะรวมถึงกลุมผูปกครอง ผูหญิงและผูสูงอายุ โดยจะใหความสนใจเกม Nintendo Wii และ
DS เปนพิเศษ เนื่องจากความงายของเกมและเห็นวาสามารถเลนไดทั้งครอบครัว และจาก
ความสําเร็จนี้เองทําใหในป 2009 ผูจัดงานจะขยายวันจัดงานเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน จากเดิม 3 วัน
เปน 4 วัน
ในส ว นของการประชุ ม และสั ม มนา ในป 2008 นั้ น จั ด ในลั ก ษณะของการประชุ ม
นานาชาติ โดยใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก โดยหัวขอในการจัดประชุมและสัมมนาครอบคลุม
แงมุมที่หลากหลายของธุรกิจเกม โดยเนนที่กลุมวิดีโอเกมประเภทเครื่องเลนคอนโซล เกมมือถือ
และ เกมออนไลน และมีการจัดกลุมหัวขอการสัมมนาเปน 6 กลุม ไดแก
กลุม Keynote
Speakers กลุมหัวขอดานเทคโนโลยี กลุมหัวขอดานธุรกิจเกม กลุมหัวขอดานการเงิน กลุม
หัวขอดาน Art & Design และกลุมหัวขอดาน Mobile โดยมีหัวขอการบรรยายและรายชื่อ
วิทยากรดังนี้
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1) กลุม Keynote Speakers ซึ่งวิทยากรเปนผูมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก โดย
วิทยากรในกลุมนี้มี 4 คนไดแก
วิทยากร:
Michael de Plater
ตําแหนง:
Creative Director, Ubisoft
หัวขอบรรยาย: The Whole Equation

วิทยากร:
Peter Molyneux
ตําแหนง:
Founder, Lionhead Studios
หัวขอบรรยาย: Creating Believable Game Worlds

วิทยากร:
Cevat Yerti
ตําแหนง:
CEO & President, Crytek GmbH
หัวขอบรรยาย: Future of Game Graphics

วิทยากร:
ตําแหนง:

Joonmo Kwon
CEO, Nexon Corporation and Nexon
Mobile Corporation
หัวขอบรรยาย: Online Game as Social Interactive
Entertainment Media

ที่มา: ขอมูลและรูปภาพจาก www.gc-asia.sg
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2) กลุมการบรรยายในหัวขอดานเทคโนโลยี โดยมีหัวขอการบรรยายดังนี้
2.1) วิทยากร:
Claude Langlais
ตําแหนง:
Technical Director, Ubisoft Singapore
หัวขอบรรยาย: Taming the Mob: Creating Believable Crowds in ASSASSIN’S CREED
2.2) วิทยากร:
John Goodale
ตําแหนง:
Vice President, Marketing; General Manager,
Asia Pacific Operations, Emergent Game Technologies
หัวขอบรรยาย: Simplifying Cross-Platform Game Development in a Multi-Core
Environment
2.3) วิทยากร:
Jason Swearingen
ตําแหนง:
CEO, Novaleaf Software
หัวขอบรรยาย: XNA: Performance Tuning Games for the XBOX360
2.4) วิทยากร:
Peter Paul Gadi
ตําแหนง:
Chief Technology Officer, Anino Games
หัวขอบรรยาย: From Game Development to Development Game
2.5) วิทยากร:
Hampus Soderstorm
ตําแหนง:
CEO and Founder, Nabi Studios
หัวขอบรรยาย: The Physics of Violence: Inside the Toribash Fighting Engine
3) กลุมการบรรยายในหัวขอเชิงธุรกิจ โดยมีวิทยากรดังนี้
3.1) วิทยากร:
Maxime Villandre
ตําแหนง:
General Manager, Codemasters Studios in Malaysia
หัวขอบรรยาย: Turning a Recipe for Disaster into the Virtual Economy and
the Real Asian Feast
3.2) วิทยากร:
Jon Niermann
ตําแหนง:
President, Electronic Arts Asia Pacific
หัวขอบรรยาย: The Virtual Economy and the Real Economics
3.3) วิทยากร:
KC Tan
ตําแหนง:
Director of Business Development, Asiasoft Online Pte Ltd.
หัวขอบรรยาย: Successful MMORPGs in South East Asia
3.4) วิทยากร:
Shuhei Ueda
ตําแหนง:
JOGA
หัวขอบรรยาย: Overview of the Japanese Online Game Market
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3.5)

3.6)

3.7)

วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอบรรยาย:
วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอบรรยาย:

วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอบรรยาย:
3.8) วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอบรรยาย:
3.9) วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอบรรยาย:
3.10) วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอบรรยาย:
3.11) วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอบรรยาย:
3.12) วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอบรรยาย:

Arne Peters
CDV Entertainment
Publishing in Europe
Don Daglow
Interactive Entertainment
Thinking Small to Win Big: Developing for Handheld, Mobile and
Browser Based Games
Mario Wynands
Managing Director and Co-Founder, Sidhe Interactive
Console Download Games Uncovered
Bryce Hampton
Country Manager – China, BigWorld Technology
MMO Industry in China
Karl Mehta
CEO, PlaySpan
Microtransaction Based Monetization of Virtual Worlds
Yan Marchel
CEO, Sanuk Software
Market Positioning for Your Studio and Your Projects
Gary Mi
Senior Producer, Radiance Digital Entertainment
Developing and Publishing Online Games in China
Alexander Fernandez
CEO, Streamline Studios
Co-Production, The Evolution of Outsourcing

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย

29

รายงานฉบับสมบูรณ
(Final Report )

4) กลุมการบรรยายในหัวขอดานการเงิน โดยมีหัวขอดังนี้
4.1) วิทยากร:
Melissa Lee
ตําแหนง:
Executive Producer, Massive Black
หัวขอบรรยาย: Pitching
4.2) วิทยากร:
Garett Wiley
ตําแหนง:
Managing Director, 798 Group
หัวขอบรรยาย: Games Finance – What’s Getting Funded and Why?
5) กลุมการบรรยายในหัวขอดาน Art & Design โดยมี 12 หัวขอดังนี้
5.1) วิทยากร:
O Thongsrinoon
ตําแหนง:
Founder and Studio Head, Studio Nocturne
หัวขอบรรยาย: The Universal Language of Game: Create Game with Cross Cultural Appeal
5.2) วิทยากร:
Christopher Natsuume
ตําแหนง:
Business and Creative Director, Boomzap
หัวขอบรรยาย: 12 Mistakes I’ve Made So You Don’t Have To
5.3) วิทยากร:
Michel Kripalani
ตําแหนง:
Director of Business Development, Autodesk
หัวขอบรรยาย: Industry Trends Impacting Your Ability to Succeed and What To Do About Them
5.4) วิทยากร:
Feargus Carroll
ตําแหนง:
Project Head - Handheld, Lucas Film Animation Company
Singapore B.V.
หัวขอบรรยาย: Like Giving Medicine to a Cat
5.5) วิทยากร:
Aaron Allport
ตําแหนง:
R & D Manager, Blitz Games Studios
หัวขอบรรยาย: Seeing Clearly – The Art of Effective Visual Communication
5.6) วิทยากร:
Jason Della Rocca
ตําแหนง:
Executive Director, International Game Developers Association (IGDA)
หัวขอบรรยาย: The Future of Talent
5.7) วิทยากร:
Giordano Contestabile
ตําแหนง:
Senior Director of Business Development, PopCap Games
หัวขอบรรยาย: Don’t Approach Casually: Blending East and West to Succeed with
Casual Games in Asia

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย

30

รายงานฉบับสมบูรณ
(Final Report )

5.8)

วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอบรรยาย:
วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอบรรยาย:

Tom Crago
CEO, Tantalus Games
Game Development in Australia: Past, Present and Future
5.9)
Ragnar Tornquist
Creative Director, Funcom
Creating Dream Worlds: Combining Technology and Content to
Build Online Universes
5.10) วิทยากร:
Henry Jenkins III
ตําแหนง:
Co-Director, Comparative Media Studies Program
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
หัวขอบรรยาย: Games as Transmedia Entertainment
5.11) วิทยากร:
Theo Sanders
ตําแหนง:
AVP of Products, Razer
หัวขอบรรยาย: From Duck Hunt to Rock Band: The Future of Gaming I/O
5.12) วิทยากร:
Alexander Narayek
ตําแหนง:
Director, interactive intelligence Labs (ii Labs) and the multidisciplinary Lab at the National University of Singapore
หัวขอบรรยาย: Games Research and Teaching in Asia

6) กลุมการบรรยายในหัวขอดาน Mobile โดยมีทั้งในสวนของ Keynote Speaker, การ
บรรยายรวมและบรรยายเดี่ยว โดยมีหัวขอดังนี้
6.1) วิทยากร:
Dan Scott
Global Head of Production, Nokia
ตําแหนง:
หัวขอบรรยาย: Mobile
6.2) วิทยากร:
Keith Liu, Head of Games and Mobile Internet, Nokia
Class Grimm, Business Development Manager, 8 Elements
Alexander Fernandez, CEO, Streamline Studio
Moderator: Phil Elliott, Editor, Gamesindustry.Biz
หัวขอบรรยาย: Making Money in Mobile Gaming
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6.3)

6.4)

6.5)

วิทยากร:

Dan Scott, Global Head of Production, Nokia
John Lee, CEO, Mobilebus Inc.
James Gray, Sales and Marketing Director of Asia Pacific, EA Mobile
Moderator: Sean Kauppinen, CEO, IDE Agency
หัวขอบรรยาย: Creating Global Games with Local Appeal
วิทยากร:
Peter Nielsen, SDK Product Manager, Nokia
Class Grimm, Business Development Manager, 8 Elements
Michael de Plater, Creative Director, Ubisoft
Moderator: Sean Kauppinen, CEO, IDE Agency
หัวขอบรรยาย: The Gaming Platform Ecosystem
วิทยากร:
Class Grimm
ตําแหนง:
Business Development Manager, 8 Elements
หัวขอบรรยาย: The Mobile Games Business in Asia Pacific

การประชุมและสัมมนาที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงคหลักใหผูเขารวมไดทราบถึงมุมมองใน
อนาคตเชิงเทคนิคการผลิตเกมและความเปนไปและแนวโนมอุตสาหกรรม โดยวิทยากรมีทั้งจาก
ภู มิ ภ าคเอเชี ย อเมริ ก าเหนื อ และยุ โ รป ที่ ล ว นประสบความสํ า เร็ จ ในธุ ร กิ จ เกม ทั้ ง ที่ เ ป น
Developer, Publisher, Service Provider และกลุมดานการลงทุนตามที่ไดนําเสนอขางตน
จึงเปนโอกาสดีที่ผูเขารวมสัมมนาจะไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรูและซักถามวิทยากร ที่
มีความหลากหลาย ถือเปนเวทีของการสรางเครือขายธุรกิจที่ดีในระดับหนึ่ง โดยในป 2008 นี้มี
วิทยากรเขารวมบรรยายมากกวา 50 คน และมีผูเขาฟงจากกวา 20 ประเทศรวมประมาณ 630 คน
2.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน Game Convention Asia 2008
จากการสํารวจงานและเขารวมในกิจกรรมตางๆ ในงาน Game Convention Asia 2008
ทํ า ให ส ามารถวิ เ คราะห ข อ ดี ข อเสี ย ของงานซึ่ ง อาจเป น ขอ มูล ประกอบการตั ด สิ น ใจการเข า
รวมงานของผูประกอบการไทยไดดังนี้
ขอดี
1. การเลือกจัดงานที่ประเทศสิงคโปร ทําใหงานมีความนาเชื่อถือและสามารถดึงดูด
ผูซื้อ (Buyer) ที่มีคุณภาพหรือผูเขารวมงานไดดีในระดับหนึ่ง
2. เปนงานที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและมีโอกาสไดทําความรูจักกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
3. ผูประกอบการไทยสามารถเดินทางมารวมงานไดคอนขางสะดวก เนื่องจากอยูใกล
กับประเทศไทย
4. การประชุม สัมมนามีความนาสนใจทั้งในเรื่องของหัวขอการสัมมนาและวิทยากร
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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5. มีผูที่ใหความสนใจในการประชุม สัมมนาคอนขางมาก เหมาะกับการสรางเครือขาย
ธุรกิจ
6. มีโอกาสในการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจจากหลายประเทศเพราะมีผูเขารวมที่เปน
ผูซื้อ (Buyer) จากหลายภูมิภาค
7. มีการจัดกิจกรรมสัมมนา ทั้งสําหรับกลุมธุรกิจและสําหรับนักเรียน โดยวิทยากรกลุม
เดี ย วกั น ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งความตระหนั ก
ดานการผลิตและธุรกิจเกมตั้งแตระดับเยาวชน
8. เจ า หน าที่ใ นงานสามารถให ค วามช ว ยเหลื อผูเ ข า รว มจากนานาชาติ ได ดีเ พราะ
สามารถพูดภาษาอังกฤษและจีนกลางได
ขอเสีย
1. สวนจัดแสดงงานยังมีขนาดเล็กและมีจํานวนผูมาออกบูธไมมาก
2. กิจกรรมในสวนจัดแสดงงานยังไมมีความหลากหลาย
3. บริษัทเกมที่ออกบูธสวนมากเนนเฉพาะกลุมเกมคอนโซล และเกมออนไลน
4. ราคาพื้นที่สําหรับออกบูธถือวาคอนขางสูงสําหรับงานที่มีขนาดไมใหญนัก
5. สวนการประชุมสัมมนามีหวขอมากเกินไปสําหรับเวลาที่มี ทําใหหลายๆ หัวขอที่มี
ความนาสนใจตองจัดในเวลาเดียวกัน ทําใหผูสนใจพลาดโอกาสเขาฟง
หากเปรียบเทียบงาน Game Convention Asia แลวจะคลายกับงาน Thailand Game
Show แตจุดเดนของงาน Game Convention Asia คือ การประชุมและสัมมนาที่มีวิทยากรและ
หั ว ข อ การบรรยายที่ น า สนใจ ทั น สมั ย และครอบคลุ ม ธุ ร กิ จ เกมทํ า ให ไ ด รั บ ความสนใจจาก
ผูเขารวมประชุมเปนอยางมาก แตการจัดงานของประเทศไทยจะเนนการออกบูธแสดงงาน และ
ไมมีการประชุมสัมมนา สวนขอดอยของงาน Game Convention Asia ในสวนการจัดแสดงคือ
กิ จ กรรมส ว นกลางภายในงานยั ง ไม คึ ก คั ก และไม ดึ ง ดู ด ผู เ ข า ให อ ยู ช มงานได ต ลอดเวลา
แตจะเนนไปที่กิจกรรมของแตละบูธที่มาออกงานมากกวา
สํ า หรั บ หน ว ยงานกลางของสิ ง คโปร ที่ มี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น ทั้ ง การจั ด งานและ
อุตสาหกรรมไดแก
1. Media Development Authority (MDA)
ที่อยู Media Development Authority
3 Fusionopolis Way #16-22 Symbiosis, Singapore 138633
Tel: 63773 800 Fax: 65773 888
เว็บไซต www.mda.gov.sg
เปนหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรม
สื่ อ มี เ ดี ย ทุ ก ประเภทของสิ ง คโปร รวมถึ ง การให ทุ น และการช ว ยเหลื อ ผ า นทาง
โครงการตางๆ
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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2. Singapore Media Fusion
ที่อยู สามารถติดตอที่ Media Development Authority ได
เว็บไซต www.singaporemediafusion.com
เปนโครงการที่ตั้งขึ้นควบคูกับ MDA
เพื่อประชาสัมพันธการเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมสื่อทุกแขนงของสิงคโปรใหเปนที่รูจักในระดับโลก
3. IDA Singapore
ที่อยู Infocomm Development Authority of Singapore
8 Temasek Boulevard #14-00 Suntec Tower 3, Singapore 038988
Tel: +65 6211 0888 Fax: +65 6211 2222
เว็บไซต www.ida.gov.sg Email: info@ida.gov.sg
เป น หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น การลงทุ น และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับ Infocomm ของสิงคโปร เพื่อนําไปสรางนวัตกรรมใหแกอุตสาหกรรม
และการแขงขันของประเทศ
4. EDB Singapore
ที่อยู EDB Singapore
250 North Bridge Road #28-00 Raffles City Tower, Singapore 179101
Tel: (65) 6832-6832 Fax: (65) 6832-6565
เว็บไวต www.edb.gov.sg Email: clientservices@edb.gov.sg
เปนหนวยงานที่สงเสริมการลงทุนในประเทศสิงคโปรจากตางประเทศ รวมถึงดูแล
เรื่องมาตรการภาษีและขอยกเวนตางๆ ซึ่งคลายกับ BOI ของประเทศไทย
หนวยงานทั้งหมดนี้ดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลจากรัฐบาล แตระบบการบริหาร
จัดการจะใหเอกชนเขามามีสวนรวม ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ ดวย
3.

การวิเคราะหศักยภาพตลาดของประเทศ
3.1 ความตองการของตลาดและลักษณะการบริโภค

จากการสํารวจตลาดทั่วไปของประเทศสิงคโปรกลาวไดวา ตลาดของประเทศสิงคโปร
ไม ใ ช ต ลาดใหม แต เ ป น ตลาดที่ มี วิ วั ฒ นาการตามกระบวนการทางเศรษฐกิ จ จึ ง มี ค วาม
หลากหลายและมีความซับซอนเชนเดียวกับตลาดในประเทศที่พัฒนาแลว นอกจากนี้ผูบริโภคยัง
มีประสบการณในการซื้อและกําลังซื้อคอนขางสูง ดังนั้นสินคาที่วางจําหนายในทองตลาดจึงตอง
เปนสินคาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกส และ
IT สวนมากจะเปนสินคาเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งนําเขาจากประเทศตะวันตกและญี่ปุนรวมถึงไตหวัน
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จากการที่คณะทํางานไดเขารวมงาน Game Convention Asia 2008 และสํารวจตลาด
เกมพบวา เกมคอนโซลไดรับความนิยมจากผูบริโภคเปนจํานวนมาก รองลงมาคือเกมออนไลน
ซึ่งไดรับความนิยมใกลเคียงกับเกมคอนโซล และเกมแฮนดเฮลด โดยเกมออนไลนที่ไดรับความ
นิยมนอกจากจะนําเขาจากประเทศเกาหลีแลว ยังมีเกมออนไลนที่นําเขาจากประเทศจีน ไตหวัน
และมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเกมที่พัฒนาขึ้นเองก็เขาสูตลาดมากขึ้น สาเหตุที่เกมคอนโซล
นั้นยังคงมีการบริโภคจํานวนมากนั้น เนื่องจากกลุมประชากรผูบริโภคมีความหลากหลายตั้งแต
ระดั บ ประถมจนถึ ง วั ย สู ง อายุ ไ ม เ กิ น 50 ป และจากการสอบถามผู เ ข า ร ว มงานพบว า
เกมคอนโซลยังไดรับความนิยมอยูมากเนื่องจากมีเกมใหเลือกหลากหลายประเภท (Genre)
ที่ตอบสนองความตองการและรสนิยมของผูบริโภคที่มีอยูเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งเกมประเภท
กีฬาตางๆ จะไดรับความสนใจมากที่สุด รองลงมาคือเกม Casual เพราะสามารถเลนไดงายและ
ครอบคลุมทุกชวงอายุ เชน Nintendo Wii สวนเกมแฮนดเฮลดนั้น ไดรับความนิยมมากในกลุม
ผูบริโภคที่เปนผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งเกมจาก Nintendo DS เนื่องจากมีเกม Casual
ใหเลือกเลนไดมาก สวนเกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่แบบนั้น แมวาจะมีผูบริโภคอยูบางแตความ
นิยมนั้นลดลงเรื่อยๆ ซึ่งคลายกับสถานการณเกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย แตก็ยังมี
ความพยายามสนับสนุนเกมประเภทนี้อยูโดยการพัฒนาเกมเปนเฉพาะรุนโทรศัพทรวมถึงการ
หาโอกาสพัฒนาเกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคใหม เชน iPhone เปนตน
ดังนั้ นอาจสรุ ปไดวา ตลาดเกมของประเทศสิงคโปรมีความชัดเจนเรื่องปริมาณการ
บริ โ ภค และมี ต ลาดที่ ค รอบคลุ ม ผู บ ริ โ ภคทุ ก วั ย แต เ กมส ว นมากยั ง มาจากการนํ า เข า จาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศจีน ไตหวัน และมาเลเซีย สวนประเทศสิงคโปรเอง
ก็กําลังพัฒนาเกมของตนเองเพื่อออกสูตลาดมากขึ้น
3.2 จุดแข็ง-จุดออนของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทในประเทศสิงคโปร
จากการสํ ารวจและวิ เ คราะหต ลาดและการบริ โภคในข างตนแลว คณะทํา งานจึ ง ได
ประเมินจุดออน-จุดแข็งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของประเทศสิงคโปรได ดังนี้
จุดแข็ง
1. ประเทศสิงคโปรมีการบริโภคในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทที่ชัดเจน เชน
การบริโภคเกม
2. ผูบริโภคมีหลายระดับและสวนมากเปนผูบริโภคที่มีกําลังซื้อคอนขางสูง
3. ภาครัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทอยางมาก และมีการประกาศ
นโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
4. ตลาดของประเทศสิ ง คโปร เ ป น ศู น ย ก ลางทางธุ ร กิ จ นานาชาติ ที่ มี ค วาม
นาเชื่อถือ และไดรับความไววางใจจากตางประเทศ
5. เปดรับการลงทุนจากตางประเทศ และมีมาตรการทางภาษีที่จูงใจนักลงทุน

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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จุดออน
1. ไมมีจํานวนแรงงานที่มากพอจะชวยผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตดิจิทัลคอนเทนท
2. การผลิตเนื้อหา (Content) ของตนเองยังอยูในวงจํากัด และยังตองใชการ
นําเขาคอนเทนทจากตางประเทศอยูคอนขางมาก
3. คาแรงงานการผลิตคอนขางสูง ไมสามารถแขงขันดานราคากับผูผลิตราย
อื่นๆ ในภูมิภาคได
4. โอกาสของผูประกอบการไทยในประเทศสิงคโปร
เนื่องจากตลาดดิจิทัลคอนเทนทของประเทศสิงคโปรเปนตลาดที่พัฒนาแลวในระดับ
หนึ ่ง และมีก ารบริโ ภคที ่แ นน อน แตดว ยขอ จํ า กัด ของจํา นวนประชากรทํา ใหส ามารถผลิต
กําลังคนเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมไดนอย ขณะที่ความตองการบริโภคดิจิทัลคอนเทนทเพิ่มขึ้น
อยา งตอ เนื่อ งจึง ไมเ พีย งพอตอ ความตอ งการของตลาด อยา งไรก็ต ามรัฐ บาลของประเทศ
สิงคโปรมีนโยบายสนับสนุนที่เปนรูปธรรมและชัดเจน ดังนั้นหากผูประกอบการไทยตองการ
แสวงหาตลาดใหมในประเทศสิงคโปร จึงควรเขามามีบทบาทในการผลิต เชน การรวมผลิต (Coproduction) หรือแสวงหาการรวมทุน (Joint Venture หรือ Venture Capital) ระหวาง
ผูประกอบการไทยและสิงคโปร เนื่องจากประเทศไทยมีขอไดเปรียบเรื่องจํานวนแรงงานใน
อุตสาหกรรมรวมถึงผูประกอบการสามารถรับงานไดหลายระดับ อีกทั้งยังมีความไดเปรียบเรื่อง
ที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่มีความใกลชิด นอกจากนี้ทั้ง 2 ประเทศยังเปนสมาชิกในกลุมประเทศ
อาเซียน และกลุมประเทศเอเปค ซึ่งมีการทําขอตกลงในการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศสมาชิก ดังนั้นประเทศไทยโดยการนําของหนวยงานภาครัฐควรใชสิงคโปรเปน
ตลาดเขาสูตลาดอุตสากรรมดิจิทัลคอนเทนทของโลกตอไปได
ส ว นในด า นการเป ด ตลาดเพื่ อ ขายสิ น ค า ในทั น ที นั้ น อาจจะยั ง เป น อุ ป สรรคต อ
ผูประกอบการไทยอยูบ าง เนื่องจากมีคูแขงที่สําคัญเชน ประเทศจีน ไตหวัน และมาเลเซี ย
เขามาทําการตลาดอยูแลว ซึ่งประเทศเหลานี้มีความรูจักกับการทําธุรกิจและตลาดในประเทศ
สิงคโปรเปนอยางดี และมีความใกลชิดทางเชื้อชาติ ดังนั้นหากผูประกอบการไทยตองการเปด
ตลาดเพื่อขายสินคาจึงควรเขามามีสวนรวมในกระบวนการผลิตตั้งแตตนเพื่อสรางความคุนเคย
และเรี ย นรู ต ลาด รวมทั้งศึ ก ษาวิ ธี ก ารทํ าธุร กิจ ในประเทศสิงคโปร ซึ่งมี รูป แบบที่ ผ สมผสาน
ระหวางธุรกิจแบบตะวันตกและธุรกิจแบบจีน นอกจากนี้การหาชองทางการกระจายสินคาแบบ
ใหม เชน Digital Distribution Channel ผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งสามารถสื่อสารกับผูบริโภค
ไดโดยตรงอาจจะเปนชองทางการตลาดแบบใหมที่ผูประกอบการไทยสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนในการกระจายสินคาประเภทดิจิทัลคอนเทนทในสิงคโปรได
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ตัวอยางภาพบรรยากาศภายในงาน
Game Convention Asia 2008

บริเวณทางเขาสวน Exhibition และลงทะเบียน

บริเวณจัดแสดงและออกบูธภายในงาน

บริเวณออกบูธของผูประกอบการในสวน Business Matching
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บริเวณเจรจาธุรกิจและพบปะของผูประกอบการ
(ภาพจาก www.gc-asia.sg)

บรรยากาศภายในหองประชุมและสัมมนา
(ภาพจาก www.gc-asia.sg)
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ประเทศญี่ปุน
คณะทํางานไดเดินทางภาคสนามเพื่อสํารวจงานแสดงสินคาและนิทรรศการที่เกี่ยวของ
กับ อุต สาหกรรมดิ จิทัลคอนเทนท รวมถึงวิเคราะหโอกาสของผูประกอบการไทยหรือสินคา
ดิจิทัลคอนเทนทไทยในดานการตลาดหรือความรวมมือดานการผลิตกับผูประกอบการหรือ
ผูลงทุนในประเทศญี่ปุน โดยงานแสดงสินคาและนิทรรศการที่คณะทํางานมีโอกาสเก็บขอมูล
ภาคสนามในประเทศญี่ปุนมี 4 งานดวยกันคือ TOKYO GAME SHOW 2008, Japan Anime
Market (JAM) 2008, TIFFCOM 2008 และ Digital Content Expo
ในการเขาร วมงานดังกลา วคณะทํางานไดเ ข ารว มฟงการสัมมนาในบางหัว ขอ การ
สัมภาษณผูประกอบการทองถิ่นและชาวตางประเทศและชาวไทยที่มารวมงาน ตลอดจนผูที่
เกี่ ย วข อ ง รวมถึ ง การสํ า รวจตลาดในแหล ง ที่ มี ก ารบริ โ ภคที่ มี ก ารบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท ทําใหสามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของประเทศญี่ปุน
2. รายงานการสํารวจและวิเคราะหงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
2.1 TOKYO GAME SHOW 2008 ระหวางวันที่ 9-12 ตุลาคม 2551
2.1.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน TOKYO GAME SHOW
2.2 Japan Anime Market (JAM) 2008 ระหวางวันที่ 16-18 ตุลาคม 2551
2.2.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน Japan Anime Market (JAM)
2.3 TIFFCOM 2008 ระหวางวันที่ 18-26 ตุลาคม 2551
2.3.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน TIFFCOM 2008
2.4 Digital Content Expo ระหวางวันที่ 23-26 ตุลาคม 2551
2.4.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน Digital Content Expo
3. การวิเคราะหศักยภาพตลาดของประเทศ
3.1 ความตองการของตลาด และลักษณะการบริโภค
3.2 จุดออน-จุดแข็งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทในประเทศญี่ปุน
4. โอกาสของผูประกอบการไทยในประเทศญี่ปุน
1.

ขอมูลทั่วไปประเทศญี่ปุน4

พื้นที่: ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร
สกุลเงิน: เยน (JPY)
เวลาทองถิ่น: เวลาทองถิ่นของญี่ปุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง
ภาษา: ภาษาญี่ปุน
4

อางอิงจาก http://www.yokosojapan.org/
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ประชากร: 127 ลานคน
สภาพเศรษฐกิจ:
ญี่ปุนมีกําลังการผลิตที่สูงและเปนประเทศตนกําเนิดของผูผลิตชั้นนําที่กาวหนาทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน รถยนต อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักร เหล็กกลา
โลหะนอกกลุมเหล็ก จากขอมูลป 2007 แรงงานของประเทศญี่ปนุ มีจํานวน 66.7 ลานคน ญี่ปุนมี
อัตราวางงานที่คอนขางต่ําคือประมาณรอยละ 4 คา GDP ตอชั่วโมงการทํางานอยูในอันดับที่ 20
ของโลกในป 2007 และเป น อั น ดั บ 1 ของเอเชี ย 5 บริ ษั ท ขนาดใหญ ข องญี่ ปุ น หลายแห ง มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก เชนโตโยตา โซนี่ เอ็นทีทีโดโคโม แคนนอน ฮอนดา และนินเทนโด
2.

รายงานการสํารวจและวิเคราะหงาน
2.1 TOKYO GAME SHOW 2008
งาน Tokyo Game Show 2008 จัดระหวางวันที่ 9-12 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย
การแสดงสินคา Makuhari Messe เมือง Chiba ประเทศญี่ปุน ในการจัดงานรวม 4
วันนี้ ไดกําหนดให 2 วันแรกเปนวันเจรจาธุรกิจ และ 2 วันหลังเปนวันที่เปดให
ประชาชนทั่วไปเขาชม สําหรับผูจัดงานหลักคือ Computer Entertainment Supplier’s
Association (CESA) โดยจัดรวมกับ Nikkei Business Publications, Inc. และไดรับ
การสนับสนุนอยางเปนทางการจาก Ministry of Economy, Trade & Industry (METI)
และ NTT DOCOMO6
หนวยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมวิดีโอเกมของญี่ปุน ไดแก
1. Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA)
ที่อยู Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA)
Nishi-Shimbashi Annex 3F, 1-22-10 Nishi-Shimbashi,
Minato-ku, Tokyo 105-0003 Japan
Tel: +81-3- 3591 9151 Fax: +81-3- 3591 9152
เว็บไซต www.cesa.or.jp Email:info@cesa.or.jp
เปนสมาคมผูประกอบการวิดีโอเกมและผูพัฒนาซอฟตแวรสําหรับวิดีโอเกมของ
ญี่ปุน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรม และปกปอง
ตลาดเกมญี่ปุน

5
6

Japan Statistic Bureau, http://www.stat.go.jp
NTT DOCOMO คือผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุน

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย

40

รายงานฉบับสมบูรณ
(Final Report )

2. Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
ที่อยู Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), 1-3-1 Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901, Japan
TEL: +81-(0)3-3501-1511
เว็บไซต www.meti.go.jp
เป นกระทรวงเศรษฐกิ จ การค าและอุ ตสาหกรรมของญี่ ปุ น ซึ่ งให การสนั บสนุ น
อุตสาหกรรมตางๆ
3. Nikkei Business Publications, Inc. (Nikkei BP)
ที่อยู Nikkei Business Publications, Inc. (Nikkei BP) 1-17-3, Shirokane,
Minato-ku, Tokyo 108-8646 Japan
Tel: +813-6811-8502 Fax: +813-5421-9058
เว็บไซต www.nikeibp.com E-mail: info@nikkeibp.com
เปนสื่อดานธุรกิจที่สําคัญของญี่ปุน ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลตัวเลขที่สําคัญของธุรกิจ
ตาง ๆ และเปนผูสนับสนุนหลักและผูเก็บขอมูลงานของ Tokyo Game Show
ในการจัดงานปนี้แนวคิดหลักคือ “Ready for Game Time!” เปนการจัดแสดงผลงาน
เกมที่เนนในกลุม PCs, Mobile Phones, Consoles, Handheld โดยมีคายเกม (Publisher)
ขนาดใหญทั้ งจากญี่ ปุน ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนื อ เข ารวม โดยผูผลิตเกมค ายต าง ๆ
นําเกมที่พัฒนาและเตรียมออกวางจําหนายมาจัดแสดงและเปดใหผูเขาชมงานไดทดลองเลน
ซึ่งเปนจุดที่ดึงดูดความสนใจของผูเขาชมงานและทําใหมีผูเขาชมงานเกือบ 200,000 คน7
ในป 2008 นี้มีผูประกอบการเขารวมมากถึงเกือบ 200 ราย โดยสวนใหญเปนคายเกม
ขนาดใหญทั้งของญี่ปุนและภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งถือวาเปนการจัดงานแสดงดาน
เกมที่มีขนาดใหญมากงานหนึ่ง
พื้นที่จัดแสดงงานใน Tokyo Game Show 2008 แบงออกเปน 8 สวนหลักไดแก
• General Area
คือพื้นที่แสดงสินคาและบริการโดยสวนใหญเปนกลุม Publisher ซึ่งมีผูเขารวม
แสดงงานรวม 50 ราย โดยผูจัดแสดงที่เปน Publisher รายใหญ (มีพื้นที่จัด
แสดงงานมากกวา 100 ตารางเมตร) ไดแก
Sony Computer Entertainment Inc.
Sega Corporation
KONAMI
NAMCO BANDAI Games Inc.
7

LEVEL-5 Inc.
KDDI Corporation
NTT DOCOMO, INC.
SQUARE ENIX CO., LTD.

ขอมูลจาก http://expo.nikkeibp.co.jp, Post-event report on the Tokyo Game Show 2008
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Microsoft Co., Ltd.
ELECTRONIC ARTS K.K.
Marvelous Entertainment Inc.
Taito Corporation

CAPCOM CO., LTD.
TEMCO, LTD.
KOEI Co., LTD.
SNK Playmore Corporation

นอกจากนี้ยังมี International Pavilions ที่มีประเทศตาง ๆ นําผูประกอบการมา
แสดงสินคาและบริการรวม 65 ราย สรุปจํานวนผูประกอบการจากตางประเทศไดดังนี้
กลุมผูประกอบการจากประเทศจีน (Beijing Pavilion)
5 ราย
กลุมผูประกอบการจากประเทศแคนาดา (Canada Pavilion)
29 ราย
กลุมผูประกอบการจากประเทศเนเธอรแลนด (Holland Pavilion) 18 ราย
กลุมผูประกอบการจากไตหวัน (Taiwan Pavilion)
13 ราย
• Mobile Content Area
เปนพื้นที่จัดแสดงงานสําหรับกลุม Game Content Provider และ Digital
Entertainment ในรูปแบบเกมบนมือถือ โดยมีผูเขารวมแสดงงานในกลุมนี้รวม
10 ราย
• PC Online Game Area
เปนพื้นที่จัดแสดงของผูประกอบการกลุม PC Online Game โดยมี
ผูเขารวมงานรวม 13 ราย
• Kid’s Area
ซึ่งเปดใหเขาชมเฉพาะวันสําหรับบุคคลทั่วไป โดยมีทั้งการแสดง เกม ของ
เลน สําหรับกลุมเด็กอายุประมาณ 4–12 ปจาก Publisher กลุมเดียวกับที่
จัดแสดงใน General Area ซึ่งคัดเลือกเกมที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กเล็ก
มาจัดแสดง
• Game School Area
คือพื้นที่จัดแสดงของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนดานเกมซอฟตแวรและ
การ ออกแบบในญี่ปุน โดยมีสถาบันการศึกษาเขารวมแสดงประมาณ 26
สถาบัน โดยสถาบันที่มีพื้นที่จัดแสดงขนาดใหญไดแก
NIHON KOGAKUIN COLLEGE, TOKYO UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
SOGOGAKUEN HUMAN ACADEMY
JAPAN ELECTRONICS COLLEGE
DIGITAL ENTERTAINMENT ACADEMY
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• Sales Area
เปนพื้นที่จําหนายสินคาดานเกมเชน ของที่ระลึก, Game Card, นิตยสาร ฯลฯ
• Business Solution Area
เปนพื้นที่จัดแสดงสินคาของกลุม Middleware, Game Development
System และ ซอฟตแวรสําหรับการผลิตเกมและธุรกิจเกมตาง ๆ โดยมี
ผูประกอบการเขารวมประมาณ 30 ราย ในจํานวนนี้มีกลุมสถาบันการเงิน
Mizuho ไดแก Mizuho Bank Co. Ltd., Mizuho Investors Securities Co.,
Ltd และ Mizuho Capital Co., Ltd. เขารวมงานดวย โดยจากการ
สัมภาษณเจาหนาที่ประจําบูธไดขอมูลวา Mizuho กําลังเริ่มเปดใหสินเชื่อ
แกกลุมธุรกิจดานเกมและเกมซอฟตแวร โดยการมารวมงานและไดมีโอกาส
พบปะพู ด คุ ย กั บ ผู ป ระกอบการนั้ น ทํ า ให ส ามารถได ข อ มู ล เพื่ อ ปรั บ ให
ผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเงิ น หรื อ รู ป แบบการให บ ริ ก ารด า นสิ น เชื่ อ มี ค วาม
เหมาะสมกับธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้ยังอยูในระยะเริ่มตน
• Business Meeting Area
เปนพื้นที่ ซึ่งจัดไวสําหรับ ผูจัด แสดงสินคาพบปะหรื อเจรจากับ กับ ลู กค า
เฉพาะผู แสดงสินคาบางรายเทานั้น โดยตองทําการจองไวลวงหนา และ
เปดใหใชเฉพาะวันเจรจาธุรกิจ
สําหรับภาพรวมของงาน Tokyo Game Show นั้น กลาวไดวาประสบความสําเร็จอยาง
มาก เปนงานจัดแสดงสินคาดานเกมที่มีผูเขาชมงานมากถึงเกือบ 200,000 คน ดังปรากฏตาม
ตารางดังนี้
Tokyo Game Show 2007

Tokyo Game Show 2008
Thursday,
October 9
Business Day

27,305 visitors

Thursday,
September 20
Business Day

29,783 visitors

Friday,
October 10
Business Day

24,178 visitors

Friday,
September 21
Business Day

32,390 visitors

Saturday,
October 11
Open to the
public

71,639 visitors
(including 9,207
children)

Saturday,
September 22
Open to the
public

64,795 visitors
(including 11,829
children)
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43

รายงานฉบับสมบูรณ
(Final Report )

Sunday,
October 12
Open to the
public

71,166 visitors
(including 13,963
children)

Sunday,
September 23
Open to the
public

66,072 visitors
(including 15,347
children)

Total

194,288 visitors

Total

193,040 visitors

ที่มา: http://tgs.cesa.or.jp/english/

บรรยากาศในงาน Tokyo Game Show นี้มีความคึกคักตลอดเวลาเนื่องจาก Publisher
แตละเจาลงทุนจัดตกแตงพื้นที่ไดอยางนาตื่นตาตื่นใจ มีการนําแสง-สี-เสียงมาใชจํานวนมาก
โดยเฉพาะการนําเสนอ Show Reel ของเกม ซึ่งทําเหมือน Show Reel ของภาพยนตร
แอนิเมชั่นคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทั้ง Show, Concert, การสาธิตการเลนเกม
ฯลฯ อยางตอเนื่องทุ กวัน นอกจากโบรชัวรละของแจกตาง ๆ แลว ยังมีการใหผูเขาชมงาน
ทดลองเลนเกมที่กําลังจะออกจําหนายในตลาดดวย ซึ่งเกมบางเกม โดยเฉพาะเกมคอนโซลที่
เปนภาคตอของเกมที่เปนที่นิยมอยูแลว มีผูรอแถวเขาเลนเปนจํานวนมากบางเกมใชเวลารอ
นานเกือบสองชั่วโมงในวัน Public Day สําหรับซอฟตแวรเกมที่มีการนําเสนอมากที่สุดคือเกม
คอนโซล ซึ่งเปนที่นิยมอยางสูงในกลุมผูบริโภคชาวญี่ปุน บริเวณที่คนใหความสนใจมากคือ
บริเวณที่มีการสาธิตหรือใหทดลองเลนเกม Nintendo Wii ซึ่งแมการเขาแถวรอจะไมนานเทา
เกมสําหรับ Hardcore Gamer แตเปนที่ชัดเจนวากลุมเกมของ Nintendo Wii สามารถเรียก
ความสนใจจากผูชมในวงกวางได อุปกรณประกอบการเลนเกม Nintendo Wii ที่นาสนใจไดแก
กลอง แทนยืนสําหรับเกมประเภทสกี กีตาร กลองเคาะจังหวะ (Tapping Box) ซึ่งอุปกรณ
เหล า นี้ จ ะสื่ อ สารกั บ เครื่ อ งเล น ทํ า การเล น สมจริ ง มากขึ้ น สร า งประสบการณ ใ นการเล น ที่
นาประทับใจ โดยเนนการเลนงาย สนุก และ Physical คือตองมีการขยับรางกาย ซึ่งตางจากการ
เลนวิดีโอเกมในแบบเดิม
จากการสํารวจในงานพบวาแนวโนมของเกมจะมีการพัฒนาเพื่อเลนบนหลาย Platform
มากขึ้น (Cross Platform) กลาวคือ เนื้อหาเกมเดียวกันแตพัฒนาใหสามารถเลนบน
โทรศัพทมือถือ เครื่องเลน Handheld และ Online Console ได นอกจากนี้ยังมีบางเกมที่ทําเปน
TV Series ดวย แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มของ Content ที่มีทั้งเนื้อหาและ
การบริหารจัดการดี นอกจากนี้ ในงานยังมีสวนคือพื้นที่จัดนิทรรศการวิวัฒนาการของเครื่องเลน
วิดีโอเกมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน โดยเริ่มตั้งแตยุคเครื่องเลน Atari จนถึงยุคของเครื่องเลน
Nintendo Wii และ Play Station 3
นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวด Computer Entertainment Software Product สําหรับ
เกมทุก Platform ซึ่งยังรวมถึงซอฟตแวรที่เลนกับเครื่องเลนวิดีโอเกมที่ผลิตในป 1996 ในญี่ปุน
นั้นถือวา Computer Entertainment Software เปนรูปแบบของวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง โดยการ
จัดการประกวดนี้เพื่อเปนการสนับสนุนผูพัฒนาซอฟตแวรเกมของญี่ปุน และเปนการเสริมสราง
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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ความสัมพันธระหวางผูเลนเกมทั่วไป ซึ่งมีสิทธิ์รวมลงคะแนนใหกับผูเขาแขงขัน การแขงขันแบง
ออกเปน 3 กลุมดวยกันคือ
กลุม Games of the Year Division: การประกวดเกมที่มีการใหบริการหรือจําหนายใน
รอบ 12 เดือน นับตั้งแตเดือนเมษายนของปที่แลว จนถึงเดือนมีนาคมของปปจจุบัน
กลุม Future Division: การประกวดเกมที่ยังไมไดมีการวางจําหนายหรือเกมที่มีการ
นํามาแสดงในงาน Tokyo Game Show ปปจจุบัน
กลุม Amateur Division: การประกวดเกมที่พัฒนาโดยผูพัฒนามือสมัครเลนและไมได
ทําเพื่อวางจําหนาย โดยสามารถสงในนามองคกร บริษัท หรือบุคคลได
สําหรับ การประชุ มและสัมมนานั้ นมีสวนสัมมนาที่ เป ดใหเขาฟ งโดยไมเสียค าใชจาย 4
รายการ ไดแก
1)

วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอ:

2)

วิทยากร:

หัวขอ:
3)

วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอ:

4)

วิทยากร:
ตําแหนง:
หัวขอ:

Yoichi Wada
Chairman, Computer Entertainment Supplier’s Association
(CESA)
The Japanese Game Industry: Dawn of a New Generation
Haruhiro Tsujimoto, President & COO, CAPCOM CO., LTD.
Yoichi Wada, Chairman, Computer Entertainment Supplier’s Association
(CESA)
Shin Unozawa, Chief Operating Officer, NAMCO-BANDAI
Games Inc.
What is the Role of Japanese Game Industry for the World?
John Schappert
Corporate Vice President, LIVE, Software and Services
Business, Microsoft Corporation
A Canvas for the World
Jim Crowley
President and CEO, Turbine
The Collision of Virtual Worlds, Online Games, and Social
Networking
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2.1.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน Tokyo Game Show 2008
จากการสํารวจในงาน Tokyo Game Show 2008 สามารถวิเคราะหขอดีและขอเสีย
ของงานไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

2.
3.

4.
5.

ขอดี
เปนงานจัดแสดงเกมที่ใหญระดับตนๆ ของภูมิภาค ผูเขาชมจะไดรับทราบแนวเกมที่จะ
ออกวางจําหนายซึ่งล้ําหนากวาตลาดในประเทศไทย และมีจํานวนสินคาใหเลือกมาก
ผูจัดงาน (CESA) เปนองคกรที่มีอิทธิพลอยางสูงตออุตสาหกรรมวิดีโอเกมของ
ญี่ปุน จึงไดรับความรวมมือจากผูประกอบการอยางดีในการนําผลงานมาแสดง
มีเกมใหมๆ ใหทดลองเลน
ผูประกอบการกลุมผูพัฒนาเกมจะเห็นแนวโนมของเกมที่กําลังเปนที่นิยม หรือจะ
เปนที่นิยมในอนาคต
ผูประกอบการกลุม Publisher สามารถเลือกซื้อเกมที่ใหม และมีความหลายหลาย
ไดในงานเดียว
โอกาสในการพบปะกับคายเกมขนาดใหญ
คาเขาชมงานไมแพง
ขอเสีย
ขอจํากัดทางดานภาษาเปนอุปสรรคในการสื่อสารและทําใหการซักถามขอมูลตางๆ
เปนไปดวยความลําบาก ผูท ี่ตองการเจรจาการคาแตไมสามารถพูดภาษาญี่ปุนได
อาจจําเปนตองจางลามแปลภาษา
งานสัมมนามีเพียง 2-3 รายการใหญเทานัน้ ที่มีการใชภาษาอังกฤษในการสัมมนา
สวนสัมมนายอยเปนภาษาญี่ปุน ซึ่งไมมีอุปกรณการแปลและเก็บคาเขาฟงเพิ่ม
เนื่องจากผูประกอบการเกมญี่ปุนใชงบลงทุนจัดบูธสูงเพราะเปนการสงเสริม
การตลาดโดยตรง ทําใหบธู แสดงสินคาของผูประกอบการชาวตางชาติไมนาดึงดูด
เทากับบูธของญี่ปุน
การเดินทางไปรวมงานที่ประเทศญี่ปุนมีคาใชจายคอนขางสูง เนื่องจากคาครองชีพที่สูง
ลักษณะของการจัดงานเปนการจัดเพื่อคนญี่ปุนเปนหลัก และเนนการแสดงสินคา
มากกวาการซื้อ-ขายเกม

2.2 Japan Anime Market (JAM) 2008 ระหวางวันที่ 16-18 ตุลาคม 2551
งาน Japan anime Market (JAM) 2008 จัดระหวางวันที่ 16 – 18 ตุลาคม
2551 ณ อาคาร Akihabara UDX ในกรุงโตเกียว หรือเรียกกันวาเปน “Animation
District of Akihabara” ซึ่งตั้งอยูในแหลงขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เกมและแอนิเมชั่น
ทั้งหนังสือการตูน DVD และสินคาแอนิเมชั่นตาง ๆ ในการจัดงานรวม 4 วันนี้ ได
กําหนดให 2 วันแรกเปนวันเจรจาธุรกิจ และวันสุดทายเปนวันที่เปดใหประชาชนทั่วไป
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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เขาชม สําหรับผูจัดงานหลักคือ The Association of Japanese Animations และ
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) โดยยังไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานรัฐดานการจัดงานและวัฒนธรรมอีก 2 หนวยงาน ไดแก Japan Association
for the Promotion of Creative Events (JACE) และ Japan External Trade
Organization (JETRO)
1. The Association of Japanese Animations (AJA)
ที่อยู The Association of Japanese Animation (AJA)
Akihabara UDX 4F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021,
JAPAN
Tel: +81-3-5298-7501 Fax: +81-3-5298-0041
เว็บไซต www.aja.gr.jp Email: office@aja.gr.jp
เกิดจากการรวมตัวของผูประกอบการขนาดกลางและเล็กใหเปนสมาคมที่ทําหนาที่
ดูแลและแกปญ
 หาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นทั้งในดานการผลิต บุคลากร
ทรัพยสินทางปญญาของแอนิเมชั่น และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. Japan Association for the Promotion of Creative Events (JACE)
ที่อยู Japan Association for the Promotion of Creative Events (JACE)
Ichibancho-Hogenzaka Building, 3F1-13, Chiyodaku, Tokyo 102
Tel: 03-3238-7821 Fax: 03-3238-7834
เว็บไซต www.jace.or.jp Email: info@jace.co.jp
เป น หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด งานที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมความคิดสรางสรรคตางๆ ของญี่ปุน เชน งานศิลปะ หรือ
สื่อตางๆ เปนตน
3. Japan External Trade Organization (JETRO)
ที่อยู Japan External Trade Organization (JETRO)
Ark Mori Building, 6F 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-6006
Tel: +81-3-3582-5511 เว็บไซต www.jetro.go.jp
หรือสามารถติดตอองคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน (JETRO
กรุงเทพฯ)
ชั้น 16 อาคารนันทวัน 161 ถนนราชดําริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: (662) 253-6441-5, 253-6447, 253-2021-3 Fax: (662) 253-2020
เว็บไซต www.jetro.go.jp/thailand E-mail: bgk-pr@jetro.go.jp
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบสงเสริมการคาระหวางประเทศญี่ปุนกับตางประเทศ ทั้ง
ในรู ป แบบภาครั ฐ ต อ ภาครั ฐ ภาครั ฐ ต อ เอกชน และอกชนต อ เอกชน โดย
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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ประสานงานติดตอและอํานวยความสะดวก รวมถึงใหบริการขอมูลดานการคาและ
การลงทุนแกผูประกอบการ
การจัดงาน Japan Animation Collaboration Market หรือที่เรียกสั้นๆ วา JAM
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการนํา Animation Content ที่มีอยูแลวมาใช
ประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย (Secondary Use of Animation Contents) เพื่อ
เปนการกระตุนให ผูส รางสรรค ผลงานมี แรงจู งใจในการสรางโอกาสทางธุรกิจใหกั บ
Content ของตน
กิจกรรมสําคัญในงานนี้คือ “Animation Challenge Audition” ซึ่งเปดโอกาสให
สาธารณะชนสงผลงานเขารวมการคัดเลือกนี้ไดโดยมีทั้งสงผลงานในรูปแบบตัวอยาง
สินคา แนวความคิด การออกแบบผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ซึ่งจะมีบริษัทที่ผลิตและจําหนาย
สินคาแอนิเมชั่นมาคัดเลือกความคิดเหลานี้ไปจัดทําเปนสินคาตัวอยาง และหากสินคา
ใดมีแนวโนมวาสามารถทําตลาดได จะมีคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกวาผลงานใด
สมควรไดรับการพัฒนาในเชิงพาณิชยตอไป โดยมีผูผลิตสินคาและนักธุรกิจในกลุม
Licensing มารวมงานเพื่อมองหา Content ที่นาสนใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
“Animation Business Showcase” ซึ่งเปนงานจัดแสดงสินคากลุมแอนิเมชั่นที่มีวาง
จําหนายในทองตลาดแลว
2.2.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน Japan Animation Collaboration Market (JAM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขอดี
ไมเก็บคาเขาชมงาน
มีสินคาและผลิตภัณฑแอนิเมชั่นที่นาสนใจใหเลือกชมและเลือกซื้อ
สินคาแอนิเมชั่นในงานมีราคาไมแพงมากนัก
โอกาสในการพบปะนักออกแบบรุนใหม
โอกาสในการพบกับผูผลิตและจัดจําหนายสินคาลิขสิทธิ์
บรรยากาศในงานมีความเปนกันเองมาก และผูนําเสนอผลงานใหความรวมมือใน
การใหขอมูลเปนอยางดี
สถานที่จัดงานอยูใน Animation District และเปนตัวอยางการจัดงานที่งบลงทุนไม
สูงเหมาะกับเปนเวทีสําหรับนักสรางสรรคผลงานและนักศึกษา
การประกวดเปน Business Model ที่คนทั่วไปสามารถเขาถึงการทําธุรกิจกับผูผลิต
สินคาจริงๆ

ขอเสีย
1. โอกาสสําหรับผูประกอบการไทยที่เปนผูผ ลิตผลงานอาจมีนอย เพราะเปนเวทีของ
นักออกแบบญี่ปุน แตอาจเหมาะสําหรับกลุมที่เปนผูซอื้ (Buyer)
2. การจัดงานมีผูเขาชมงานไมมากเทาที่ควร
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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3. ไมมีสัมมนาภาษาอังกฤษ และหัวขอการสัมมนาเปนเรื่องของกระบวนการผลิต
มากกวาการตลาด
4. ความคุมคาตอผูประกอบการไทยในการเขาชมงานถือวายังนอย
2.3 TIFFCOM 2008 ระหวางวันที่ 22-24 ตุลาคม 2551
งาน TIFFCOM 2008 จัดขึ้นระหวางวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2551 ณ อาคาร
Tokyo Roppongi Hills Mori Tower และบางสวนของการฉายภาพยนตรจัดขึ้นที่
TOHO CINEMAS Roppongi Hills กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ซึ่งงาน TIFFCOM นี้
เป นสวนของการเจรจาซื้อ-ขายภาพยนตร หรื อ “ตลาดภาพยนตร” ในงานเทศกาล
ภาพยนตร 21st Tokyo International Film Festival (TIFF) ซึ่งเปนเทศกาลภาพยนตรที่
ใหญระดับแถวหนาของเอเชียและไดจัดขึ้นเปนปที่ 21 แลว
ผูจัดงานหลักของ TIFFCOM คือ Ministry of Economy, Trade and Industry
(METI) โดยจัดรวมกับ Japan Association for International Promotion of the
Moving Image และ Japan Institute of Development and Promotion for Picture
นอกจากนี้ยังมีผูใหการสนับสนุนอีกมากมายซึ่งเปนสมาคมและสมาพันธดานภาพยนตร
หรือธุรกิจที่เกี่ยวของอีกกวา 10 องคกร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรวมมือที่เขมแข็งของ
อุ ต สาหกรรมบั น เทิ ง ญี่ ปุ น และการสนั บ สนุ น ของภาครั ฐ ที่ เ ป น รู ป ธรรมและมี ค วาม
ตอเนื่อง
งาน TIFFCOM ในปนี้เนนเรื่องของ ASIA-PACIFIC Entertainment Market
โดยประเภทของผลงานที่มีการนํามาจัดแสดงเพื่อการซื้อขายนั้นมีหลายแขนง อาทิ
Live Action Film, TV Programs, Animation, Publications, Video Games,
Character Goods, Comics, Mobile Content, Digital Content, Web content ฯลฯ
โดยมีผูเขารวมออกบูธหรือ “ผูขาย” มากถึงกวา 100 ราย จาก 16 ประเทศ สวนใหญ
เปนประเทศจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไดแก
เอเชียแปซิฟก : The Philippines, Korea, Japan, China & Hong Kong
Indonesia, Malaysia, Taiwan, Australia
อเมริกาเหนือ: USA
อเมริกาใต: Brazil
ยุโรป:
Russia, Italy, France, United Kingdom, Monaco
สําหรับผลงานจากประเทศไทยที่ไปฉายในงานภาพยนตรที่ญี่ปุนในปนี้ คือ
Where the Miracle Happens หรือชื่อภาษาไทยคือ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” ซึ่งตัวแทนที่
นําไปฉายคือบริษัทของญี่ปุนชื่อ Asia Content Center Inc. นอกจากนี้ยังมีบริษัท
ตัวแทนจากฮองกงคือ Golden Network Asia Limited นําผลงานของไทยคือ Fireball
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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และ The Scout ไปจําหนายในบูธ ซึ่งในภาพรวมยังถือวามีผลงานจากไทยไปจําหนาย
นอย โดยนอกจากภาพยนตร Live Action จากการสํารวจในงานไมพบภาพยนตร
Animation หรือ TV-Series คงมีเพียงผลงานของตางชาติที่บางเรื่องสอบถามมาไดวามี
บริษัทไทยทํางาน Post-production และ Animation ให
สําหรับผูซื้อหรือผูซื้อ (Buyer) นั้นมีมาจาก 39 ประเทศ ใน 7 ภูมิภาค8 โดย
ผูซื้อจากประเทศญี่ปุนมีจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือผูซื้อจากฮองกง และไตหวัน
เอเชียแปซิฟก

Australia
China (Main
Land)
Hong Kong
India
Indonesia

อเมริกาเหนือ

Canada
USA

Japan
South Korean
Malaysia
New Zealand
Singapore
Taiwan
Thailand
The Philippines
Vietnam

ยุโรป

Belgium
Czech
Republic
France
Germany
Hungary

อเมริกาใต

Argentina
Brazil
Chili
Puerto Rico

เอเชียตะวันตก,
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกาใต
Israel
Ghana
Kuwait
Turkey
United Arab
Emirates

Italy
Monaco
Poland
Portugal
Russia
Spain
Switzerland
The
Netherlands
United
Kingdom

เนื่องจากในปนี้เนนเรื่อง ASIA-PACIFIC Entertainment Market และมี Hong
Kong Trade Development Council (HKTDC) มารวมงานในฐานะ Co-Sponsor ของ
งาน โดยนํา Content, บริษัทผูผลิต (Producer), ตัวแทนขาย (Agent) และผูจัด
จําหนาย (Publisher) จากฮองกงมารวมงาน และมีการจัดสัมมนาเรื่อง “Japan – Hong
8

ขอมูลจาก TIFFCOM 2008 OFFICIAL GUIDE BOOK
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Kong Collaboration Market” ซึ่งมีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน
โดยรัฐบาลญี่ปุนไดจัดทําโครงการ Asian Content Initiative เปนโครงการที่เนนใหมี
การรวบรวม Content ของเอเชียเขาดวยกันเพื่อผลักดันให Asian Community
มี อํ า นาจในการขายมากขึ้ น ในการร ว มมื อ กั น ระหว า งประเทศในเอเชี ย นี้ Uniform
Content Community เปนสิ่งที่ตองผลักดันใหเกิดขึ้นเพราะเปนพื้นฐานสําคัญในการ
ทํางานแบบ Collaboration ซึ่งปจจุบันมีรูปแบบที่หลายหลาย ที่นาสนใจแบบหนึ่งเชน
การรวมงานกันรวมทุนในการผลิตระหวางกลุมธุรกิจที่แตกตางกัน เชน กิจการรถไฟ
กิ จ การธนาคาร และกิ จ การโทรคมนาคม ลงทุ น ร ว มกั น ในโครงการสร า งผลงาน
แอนิเมชั่น นอกจากนี้ ในสวนของการทําความรวมมือทางการคากับฮองกงนั้น มีการ
จัดตั้ง Hong Kong-Japan Business Co-Operation Committee เพื่อกํากับการศึกษา
ในการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของทั้งสองฝาย
เหตุผลที่ฮองกงเปนแหลงที่ไดรับความสนใจจากญี่ปุนและประเทศอื่น ๆ มาก
เนื่องจากเปนชองทางสําคัญในการทําการคากับประเทศจีน ตลาดภาพยนตรของจีนมี
มาตรการเรื่องโควตาที่รัฐบาลกําหนดขึ้นเพื่อจํากัดการนําเขาเนื้อหาหรือผลงานดาน
สื่อและโสตทัศนของตางประเทศ หากผูประกอบการตางชาติหรือนักลงทุนชาวตางชาติ
เข า ไปประกอบธุ ร กิ จ ในเขตจี น แผ น ดิ น ใหญ โ ดยตรงจะทํ า ได ดว ยความยากลํ า บาก
การรวมมือกับบริษัทผูผลิตผลงานในฮองกงจึงชวยลดอุปสรรคเหลานี้ไปได ในสวนของ
ฮองกงเองซึ่งมีประชากรเพียง 7 ลานคน การผลิตภาพยนตรหรือผลงานตางๆ เพื่อขาย
เฉพาะในฮองกงเองนั้นจะทําใหธุรกิจอยูไมได การมีมุมมองของตางชาติโดยเฉพาะญี่ปุน
เขามารวมตั้งแตเริ่มโครงการจะทําใหเนื้อหามีความเปนนานาชาติ และสามารถขยาย
โอกาสในการจําหนายภาพยนตรไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ได ทั้งนี้ ภาพยนตรหรือผลงานที่มี
การผลิตจากฮองกงจะไมติดเรื่องโควตาของจีน เพราะถือเปนผลงานที่ทําในประเทศจีน
ดังนั้นการเผยแพรและการจัดจําหนายจึงทําไดอยางเสรีและระบบการเสียภาษีก็ไมตอง
เขาขายผลงานตางชาติซึ่งทําใหการทําธุรกิจตอยอดของผลงานเปนไปไดสะดวกขึ้น
จากการสัมมนาสรุปไดวา การรวมมือกันระหวางฮองกงและญี่ปุนถือเปนเรื่อง
ที่มีความลงตัวทางธุรกิจ เพราะญี่ปุนเปนประเทศที่มีเนื้อหาในเชิงความคิดสรางสรรค
มากมาย สวนฮองกงมีการผลิตภาพยนตรที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยในหลายปที่ผาน
มาอุตสาหกรรมภาพยนตรถือวาคอนขางซบเซา เพราะมีแตการผลิตภาพยนตรที่ใชเงิน
ลงทุนสูงและเนื้อหาไมมีความแปลกใหม รู ปแบบการผลิตผลงานเปนรูปแบบเดิมๆ
กลาวคือ ใชผูกํากับที่มีชื่อเสียง ดาราที่มีชื่อเสียง และงบลงทุนจํานวนมาก และการผลิต
ภาพยนตรยังคงจํากัดอยูในกลุมผูผลิตรายใหญซึ่งมีเพียงไมกี่รายเปนผลใหผลงานของ
ภาพยนตรฮองกงในหลายๆ ปที่ผานมามีจํานวนลดลง รัฐบาลฮองกงไดเล็งเห็นปญหา
ดังกลาว และพยายามใหการสนับสนุนผูผลิตภาพยนตรรายใหมหรือรายเล็กเพื่อใหมี
โอกาสเขาสูอุตสาหกรรมภาพยนตรของฮองกงและชวยสรางความหลากหลายและมีการ
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการผลิตภาพยนตรได โดยสวนหนึ่งของการสนับสนุน คือการ
ใหทุนการศึกษาจากรัฐบาลเพื่อพัฒนา “New Generation of Film Producer and
Directors”
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดงานครั้งนี้ไดแก
1. Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)9
2. Japan Association for International Promotion of the Moving Image
(UNIJAPAN)
ที่อยู 5F Tsukiji Yasuda Building, Chuo-ku Tsukiji 2-15-14
Tokyo 104-0045, JAPAN
Tel: 81-(0)3-5565-7511 Fax: 81-(0)3-5565-7531
เว็บไซต www.unijapan.org Email: office@unijapan.org
เปนหนวยงานที่กอตั้งภายใตการดูแลของกระทรวงการตางประเทศญี่ปุนและ
กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (METI) ทําหนาที่สงเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรญปี่ ุนใหเผยแพรในตางประเทศ และเปนหนึ่งในผูจัดงานที่สําคัญของงาน
Tokyo International Film Festival (TIFF)
3. Tokyo International Film Festival (TIFF & TIFFCOM)
ที่อยู 2F, Tsukiji-Yasuda Bldg, 2-15-14 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo
Tel: +81-3-5148-3861 Fax: +81-3-3524-1127
เว็บไซต www.tiffcom.jp E-mail: info@tiffcom.jp
เปนหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการจัดงาน Tokyo international Film Festival และ
TIFFCOM ซึ่งเปนตลาดกลางในการติดตอ ซื้อขาย และเปนที่พบปะชุมนุมของ
ผูประกอบการและผูสรางในธุรกิจภาพยนตรทุกสาขา โดยมีเปาหมายที่จะสราง
เครือขายใหครอบคลุมทุกๆ Content ในอุตสาหกรรมภาพยนตรในเอเชียแปซิฟก
4. Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)
ที่อยู 38/F, Office Tower, Convention Plaza,
1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Tel: (852) 1830 668 Fax: (852) 2824 0249
เว็บไซต www.info.hktdc.com E-mail: hktdc@tdc.org.hk
เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุนการคาและบริการนานาชาติระหวางฮองกงและ
ตางประเทศ โดยทําหนาที่เปนศูนยกลางการติดตอระหวางผูซื้อและผูขายทั่วโลก
รวมถึงทําการตลาดและประชาสัมพันธในตางประเทศผานชองทางตางๆ เชน การ
ออกงานแสดงสินคา การสัมมนานานาชาติ การเผยแพรผานสื่อแขนงตางๆ เปนตน
9

ขอมูลติดตอจากอางอิงเดิม
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5. Cyberport IncuTrain Centre
ที่อยู Unit 518, Level 5, Cyberport 3 (Core F), 100 Cyberport Road, Hong Kong
Tel: 852-3166 3900 Fax: 852-3166 3027
เว็บไซต www.incutrain.hk Email: incutrain@cyberport.hk
เปนหนวยงานเอกชนโดยกการกอตั้งของรัฐบาลฮองกงทําหนาที่เปนศูนยบมเพาะ
ธุรกิจและฝกอบรมผูประกอบการที่ตองการทําธุรกิจในสาขา ICT และตองการนํา
ความคิดสรางสรรคไปใชเพื่อการพาณิชย โดยการสนับสนุนการติดตอและสราง
เครือขายธุรกิจ โครงสรางพื้นฐาน ICT โดยสรางเปน Creative Digital Community
หรือ Cyberport Community เปนศูนยรวมธุรกิจ ICT และ Creative Digital
2.3.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน TIFFCOM 2008
สําหรับการเดินทางเก็บขอมูลในงาน TIFFCOMM 2008 ณ กรุงโตเกียวในครั้งนี้
คณะทํางานสามารถสรุปขอดีและขอเสียของงานไดดังนี้
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ขอดี
คาเขาชมงานไมแพงและถือวาคุมคากับการเขางาน
มีผลงานดานภาพยนตรของเอเชียใหเลือกพิจารณาจํานวนมากไดแก Live Action
Film, TV Programs, Animation, Publications, Video Games, Character
Goods, Comics, Mobile Content, Digital Content, Web content ฯลฯ
อุตสาหกรรมบันเทิงของญี่ปุนเปนอุตสาหกรรมที่มีความกาวหนาในระดับตนๆ ของ
โลก การจัดงานที่ญี่ปุนจึงสามารถดึงผูซื้อและผูขายจากทั่วโลกได
เปนงานที่มีผูซื้อ (Buyer) มารวมงานจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก จึงเหมาะสําหรับ
ผูประกอบการชาวเอเชียเพราะไมตองเดินทางไปไกลถึงภูมิภาคอื่น
การเขารวมงานและเขาฟงสัมมนาทําใหทราบความเคลื่อนไหวที่สําคัญและแนวโนม
ของตลาดภาพยนตรในเอเชีย
สถานที่จัดงานอยูในจุดที่การเดินทางสะดวก (มีรถไฟใตดินไปถึงใตอาคาร)

ขอเสีย
1. ประเทศญี่ปุนมีคาครองชีพและคาใชจายในเรื่องตาง ๆ คอนขางสูง การเดินทางไป
รวมงานจึงตองมีการวางแผนคาใชจายทีด่ ี
2. ผลงานของประเทศญี่ปุนมีจํานวนมาก และมีความโดดเดนและนาสนใจกวาผลงาน
จากประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะผลงานดานแอนิเมชั่นซึ่งมีความไดเปรียบจากการทีม่ ี
ผลงานที่ประสบความสําเร็จแลวจํานวนมาก ผลงานดานแอนิเมชั่นของประเทศอื่น ๆ
จึงมีความนาสนใจนอยลง
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3. การสื่อสารกับผูประกอบการญี่ปุนโดยเฉพาะรายเล็กเปนไปดวยความยากลําบาก
โดยเฉพาะเรือ่ งของภาษา
4. การไปรวมงานในลักษณะการรวมตัวไปในลักษณะเปนทีมเหมือนที่ฮองกงโดย
Honk Kong Trade Development Council ทําจะเปนขอไดเปรียบในการนําเสนอ
และสรางความโดดเดนในงานได แตการทําโครงการดังกลาวจําเปนตองใช
งบประมาณมาก ซึ่งประเทศไทยอาจไมสามารถทําไดในสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยู
2.4 Digital Content Expo ระหวางวันที่ 23-26 ตุลาคม 2551
งาน Digital Content Expo หรือ DC Expo จัดขึ้นระหวางวันที่ 23-26 ตุลาคม
2551 ในเขตเมืองใหม Odaiba ณ กรุงโตเกียว โดยมีการจัดงานทั้งที่พิพิธภัณฑ
National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan) และ Tokyo
International Exchange Center โดยเปดใหผูเขาชมงานไดทั้ง 4 วัน สําหรับผูจัดงาน
หลักคือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan International
Contents Festival Implementation Committee และ Digital Content Association of
Japan (DCAJ)
งาน DC Expo นี้ พัฒนามาจากงาน ASIAGRAPH ซึ่งเปนงานแสดงผลงาน
และการสัมมนาดาน Computer Graphic Technology โดยเมื่อป 2007 ทาง METI ได
จัดทําแผนแมบท “Content Strategic Technological Roadmap” เพื่อมุงเนนการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวของกับ content ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคใหการจัด
งาน DC Expo เปนเวทีของการนําเสนอผลงานในกลุม Content และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของ ที่แสดงใหเห็นแนวทางของ Content Technology ของอนาคตและเพื่อเปน
แหลงขอมูลสําคัญที่จะนําไปใชในการดําเนินแผนแมบทดังกลาวตอไป
การจัดงานในครั้งนี้แบงออกเปน 8 กลุมดวยกัน
1) ASIAGRAPH 2008 ซึ่งมีทั้งการจัด International Symposium, Seminar,
Workshop (class), Talk Session และ Paper Presentation ซึ่งเนื้อหาจะเนน
ที่เรื่องของ Computer Graphic รวมถึงเทคโนโลยีและพัฒนาการดาน
ซอฟตแวรที่ใชในงาน Computer Graphic ตางๆ นอกจากนี้ ในปนี้ยังมีการจัด
ASEAN+3 CG Art Gallery ซึ่งเปนการรวบรวมผลงานของศิลปนเอเชียดาน
กราฟกมารวมจัดแสดงโดยมีทั้งผลงานจากศิลปนชาวญี่ปุน จีน เกาหลี ไทย10
มาเลเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย สําหรับสวนของการประชุมและ
สัมมนานั้น มีหัวขอที่นาสนใจมากมายและมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั้งในและ
10

ศิลปนชาวไทยชื่อ Mr.Skan Srisuwan ซึ่งเปนนักออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกที่พํานักและทํางานในสิงคโปร
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ตางประเทศ ตัวอยางเชน Mr. Andrew Gordon ซึ่งเปน Animator ของ Pixar
มาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ Animation Master Class, Mr. John
Hughes ซึ่งเปนประธานของสตูดิโอชื่อดัง Rhythm & Hues มาพูดในหัวขอ A
Message to Young Creators เปนตน
2) ConTEX 2008 (Next-generation Content Technology Exhibits) ซึ่งเนนใน
กลุมของ Advanced Industrial Science และเทคโนโลยีของผลิตภัณฑแหง
อนาคตตาง ๆ โดยมีบริษัทและสถาบันดานอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีชั้นนํา
ของญี่ปุนนําผลิตภัณฑตนแบบมานําเสนอและใหทดลองใช เชน เสื้อกันฝน
ลองหน จาก Keio University Inami Lab, เครื่องแปลภาษาจากภาษาพูดจาก
NHK Science & Technical Research Laboratories, Digital Earth ที่แสดงให
เห็ น ภาพลู ก โลกที่ แ สดงผลจากระบบดิ จิ ทั ล ซึ่ ง เป น โครงการที่ ร ว มพั ฒ นา
ระหวาง NEC Display Solutions, Ltd., Toshiba Lighting and Technology
Corporation และ Solidary Co., LTd.
3) International 3D Fair เปนการแสดงผลงานดิจิทัลคอนเทนทในรูปแบบตาง ๆ
เชน ภาพยนตรตัวอยาง 2 มิติและ 3 มิติ ที่มีการใชฉากหลังเปน 3 มิติ, ผลงาน
แอนิเมชั่นที่นํามาใชในทางการแพทย, ภาพ 3 มิติที่สามารถมองเห็นความเปน
3 มิติไดโดยไมตองใชแวนตาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการนําอุปกรณเกี่ยวกับการ
ถายและการฉายดิจิทัลคอนเทนทมาสาธิต เชน Advanced 3D Camera
System จาก DCAJ, 2D/3D Convertible LCD Monitor จาก ZALMAN TECH
Co.,Ltd., คอมพิวเตอรตั้งโตะที่มีระบบการแสดงภาพแบบ 3 มิติจาก Olympus
Visual Communication Corp., Interactive 3D Display จาก Toshiba
Corporation & Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd.
4) E-Sports Festival มีการนําผลงานเกมที่ยังไมไดออกวางจําหนายมาใหชม
โดยมีทั้งการใหชมภาพยนตรเกมที่ใชเทคนิคการผลิตขั้นสูง และการเลนเกมกับ
ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งแนวคิดเรื่อง e-Sport นี้เปนการกําเนิด
ของกีฬาชนิดใหมที่ใช digital game ในการแขงขัน นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา
ในหัวขอ เกี่ยวกับ e-Sports ในญี่ปุนดวย
5) Movie Screening – Extreme High Definition เปนการนําผลงานภาพยนตร
ตัวอยางที่ใชเทคนิคการถายทําในระบบ 4K Film มาใหชม
6) Talent Development Seminar เปนกลุมการสัมมนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาฝมือ
ในการผลิตผลงานของบุคลากร ไมวาจะเปนเรื่องการเรียนตอในตางประเทศ
การทํางานในตางประเทศ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อในการสรางสรรคผลงาน
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ทางวิดิทัศน การแนะนําการใช Special
Techniques ในงานภาพยนตร

Effects

และ Visual

Effect

7) Digital Content Grand Prix เปนการจัดประกวดผลงานประจําปที่มอบใหกับ
ผลงานที่มีคุณคาตอการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท โดยมีรางวัล
2 ประเภทคือ Digital Creators Competition เพื่อคนหา next generation
creator และเปนการกระตุนใหอุตสาหกรรม Content ของญี่ปุนมีความเขมแข็ง
และสามารถแขงขันในระดับนานาชาติตอไปได สวนอีกรางวัลคือ 1st High
School 3 Minute Movie Award ซึ่งจัดใหนักศึกษาระดับมัธยมสงผลงานความ
ยาว 3 นาทีโดยกําหนดใหเปน CG, Animation or Live-Action Movie และ
โจทยในการทําผลงานปนี้คือเรื่องของสิ่งแวดลอม
8) Job Guidance การจัดที่ปรึกษาที่เปนผูทําธุรกิจในอุตสาหกรรม Digital
Content มาใหคําแนะนําแกผูที่สนใจโดยเฉพาะกลุมนักเรียนที่ตองการจะ
ทํางานในอุตสาหกรรมนี้ ทําใหงาน DC Expo มีความสมบูรณมากขึ้น เพราะ
นอกเหนือจากการนําเสนอผลงาน เทคโนโลยีในการผลิตผลงาน อุปกรณและ
เครื่องมือที่ทันสมัย และอุปกรณในการนําเสนอหรือแสดงผลงานแลว ยังมีการ
ให คํ า แนะนํ า แก บุ ค ลากรหรื อ บุ ค ลากรในอนาคตของอุ ต สาหกรรม Digital
Content ใหมีความรูความเขาใจในระบบการทํางานจริง และกระบวนการคิดที่
คนทํางานในอุตสาหกรรมนี้ควรจะมี
หนวยงานที่มีสวนรวมในการจัดงานครั้งนี้ไดแก
1. Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)11
2. Japan International Contents Festival Implementation Committee
ที่อยู Visual Industry Promotion Organization (VIPO)
4-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan
Tel: 03-3543-7531 Fax: 03-3543-7533
เว็บไซต www.vipo.or.jp Email: info-en@vipo.or.jp
เปนคณะกรรมการพิเศษที่พิจารณาและควบคุมดูแลการจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรม Content ในประเทศญี่ปุนและนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมและเผยแพรประชาสัมพันธอุตสาหกรรม Content ของญี่ปุน
ใหเปนที่รูจักในนานาชาติ
3. Digital Content Association of Japan (DCAJ)12
11
12

ขอมูลติดตอจากอางอิงเดิม
ขอมูลติดตอจากอางอิงเดิม
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2.4.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน Digital Content Expo 2008
สําหรับการเดินทางเก็บขอมูลในงาน Digital Content Expo 2008 ณ กรุงโตเกียวในครั้ง
นี้ คณะทํางานสามารถสรุปขอดีและขอเสียของงานไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

ขอดี
เปนงานที่รวบรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Content และการนําเสนอ Content ไว
จํานวนมาก
เหมาะสํ า หรั บ ผู ที่ ส นใจในการติ ด ตามข อ มู ล ของพั ฒ นาการและแนวโน ม ด า น
เทคโนโลยี
มีผลงานและผลิตภัณฑตนแบบมาใหทดลองเลน/ใช
เปนการเปดโลกทัศนของการสรางสรรค Content และการประยุกตใช Content นั้น
ดวยพัฒนาการของเทคโนโลยี
มีโอกาสพบปะผูสรางสรรคผลงานและศิลปนหนาใหมมากมายที่มีความสามารถ
มาก และยินดีพูดคุยใหขอมูลแกผูเขาชมงาน
มีโอกาสพบปะผูมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของโลกจากเวทีการ
สัมมนา
ขอเสีย
ไมใชงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อการซื้อ-ขายสินคา จึงไมเหมาะกับผูประกอบการที่
ตองการเนนเรื่องธุรกิจ
ผูชมงานตองมีความรูความเขาใจในเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีจึงจะสามารถดูงานได
เขาใจและมีโอกาสนํามาประยุกตใชในผลงานของตนได
หากประเมินความคุมคาทางการคาในการเขาชมงานนี้ยังถือวานอยมาก
การจัดงานมีผลงานมาแสดงจํานวนมาก และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งการประกวด
การสัมมนา และการฉายภาพยนตร ทําใหกําหนดการมีการทับซอนกัน

3. การวิเคราะหศักยภาพตลาดของประเทศ
ความตองการของตลาดและลักษณะการการบริโภค
ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีปริมาณการบริโภคผลงานดานดิจิทัลคอนเทนทสูงมาก
ประเทศหนึ่งของโลก โดยเฉพาะในกลุมงานที่เรียกวา Anime นั้นมีมูลคาตลาดเฉลี่ยสูงถึงเกือบ
200 ลานเยนตอป13 หรือเกือบ 8 หมื่นลานบาท ซึ่งถือเปนมูลคาตลาดที่สูงมาก และผลงานที่
บริโภคเปนผลงานที่ผลิตภายในประเทศเกือบทั้งสิ้น ตัวอยางหนึ่งของความนิยมบริโภค Local
Content นี้พิจารณาไดจากตัวเลขรายไดจาก Anime Films และ Anime DVD Sales ดังนี้
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Ratio of Foreign Titles among Anime Films with Box Office Sales
Exceeding 1 Billion Yen in Japan (2005)
Number of Titles
Income Amount
Amount Ratio

Foreign Titles
1
5.26
14.5%

Domestic Titles
7
30.95
85.5%

Unit: Billion Yen
Total
8
36.21
100%

Source: Motion Picture Producers Association of Japan

Ratio of Foreign Titles Among Domestic Anime DVD Sales (2005)
Foreign Titles
Japanese Titles
Sales of Anime for General
13,972
107,316
Public
Sales of Anime for Children
2,385
14,758
Anime Sales Amount (Total)
16,357
122,074
Ratio
11.8%
88.2%

Unit: Million Yen
Total
121,288
17,143
138,431
100%

Source: Japan Video Software Association

3.2 จุดแข็ง-จุดออนของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทในประเทศญี่ปุน
จุดแข็ง
1. อุ ตสาหกรรมการผลิ ตดิ จั ลคอนเทนท ของญี่ ปุ นทั้ งในด านเกมและแอนิ เมชั่ น
มีเสถียรภาพสูง
2. การบริโภค Local Content มีสูงมาก
3. ตลาดดิจิทัลคอนเทนทมีขนาดใหญพอที่จะใหผูประกอบการทั้งผูผลิตเจาเล็กและ
เจาใหญรวมมีสวนแบงตลาดได
4. ผลงานและสินคาของบริษัทที่เปนผูนําตลาดยังสามารถกาวไปเปนผูนําในตลาด
ระดับสากลได
5. ทรัพยากรบุคคลของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นญี่ปุนนั้นถือวามีความโดดเดนมาก
เนื่องจาก Animator และ Creative ญี่ปุนเขาใจถึงการผสมผสานระหวางความ
ตองการดานศิลปะและเนื้อเรื่องที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ทั้งในและตางประเทศได
จุดออน
1. ตลาดดิจิทัลคอนเทนทจากตางประเทศยังไมสามารถเขาไปทําตลาดไดงาย
2. ภาษาญี่ปุนคอนขางเปนอุปสรรคตอการติดตอสื่อสารและการทําความเขาใจตอ
วัฒนธรรมของญี่ปุน

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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3. นวัตกรรมดานเทคโนโลยีและดิจิทัลคอนเทนทในญี่ปุนมีการแขงขันสูงมากและ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ผู ป ระกอบการจะต อ งมี ค วามพร อ มด า น
เทคโนโลยีและเงินทุนอยางมากเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว
4. โอกาสของผูประกอบการไทยในประเทศญี่ปุน
อยางที่กลาวในตอนตนวาตลาดเกมและแอนิเมชั่นของญี่ปุนนั้นนิยมบริโภคผลงานที่
ผลิตภายในประเทศเปนหลัก ความนิยมใน Local Content นี้เองที่ทําใหการเจาะตลาดของ
ผลงานจากตางประเทศเปนไปไดยาก อีกทั้ง Character และ Content ของไทยไมไดพัฒนาขึ้น
มาเพื่ อ จํ า หน า ยในตลาดในญี่ ปุ น ซึ่ ง มี ค วามต อ งการเฉพาะ อย า งไรก็ ต าม โอกาสของ
ผูประกอบการไทยในการนําเสนอหรือแสดงผลงานสูสายตาชาวญี่ปุนอาจมีความเปนไปไดเชน
การจัดแสดงในงานประเภทการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จัดโดยองคกรระหวางประเทศ เชน การ
ท อ งเที่ ย วและกระทรวงวั ฒ นธรรม เป น ต น เนื่ อ งจากมี ก ารศึ ก ษาพบว า ในประเทศญี่ ปุ น มี
ประชากรจํานวนมากที่เปนผูบริโภคในกลุม Niche ที่ชื่นชมวัฒนธรรมตางประเทศที่มีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวอยางเชนวัฒนธรรมไทยและความเปน Thainess โดยถือวาเปน High End
Culture
สํ า หรั บ ความต อ งการทํ า ตลาดในประเทศญี่ ปุ น ในเบื้ อ งต น ควรมี ก ารรวมกลุ ม
ผูประกอบการภายใตการนําของภาครัฐในการประชาสัมพันธและทํา Roadshow ตางๆ อยาง
ตอเนื่องและนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง โดยอาจจะตองเนนการทําตลาด
แบบเฉพาะเจาะจงกลุมเปาหมาย เชน Niche Market หรือตลาดระดับบน อยางไรก็ตามหาก
ผูประกอบการตองการจะทําการตลาดในญี่ปุนอยางจริงจังจําเปนตองเขาใจถึงวัฒนธรรมและ
ภาษาญี่ปุนเปนอยางดี ซึ่งจําเปนตองสรางความใกลชิดและความสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการ
ญี่ปุน หรืออาจตองมีการจางหรือแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญไทย-ญี่ปุนในระยะยาวโดยภาครัฐใหการ
สนับสนุน เพื่อโอกาสในการตอยอดหรือขยายผลทางธุรกิจในอนาคต
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ตัวอยางภาพบรรยากาศภายในงาน
Tokyo Game Show 2008

บริเวณทางเขาและพื้นที่ภายในงาน

บริเวณจัดแสดงและออกบูธภายในงาน

บรรยากาศภายในการสัมมนา
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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ตัวอยางภาพบรรยากาศภายในงาน
Japan Anime Collaboration Market (JAM) 2008:

บริเวณจัดแสดงและออกบูธภายในงาน

บรรยากาศภายในการประชุมและสัมมนา

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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ตัวอยางภาพบรรยากาศภายในงาน
21st Tokyo International Film Festival (21st TIFF)

บริเวณจัดงานและเจรจาซือ้ ขายภาพยนตร

บรรยากาศภายในการประชุมและสัมมนา

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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ตัวอยางภาพบรรยากาศภายในงาน
Digital Content Expo 2008

บริเวณจัดแสดงงานและนิทรรศการ

บรรยากาศภายในการประชุม

บรรยากาศภายในการสัมมนา
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
คณะทํางานไดเดินทางภาคสนามเพื่อสํารวจตลาดและเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห
ความเปนไปไดของผูประกอบการไทยในการทําการตลาดหรือความรวมมือดานการผลิตใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท แอนิเมชั่น และเกม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยชวงเวลา
ดังกลาวคณะทํางานสามารถเขารวมงานได 2 งานดังตอไปนี้
1. Dubai International Character & Licensing Fair 2008 ระหวางวันที่ 28-30
ตุลาคม 2551
2. Dubai World Games Expo 2008 ระหวางวันที่ 28-30 ตุลาคม 2551
ในการเข า ร ว มงานดั ง กล า วคณะทํ า งานได เ ข า ร ว มการสั ม มนา การสั ม ภาษณ
ผูประกอบการทองถิ่นและตางประเทศที่มารวมงาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ รวมถึงสํารวจตลาดที่
มีการบริโภคผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท ทําใหสามารถสรุปผลการวิเคราะหได
ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2. รายงานการสํารวจและวิเคราะหงาน
2.1 Dubai International Character & Licensing Fair 2008 และ
2.2 Dubai World Games Expo 2008
2.3 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน
3. การวิเคราะหศักยภาพตลาดของนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
3.1 ความตองการของตลาด และลักษณะการบริโภค
3.2 จุดออน-จุดแข็งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทในนครดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
3.3 แอนิเมชั่น Freej กับโอกาสของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส
4. โอกาสของผูป ระกอบการไทยในนครดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิเ รตส หรื อ
ภูมิภาคนี้
1.

ขอมูลทั่วไป นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส14

พื้นที่: ประมาณ 1,287.4 ตารางกิโลเมตร
สกุลเงิน: เดอรแฮม (Dirham หรือ AED)
เวลาทองถิ่น: เวลาทองถิ่นของนครดูไบชากวาประเทศไทย 3 ชัว่ โมง

14

อางอิงจาก www.dubaitourism.ae
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ภาษา: ภาษาอาหรับเปนภาษาราชการ แตมีการใชภาษาอังกฤษอยางกวางขวางในการเจรจา
ธุรกิจการคา
ประชากร: 1.5 ลานคน (ประมาณการป 2008) เชื้อชาติอาหรับ รอยละ 10 เชื้อชาติเอมิเรตส
รอยละ 20 เชือ้ ชาติเอเชียใต รอยละ 60 เชื้อชาติตะวันตก รอยละ 10
สภาพเศรษฐกิจ:
นครดูไบมีน้ํามันและกาซธรรมชาติเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ทําใหเศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตขึ้นภายในระยะเวลารวดเร็ว แตอยางไรก็ตามมูลคาเศรษฐกิจจากการผลิตน้ํามัน
คิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 6 ของมูลคาเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศเทานั้น15 โดยปจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจของนครดูไบมีรายไดหลักจากการเปนศูนยกลางการคา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และสถาบันการเงินของภูมิภาคตะวันออกกลาง
นอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางแหลงทองเที่ยว
เพื่อ ดึง ดูดนัก ทอ งเที่ย วตา งประเทศโดยเฉพาะอยา งยิ่ง จากยุโ รปและรัส เซีย ซึ่ง ในปจ จุบัน
รายไดจ ากการทอ งเที ่ย วมีส ว นสํ า คัญ อยา งยิ ่ง ตอ เศรษฐกิจ ของนครดูไ บ โดยคาดวา จะ
กลายเปนรายไดหลักของนครดูไบในอนาคตเพื่อทดแทนอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติที่อาจจะหมดลงในไมชา
2. รายงานการสํารวจและวิเคราะหงาน
Dubai International Character & Licensing Fair 2008
งาน Dubai International Character and Licensing Fair 2008 ในครั้งนี้กลาวได
วาจัดขึ้นเปนครั้งแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางและอาหรับ โดยจัดขึ้นที่ Dubai International
Convention & Exhibition Centre และใหนิยามของงานวา “Be Like Dubai” โดยกิจกรรม
ภายในงานจะประกอบดวยการออกบูธเพื่อแสดงสินคาของผูประกอบการ และการสัมมนาโดย
วิทยากรทั้งในประเทศและตางประเทศ และมีพื้นที่เล็กๆ จัดไวเปน Business Centre เพื่อให
ผูประกอบการใชเปนพื้นที่เจรจาธุรกิจ
ในสวนพื้นที่แสดงสินคานั้น มีผูประกอบการรวมออกบูธทั้งหมด 7316 ราย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
-

-

15
16

ผูประกอบการจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสทั้งหมด 28 ราย
จากประเทศในตะวันออกลาง 4 ประเทศ ไดแก คูเวต 3 ราย ซาอุดิอาระเบีย 2 ราย
ซีเรีย 2 ราย และเลบานอน 1 ราย
จากแอฟริกาเหนือ 1 ประเทศ ไดแก อียิปต 3 ราย

Dubai economy set to treble by 2015 ArabianBusiness.com (3 February 2007)
Dubai International Character & Licensing Fair Official Catalogue
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-

-

-

จากทวีปเอเชีย 8 ประเทศ ไดแก เกาหลีใต 9 ราย ญี่ปุน 10 ราย อินเดีย 1 ราย
มาเลเซีย 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย ประเทศฮองกง 1 ราย
และจีน 1 ราย
จากทวีปยุโรป 3 ประเทศ ไดแก สหราชอาณาจักร 3 ราย สเปน 1 ราย และ
ฝรั่งเศส 1 ราย
จากทวีปอเมริกาเหนือ 1 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา 3 ราย
จากทวีปอเมริกาใต 1 ประเทศ ไดแก เม็กซิโก 1 ราย

ผูประกอบการที่มาออกบูธสวนมากมาจากธุรกิจแอนิเมชั่นและอุตสาหกรรมบันเทิง17
คิดเปนประมาณรอยละ 53 ของผูออกบูธทั้งหมด นอกนั้นจะเปนผูประกอบการจากอุตสาหกรรม
Merchandising อื่นๆ เชน เสื้อผา ของเลน เครื่องกีฬา สื่อสิ่งพิมพ เปนตน ภายในงานมี
ผูเขารวมชมงานทั้งหมดจาก 42 ประเทศ ซึ่งสวนมากมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาพันธมิตร
ทางธุรกิจใหมในอุตสาหกรรม Licensing ตลอดจนหาขอมูลตลาดของธุรกิจ Licensing ใน
ภูมิภาคนี้ ซึ่งจากการสํารวจบรรยากาศภายในงานพบวาผูประกอบการที่มาออกบูธนั้นสวนมาก
เปนผูประกอบการที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป เนื่องจากเปนผูประกอบการที่มาจากหนวยงาน
หรือบริษัทที่คอนขางเปนที่รูจักภายในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือเปนหนวยงานที่เปนตัวแทน
จากภาครัฐหรือองคกรที่มีความนาเชื่อถือ เปนที่นาสังเกตวาผูประกอบการทองถิ่นสวนมากจะ
เปนผูประกอบการขนาดเล็กคลายกับประเทศไทย สําหรับผูเขาชมงานทั่วไปสวนมากเปนเด็ก
นักเรียนชวงประถมและมัธยมตั้งแต 10 – 18 ป และการเขาชมเปนหมูคณะโดยสถานศึกษา
สําหรับผลงานที่นํามาแสดงเมื่อพิ จารณาแลวพบว าผลงานสวนใหญจะมีลักษณะเปน
เนื้อหาทองถิ่น (Local Content) และผลงานมักจะเปนที่รูจักของประชาชนโดยทั่วไปอยูแลว ทําให
มีโอกาสนําไปตอยอดเปนสินคาประเภทอื่นไดงาย สวนผูประกอบการที่มาจากตางประเทศเชน
เกาหลี ญี่ปุน นั้นการนําเสนอเนื้อหายังคงมีขอจํากัดเนื่องจากอุปสรรคทางวัฒนธรรม แตก็มีการ
เจรจาเพื่อแสวงหาความรวมมือหรือรูปแบบทางธุรกิจในอนาคตระหวางผูประกอบการดวยกัน
ในสวนการสัมมนานั้น จากการวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของการสัมมนาไดสะทอนถึง
ภาพรวมของอุตสาหกรรม Licensing ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและภูมิภาคตะวันออกกลาง
กลาวคือในวันแรกการสัมมนาจะเนนใหผูที่เขาฟงเขาใจถึงความหมายและความสําคัญของ
อุตสาหกรรม Licensing ตลอดจนแนวโนมของอุตสาหกรรม รวมถึงการใชประโยชนจาก
Licensing โดยเชิญวิทยากรระดับสูงจากองคกรดาน Licensing ไดแก LIMA (International
Licensing Industry Merchandisers’ Association) และผูประกอบการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอื่นๆ ที่เชี่ยวชาญมาบรรยาย ซึ่งหากวิเคราะหความเขมขนของเนื้อหาแลวพบวายัง
ไมมีการนําเสนอในเชิงลึก และเนนการทําความเขาใจแกผูประกอบการและสรางความตระหนัก
ในอุตสาหกรรมมากกวา (Industry Awareness)
17
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ในวันที่สองนั้นการสัมมนาจะเปนการอบรม Workshop เรื่องการทําธุรกิจ Licensing
ใหแกผูที่สนใจ โดยวิทยากรจาก The Licensing Groups Ltd. จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหมาะสม
กับผูที่ตองการหรือเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับ Licensing โดยเนื้อหาการบรรยายคอนขางละเอียดและ
เป นขอมูล เชิงวิช าการแต ยัง ไมมีขอมูล เชิง เทคนิค มากนัก ทั้ งนี้เ พื่ อเป นการปูพื้น ฐานใหแ ก
ผูประกอบการใหมมากกวา แตอยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาการอบรมในวันที่สองยังไมไดรับ
ความสนใจจากผูประกอบการและผูเขาชมงานมากที่ควร ซึ่งคณะทํางานเห็นวาเนื่องจากจํานวน
ผูประกอบการใหมยังนอยและการประชาสัมพันธยังไมมากพอ
2.2 Dubai World Games Expo 2008
งาน Dubai World Games Expo 2008 จัดขึ้นเปนครั้งแรกเชนกันพรอมกับงาน Dubai
International Character and Licensing Fair โดยใชพื้นที่เดียวกัน และมีนิยามของงานวา
“Play in Dubai” ซึ่งกิจกรรมภายในงานที่สําคัญจะประกอบดวยการออกบูธแสดงสินคา การ
สัมมนาและการแขงขัน World Game Championship
ในสวนพื้นที่แสดงสินคานั้น มีผูประกอบการรวมออกบูธทั้งหมด 3418 ราย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
-

-

ผูประกอบการจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสทั้งหมด 16 ราย
จากประเทศในตะวั น ออกลาง 3 ประเทศ ได แ ก อิ ห ร า น 8 ราย (Iranian
Pavilion) ซาอุดิอาระเบีย 1 ราย และจอรแดน 1 ราย
จากทวีปเอเชีย 3 ประเทศ ไดแก เกาหลีใต 2 ราย ญี่ปุน 3 ราย และอินเดีย 1 ราย
จากทวีปอเมริกาเหนือ 2 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา 1 ราย และแคนาดา 1 ราย

ผูประกอบการที่มาออกบูธสวนมากเปน Game Developer, Game Distributor และ
ธุรกิจการลงทุนในอุตสาหกรรมเกมและสื่อบันเทิง19คิดเปนประมาณรอยละ 34 ของผูออกบูธ
ทั้ ง หมด นอกนั้ น จะเป น ผู ป ระกอบการจากอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น แอนิ เ มชั่ น
โทรคมนาคม สื่อโฆษณา เปนตน สําหรับในสวนของผูเขารวมงานนั้น จํานวนกวารอยละ 40-50
มีวัตถุประสงคในการเขารวมงานเพื่อสรางโอกาสทางตลาด หาพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาคนี้
สําหรับผูเขาชมงานทั่วไปมีตั้งแตเด็กนักเรียนชวงประถมและมัธยมตั้งแต 10 – 20 ป จนถึง
ผูประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับเกม แตอยางไรก็ตามจํานวนผูเขาชมงานโดย
เฉลี่ยยังนอยกวาการจัดงานเกมในประเทศอื่นๆ
สํ า หรั บ ผลงานที่ นํ า มาแสดงเมื่ อ พิ จ ารณาแล ว มี เ กมที่ มี เ ป น เนื้ อ หาท อ งถิ่ น (Local
Content) ยังไมมากนัก และสวนมากเปนเกมบนโทรศัพทมือถือ นอกจากนี้ผูประกอบการ
สว นมากยัง เป น นั ก พัฒ นาเกมอิส ระมากกว า อยู ใ นรู ป บริ ษั ท โดยเฉพาะผู ป ระกอบการจาก
18
19

Dubai World Game Expo 2008 Official Catalogue
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่มาออกบูธจะเปน Game Publisher ซึ่งนําเขาเกมจากตางประเทศ
มากกวา และภาพรวมของเกมที่นํามาแสดงนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกมที่มีการบริโภคในประเทศ
ไทยแล ว ยั ง ล า ช า กว า ไทยมาก รวมถึ ง รู ป แบบเกมที่ เ ล น ก็ จ ะเป น เกมบนโทรศั พ ท มื อ ถื อ
เกมคอมพิวเตอร PC (Offline) หรือ เกม PC LAN โดยยังไมพบการเลนเกมออนไลนทั่วไป
ดังเชนในประเทศไทย แตในอนาคตมีความเปนไปไดที่เกมออนไลนอาจไดรับความนิยมมากขึ้น
เมื่อโครงสรางพื้นฐานดานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงไดรับการพัฒนาแลว
ในสวนการสัมมนานั้น ฝายจัดงานใชการประชุมวา Game Summit โดยมีการเชิญ
วิทยากรจากบริษัทและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเขามาบรรยาย เชน Nokia, Sony
Computer กระทรวงวัฒนธรรมและการพัฒนาเยาชนและชุมชน สื่อโทรทัศน เปนตน โดยเนนให
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมและแนวคิดการทําธุรกิจเกมในภูมิภาคตะวันออกกลาง
โดยในงานนี้ มี วิ ท ยากรจากสถาบั น เกมคอมพิ ว เตอร แ ห ง ชาติ ป ระเทศอิ ห ร า นเข า ร ว มด ว ย
ซึ่งคาดการณวาสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีความเปนไปไดที่จะสรางความรวมมือในการพัฒนาเกม
ระหวางกันในอนาคต ทั้งนี้มีขอไดเปรียบเรื่องความใกลชิดทางวัฒนธรรมและศาสนานั่นเอง
อยางไรก็ตามมีขอสังเกตเชนเดียวกับการจัดงาน Licensing ขางตนวาจํานวนผูเขารวมสัมมนา
กลับมีไมมาก ซึ่งเขาใจวานาจะมีเหตุผลมาจากความใหมของอุตสาหกรรมเกมในภูมิภาคนี้
ประกอบกับจํานวนผูประกอบการที่ยังนอยและความไมเขาใจในอุตสาหกรรมเกมนั่นเอง
2.3 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน
จากการสํารวจงานและเขารวมในกิจกรรมตางๆในงาน Dubai International Character &
Licensing Fair 2008 และ Dubai World Game Expo 2008 ทําใหสามารถวิเคราะหขอดี - ขอเสีย
ของงานซึ่งอาจเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจการเขารวมงานของผูประกอบการไทยไดดังนี้
ขอดี
1. งานทั้ง 2 เปนงานใหมที่เปดกวางตอผูประกอบการทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่ตองการเขารวมงาน
2. เป น งานที่ ผู ป ระกอบการไทยมี อ งค ค วามรู แ ละความสามารถรวมทั้ ง มี
ผูประกอบการที่มีผลิตภัณฑที่สามารถออกบูธแสดงงานได
3. เปนงานที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสทั้ง 2
งาน ซึ่งจะชวยใหการติดตอระหวางภาครัฐตอรัฐในอนาคตงายขึ้น
4. เนื่องจากจํานวนผูประกอบการและผูที่ออกบูธยังมีไมมากจึงมีโอกาสในการ
เจรจาหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจไดทั่วถึง
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ขอเสีย
1. คาใชจายและคาครองชีพในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสคอนขางสูง
2. การจัดงานยังไม สามารถดึงดูดสาธารณชนไดมากอยางเชนการจั ดงานใน
ประเทศอื่นๆ
3. ผลงานที่แปลกใหมจากตางประเทศยังมีขอจํากัดในการเขาถึงตลาด
4. การปรับตัวเขากับวิถีชีวิตและรูปแบบธุรกิจในตะวันออกกลาง
3. การวิเคราะหศักยภาพตลาดของนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
3.1 ความตองการของตลาดและลักษณะการบริโภค
จากการสํารวจตลาดเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคพบวา นครดูไบเปนตลาดใหม
แหงหนึ่งของโลกและเปนศูนยกลางการคาในอาหรับที่สามารถเชื่อมโยงไปยังทวีปแอฟริกาตอน
เหนือได นอกจากนี้ประชากรมีศักยภาพในการบริโภคและมีความตองการสินคาหรือผลิตภัณฑ
ใหมๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาหรือผลิตภัณฑจากตางประเทศ อยางไรก็ตามจาก
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทพบวาประชากรสวนใหญยัง
ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทมากนัก เนื่องจากเปนเรื่องที่คอนขางใหม
ประกอบกั บ วั ฒ นธรรมการบริ โ ภคยั ง คงเป น แบบดั้ ง เดิ ม กล า วคื อ เน น การบริ โ ภคสิ่ ง ที่ เ ป น
รูปธรรมและเปนที่รูจัก เชน เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องกีฬา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณการ
สื่อสาร เปนตน
สําหรับการบริโภคที่เกี่ยวของกับดิจิทัลคอนเทนทนั้นพบวา มีความตองการของ
ตลาดอยูบางแลว เชน การตูนแอนิเมชั่น ดังจะเห็นไดจากความสําเร็จของการตูนแอนิเมชั่นเรื่อง
Freej ที่เปนที่นิยมในปจจุบันและสามารถนําไปตอยอดเปนสินคาหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ได
มากมาย สงผลใหมีผูประกอบการใหมพยายามที่จะสรางสรรคแอนิเมชั่นขึ้นมาบางเพื่อหวังตอ
ยอดมูลคาของสินคาในอนาคต อยางไรก็ตามมุมมองการบริโภคที่มีตอแอนิเมชั่นในนครดูไบนั้น
ยั ง จํ า กั ด อยู ใ นหมู เ ยาวชนเท า นั้ น การนํ า แอนิ เ มชั่ น ไปใช ป ระโยชน ด า นอื่ น ๆ ยั ง ไม เ ป น ที่
แพร ห ลาย ยกเว น แต ก ารนํ า ไปใช ใ นการนํ า เสนอผลงานทางสถาป ต ยกรรม (Architectural
Visualization)
สํ า หรั บ การบริ โ ภคเกมนั้ น ประเทศดู ไ บยั ง มี ก ารบริ โ ภคค อ นข า งน อ ย เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศไทยและประเทศอื่ น ๆ ในทวี ป เอเชี ย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากข อ จํ า กั ด ทาง
วัฒนธรรมและศาสนาทําใหเกิดขอจํากัดในการเขาถึงและมีปฏิสัมพันธกับเกมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เกมออนไลนแบบ MMORPG
นั้น ยั งไมเปนที่แพร หลายและไมพบเห็นการตลาดหรื อ
ประชาสัมพันธ และยังไมพบรานเกมหรือ Internet Cafe ใดๆ ในนครดูไบ สวนเกมที่มีจําหนาย
อยูในตลาดปจจุบันจะเนนเกมคอนโซล และเกมคอมพิวเตอร PC และคอนขางลาหลังกวา
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ประเทศไทยมาก เกมอีกประเภทหนึ่งที่พบเห็นไดงายและมีมากกวาคือเกมในโทรศัพทมือถือ
ซึ่งผลิตโดยบริษัท โนเกีย สวนเกมแฮนดเฮลดนั้น ปริมาณการบริโภคยังไมชัดเจน
3.2 จุดแข็ง-จุดออนของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทในนครดูไบ
จากการสํ ารวจและวิเ คราะหต ลาดและการบริ โภคในข างต นแล ว คณะทํ า งานจึ ง ได
ประเมินจุดออน-จุดแข็งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของนครดูไบได ดังนี้
จุดแข็ง
1. นครดูไบเปนตลาดใหมที่มีสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอยางรวดเร็ว และมีโอกาส
ขยายตัวไดอีกมาก นอกจากนี้ยังกําลังมองหาอุตสาหกรรมใหมๆ เพื่อสราง
ความหลากหลายและเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหแกนครดูไบในอนาคต
2. ผูบริโภคมีกําลังซื้อคอนขางสูง นอกจากนี้ผูบริโภคยังแสวงหาสินคาหรือ
ผลิตภัณฑใหมๆ อยูเสมอ
3. อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทมีแนวโนมจะไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
มากขึ้นในอนาคต เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่สามารถสรางมูลคาใหแก
ประเทศไดมากกวาอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเปนการสนับสนุน
นโยบายการพัฒนาและขยายโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีของประเทศ
4. นครดู ไ บเป น ศู น ย ก ลางทางการค า การเงิ น แบบสมั ย ใหม ใ นภู มิ ภ าค
ตะวัน ออกกลาง และมี ค วามสามารถในการเป ด ช อ งทางการค าสู ห ลาย
ประเทศในทวีปแอฟริกาได
5. เนื่องจากอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทยังเปนเรื่องใหมในนครดูไบ ทําให
คูแขงในธุรกิจเดียวกันยังมีจํานวนไมมาก ซึ่งเปดโอกาสใหผูประกอบการ
สามารถสรางตลาดของตัวเองได
6. นครดูไบมีนโยบายที่รองรับและสนับสนุนการลงทุนและการทําธุรกิจของ
ชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุ รกิจที่ประเทศขาดแคลน หรือไมมี
ผูชํานาญการในธุรกิจเหลานั้น
7. รัฐบาลนโยบายดานภาษีที่เอื้ออํานวยตอการลงทุนของชาวตางชาติ รวมถึงมี
การสนับสนุนดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนจากภาครัฐ
จุดออน
1. ปริมาณแรงงานมีฝมือขั้นสูงมีจํานวนนอย จําเปนตองพึ่งการนําเขาแรงงาน
จากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากอินเดีย และปากีสถาน
2. ความตื่ น ตั ว ของคนในสั ง คมต อ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล คอนเทนท ยั ง อยู ใ น
วงจํากัด และมีมุมมองวาเปนเรื่องของความบันเทิงในครัวเรือน มากกวา
เปนอุตสาหกรรม
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3. การศึกษาในระดับวิชาชีพหรืออุดมศึกษาดานดิจิทัลคอนเทนทยังไมไดรับ
ความสนใจเทาที่ควร
4. ขอจํากัดทางดานวัฒนธรรมและศาสนา ทําใหการสรางเนื้อหา (Content)
ถูกจํากัด
3.3 แอนิเมชั่น Freej กับโอกาสของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส
จากการสํารวจงาน Dubai International Character & Licensing Fair 2008 นี้เอง
คณะทํางานไดพบกับแอนิเมชั่นทองถิ่นเรื่อง Freej ซึ่งมีความนาสนใจในลักษณะของการเปน
ตนแบบ (Role Model) การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทที่อาจเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการในการใช เปนแนวทางการเขาสูตลาดตะวันออกกลาง หรือใชเ ปนกรณีศึกษา
สําหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทยได
แอนิเมชั่น Freej เปนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องแรกของตะวันออกกลางโดยออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนแหงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตั้งแตป 2006 โดยออกอากาศครั้งละ 15 นาที โดย
เริ่มแรกกําหนดใหมีทั้งหมด 15 ตอนเทานั้น แตในปจจุบันมีการสรางเพื่อออกอากาศทั้งสิ้น 3
ภาคดวยกัน (ภาคที่ 3 จะออกอากาศประมาณเดือนสิงหาคม 2009) ซึ่งเนื้อเรื่องจะเปนเรื่องราว
ของสุภาพสตรี ชาวอาหรับสูงวัย 4 คน ซึ่งมีอุปนิ สัยตางกันและเปนเพื่ อนบานกัน ทั้ง 4 คน
พยายามที่จะใชชีวิตอยางสงบสุขภายใตบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไม
คุนเคย โดยทุกวันพวกเธอตองแกปญหาสังคมที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอยางรวดเร็วนี้เองดวยวิธีที่งายๆ แตอยูบนพื้นฐานความเชื่อในวิถีชีวิตของชาวอาหรับ
มาตั้งแตดั้งเดิม
แนวคิดการสรางแอนิเมชั่นเรื่องนี้มีมาตั้งแตป 1998 โดย Mohammed Saeed Harib
แตไดรับการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมในป 2003 เมื่อโครงการ Dubai Media City ไดถือกําเนิด
ขึ้นและไดมีการนําแนวคิดและตัวอยางงานนําเสนอแกคณะกรรมการ Sheikh Mohammed
Establishment for Young Business Leaders (SME) ซึ่งมีสถานะเปนกองทุนเริ่มตน (Initial
Fund) เพื่อสนับสนุนผูประกอบการรุนใหมในอุตสาหกรรมสื่อทุกประเภทในโครงการ Dubai
Media City และเมื่อไดรับการอนุมัติทําให Freej มีสถานะเปนโครงการระดับชาติ จากนั้นบริษัท
Lammtara FZLLC. จึงไดกอตั้งขึ้นในป 2005 โดย Mohammed Saeed Harib เพื่อดูแลการ
ผลิตแอนิเมชั่นดังกลาว นอกจากนี้โครงการดังกลาวยังไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอื่นๆ
เชน Awraq Publishing, Arab Radio Network, JBM และสถาบันการศึกษาตางๆ ในอาหรับ
เปนตน
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ตัวละครหลักจากแอนิเมชั่น Freej
ปจจุบันแอนิเมชั่น Freej ไดรับการออกอากาศครอบคลุมหลายประเทศในคาบสมุทร
อาหรับ และตะวั นออกกลาง โดยเป น รายการสถานี โทรทัศ นที่ได รั บ ความนิ ยมอั น ดับหนึ่ง มี
จํานวนการรับชมประมาณ 200 ลานครั้ง และดวยความเปนที่นิยมนี้เองทําใหเกิดการตอยอด
อุตสาหกรรม Licensing จากแอนิเมชั่นเรื่องนี้ โดยเริ่มตนจากการจําหนายแผน DVD ที่ทํา
รายไดกวา 1.6 ลานเดอรแฮม (ประมาณ 15 ลานบาท) โดยในปจจุบันมีการใชลิขสิทธิ์เพื่อการ
ตอยอดผลิตภัณฑธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 12 รายการ ไดแก
1) พวงกุญแจ หุนปน (Figure)
2) สติกเกอรตกแตงคอมพิวเตอรโนตบุก
3) ของที่ระลึกและเครื่องใชเบ็ดเตล็ด เชน แจกัน นาฬิกา ที่ใสซีดี ถวยน้ําชา ฯลฯ
4) เบเกอรี (Cupcake)
5) ผลิตภัณฑกระดาษเช็ดหนา กระดาษชําระ
6) เครื่องเขียน
7) ช็อกโกแลต
8) ดีวีดี ภาค 1 และ 2
9) น้ําหอมและผลิตภัณฑปรับอากาศ
10) ของเลนเสริมสรางพัฒนาการเด็ก
11) กระเปานักเรียน และเครื่องใชสําหรับเด็กนักเรียน
12) Mascot ในการประชาสัมพันธโครงการ Bidaya Education and Leadership
Programme
นอกจากนี้ Freej ไดรับเลือกใหเปน Theme Park ใน Dubailand สวนสนุกที่กําลังสราง
ขึ้นเพื่อใหเปนสวนสนุกที่ใหญที่สุดของโลกในป 2013 เพื่อเปนตัวแทนในการสรางความเขาใจ
วัฒนธรรมและมรดกมุส ลิมอาหรับและโลกตะวันออกกลางใหแกนานาประเทศ ซึ่งโครงการ
ดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก Dubai Culture and Arts Authority ดวย
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ดังนั้นจะเห็นไดวาแอนิเมชั่น Freej ไดกลายเปนตนแบบของการสรางอุตสาหกรรมใหม
ที่อยูบนพื้นฐานของความคิดสรางสรรค (Creative Industry) ที่ประสบความสําเร็จและไดแตก
แขนงออกเปนธุรกิจใหมๆ ที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑไดอยางรวดเร็ว โดยไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลและเอกชนในฐานะโครงการแหงชาติ ซึ่งเชื่อวาจะกอใหเกิดพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมประเภทนี้อีกมากมายในอนาคต
4. โอกาสของผูประกอบการไทยในนครดูไบ
จากผลการวิเคราะหในขางตนจะพบวาแมวานครดูไบจะมีความนาสนใจในการเปน
ตลาดใหมสําหรับผูประกอบการที่กําลังแสวงหาโอกาสในการเขาถึงแหลงตลาดใหมๆ แตดวย
ความที่ เ ป น ตลาดใหม ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น มาอย า งรวดเร็ ว ฉั บ พลั น ซึ่ ง แตกต า งจากตลาดอื่ น ๆ ที่ มี
พัฒนาการเติบโตของตลาดอยางคอยเปนคอยไป ทําใหศักยภาพของตลาดในนครดูไบยังขาด
ความพรอมบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปสรรคทางดานวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งมีความ
เขมแข็งและสรางขอจํากัดตอการบริโภคสื่ออื่นๆ จากภายนอก นอกจากนี้ดูไบยังเปนเมืองที่มี
สัดสวนประชากรของตนเองนอยกวาแรงงานตางชาติ ซึ่งแรงงานเหลานี้มีกําลังซื้อและรสนิยม
การบริโภคที่แตกตางกัน
อยางไรก็ตามผูประกอบการไทยยังมีโอกาสในการเขามาทําตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนทในนครดูไบ ซึ่งคณะทํางานมีความคิดเห็นวารูปแบบการทําการตลาดควรแบงเปน 2
ระดับ กลาวคือในระดับแรกควรใหหนวยงานภาครัฐเปนผูนําในการติดตอและประชาสัมพันธ
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทยใหเปนที่รูจักระหวางภาครัฐดวยกัน (G2G) จากนั้นจึง
ขยายการประชาสัมพันธมายังภาคธุรกิจ (G2B) หรืออาจดําเนินการควบคูกันไปและหลังจากนั้น
จึงใหภาคธุรกิจดําเนินการติดตอในระดับภาคธุรกิจดวยกันเอง (B2B) ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของนครดูไบ ไดแก
1. Dubai Culture and Arts Authority
ที่อยู Level 15, The Gate
Dubai International Financial Center P.O. Box 125115, Dubai, UAE
Tel: 800 4003
เว็บไซต http://cultureartsdubai.ae Email: info@cultureartsdubai.ae
เปนหนวยงานภาครัฐภายใตการอุปถัมภของ Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum เจ า ผู ค รองนครดู ไ บ ทํ า หน า ที่ ดู แ ลและวางนโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
วัฒนธรรมและศิลปะของนคร
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2. Department of Economic Development
ที่อยูติดตอผานทางเว็บไซต www.dubaided.gov.ae หรือ Call Centre 700040000
ทําหนาที่ในการดูแลและกํากับนโยบายเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ทั้งในและจาก
ตางประเทศ
3. Dubai Media Incorporated
ที่อยู Dubai Media Incorporated
Post Box: 835, Dubai, UAE.
Tel: +971 4 336 9999 Fax: +971 4 336 0060
เว็บไซต www.dmi.gov.ae Email: info@dmi.ae
เปนหนวยงานที่ดําเนินงานโดยภาครัฐบริหารแตจัดการในรูปแบบเอกชนทําหนาที่
ควบคุมและดูแลกิจการสื่อตางๆ ของดูไบ
4. Dubai Holding
ที่อยู Dubai Holding
Emirates Towers 49th Floor, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 66000
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 362 2000 Fax: +971 4 362 2091
เว็บไซต http://dubaiholding.com
ดําเนินงานในรูปบริษัท กํากับดูแลและบริหารโดยรัฐมนตรี Minister of Cabinet
Affairs of the Federal Government of the United Arab Emirates ซึ่งทําหนาที่
เปนประธานคณะกรรมการบริหารแหงนครดูไบดวย ซึ่งบริหารดานการลงทุนของ
ภาคเอกชนทั้งหมดในทุกอุตสาหกรรมในดูไบ ตัวอยางโครงการสําคัญๆ เชน Dubai
Internet City, Dubai Media City, Dubai Financial Hub เปนตน
เหตุที่ภาครัฐควรเปนผูนําในการทําการตลาดในระยะแรกเนื่องจากการบริหารงานของ
นครดูไบยังอยูในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยซึ่งหนวยงานภาครัฐยังคงอยูภายใตการกํากับดูแล
โดยเจาผูครองนครและเชื้อพระวงศแมแตหนวยงานเอกชนที่สําคัญยังไดรับการกํากับดูแลโดย
ภาครัฐ นอกจากนี้คณะทํางานมีความเห็นวาวาภาคธุรกิจไทยยังมีขอจํากัดดานประสบการณใน
การเจรจาธุ ร กิ จ เนื่ อ งจากผู ป ระกอบการส ว นมากเป น รายย อ ยและไม คุ น เคยกั บ ภู มิ ภ าค
ตะวันออกกลาง อีกทั้งยังมีอุปสรรคเรื่องความเขาใจทางวัฒนธรรม และมีประเทศคูแขงที่สําคัญ
คือ อินเดีย และปากีสถาน ซึ่งมีความใกลชิดระหวางภาครัฐคอนขางมาก และมีการทําขอตกลง
ดานแรงงานระหวางรัฐ ซึ่งหากหนวยงานภาครัฐสามารถสรางความรวมมือระหวางกันไดนั้น
ก็เชื่อวาจะลดอุปสรรคดังกลาวลงไดระดับหนึ่ง
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สวนในภาคธุรกิจนั้น โอกาสในการสรางตลาดในเมืองนี้ควรเริ่มจากการเปนผูผลิตรวม
หรือรับจางผลิตโดยตรง (Outsource) หรือเปนพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเรียนรูวิธีและทําความ
เขาใจการเขาถึงเนื้อหา (Content) ซึ่งมีความแตกตางและเปนเอกลักษณเฉพาะตัว หรือทํา
การตลาดผานตัวละคร (Character) โดยใชผลิตภัณฑหรือสินคาตางๆ เปนสื่อกลางการเขาถึง
ผูบริโภค และควรหาโอกาสประชาสัมพันธธุรกิจผานงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดูไบเชนเดียวกับที่
เกาหลีใตและญี่ ปุนกําลังดําเนินการอยู โดยวิ ธีการดังกลาวจะทําใหผูประกอบการไดเรียนรู
รสนิยมการบริโภคของตลาดและตอบสนองความตองการของตลาดไดงายขึ้น ซึ่งในอนาคต
ผู ป ระกอบการอาจจะสร า งเนื้ อ หาในรู ป แบบดิ จิ ทั ล คอนเทนท เ พื่ อ วางตลาดได และหาก
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทยไดรับความเชื่อถือแลวก็จะสามารถสงออกหรือเขาไปทํา
ตลาดในประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลางและแอฟริกาไดงายขึ้น
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ตัวอยางภาพบรรยากาศภายในงาน
Dubai International Character and Licensing Fair 2008

บริเวณสวนแสดงงานและออกบูธ

บริเวณสวนแสดงงานและออกบูธ

การประชุมและสัมมนาภายในงาน
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ตัวอยางภาพบรรยากาศภายในงาน
Dubai World Game Expo 2008

บริเวณสวนแสดงงานและออกบูธ

บริเวณสวนแสดงงานและออกบูธ

การประชุมและสัมมนาภายในงาน
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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ประเทศฝรั่งเศส
สํ าหรั บ ภู มิภ าคยุโรป คณะทํา งานไดเ ดิ น ทางสํ า รวจขอมู ล ที่ ป ระเทศฝรั่ ง เศสในงาน
Game Connection Europe 2008 ระหวางวันที่ 5–7 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งจัดขึ้น ณ Le Palais
des Congress de Lyon Cite International เมืองลียง (Lyon) ประเทศฝรั่งเศส โดยผูจัดงาน
หลักคือ Game Connection Events SARL ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดนิทรรศการดานเกม
ของโลก งาน Game Connection นี้ ในรอบ 1 ปจะมีการจัดในสองภูมิภาค คือภูมิภาคยุโรปที่
ประเทศฝรั่ ง เศส เมื อ งลี ย ง (ช ว งต น เดื อ นพฤศจิ ก ายน) และภู มิ อ เมริ ก าเหนื อ ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา เมืองซานฟรานซิสโก (ชวงเดือนมีนาคม)
ในการเขารวมงานดังกลาวคณะทํางานไดเขารวมการสัมมนา การสัมภาษณผูประกอบการ
ทองถิ่นและตางประเทศที่มารวมงาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ รวมถึงสํารวจตลาดที่มีการบริโภค
ผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท ทําใหสามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของประเทศฝรั่งเศส
2. รายงานการสํารวจและวิเคราะหงาน Game Connection Europe 2008
2.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน Game Connection Europe 2008
3. การวิเคราะหศักยภาพตลาดของประเทศฝรั่งเศส
3.1 ความตองการของตลาด และลักษณะการบริโภค
3.2 จุดแข็ง-จุดออนของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทในประเทศฝรั่งเศส
4. โอกาสของผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมดิทัลคอนเทนทในประเทศฝรั่งเศส
1. ขอมูลทั่วไปประเทศฝรั่งเศส20
พื้นที่: ประมาณ 550,000 ตารางกิโลเมตร
สกุลเงิน: ยูโร (EUR)
เวลาทองถิ่น: เวลาทองถิ่นของฝรั่งเศสชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง
ภาษา: ภาษาฝรั่งเศส
ประชากร: 64 ลานคน
สภาพเศรษฐกิจ:
เมื่อพิจารณาจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ฝรั่งเศสนับเปนมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจอันดับ 4 ของโลก ประเภทของอุตสาหกรรมที่เปนที่มาของความสําเร็จดังกลาว ไดแก
อุตสาหกรรมทางดานการขนสง โทรคมนาคม อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑยา รวมไปถึงภาค
ธนาคาร การประกันภัย การทองเที่ยว และสินคาฟุมเฟอย (เครื่องหนัง เสื้อผาสําเร็จรูป น้ําหอม
20

อางอิงจาก Embassy of France in Thailand; http://www.ambafrance-th.org/
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และสุรา) ฝรั่งเศสนับเปนประเทศที่มีนักทองเที่ยวตางชาติมากที่สุดในโลก ในป 2007 มีจํานวน
ถึง 81.9 ลานคน
2. รายงานการสํารวจและวิเคราะหงาน Game Connection Europe 2008
งาน Game Connection Europe ถือเปนงานเจรจาการคาที่สําคัญที่สุดงานหนึ่งในกลุม
ผู ป ระกอบการเกม โดยในงานจะเน น การเจรจาซื้ อ -ขายเป น หลั ก สํ า หรั บ งานที่ ลี ย งนี้ ไ ม มี
กิจกรรมประชุมสัมมนา และการจัดบูธก็มีความแตกตางจากงานแสดงสินคาทั่วไป กลาวคือ
แบงเปนหองยอยๆ ขนาดประมาณ 3 x 3 เมตร และมีประตูปดมิดชิด ผูที่ลงทะเบียนจองบูธ
สามารถเลือกจองเฉพาะพื้นที่ ซึ่งจะมีหองพรอมโตะ 1 ตัว, เกาอี้ 3 ตัว น้ําดื่ม อาหารกลางวัน
และอาหารวางไวให หรือจะเลือกเพิ่มเติมในสวนอุปกรณและของตกแตงอื่น ๆ เชน จอ LCD,
ป า ยโฆษณาบริ ษั ท หรื อ ป า ยตั้ ง พื้ น ซึ่ ง อุ ป กรณ เ พิ่ ม เติ ม เหล า นี้ ส ามารถสั่ ง จองได โ ดยเสี ย
คาใชจายเพิ่มเติม สาเหตุที่การจัดบูธเปนลักษณะแบบปดเนื่องจากผูขายแตละเจาจะมีการ
นําเสนอผลงานของตนใหผูซื้อที่มาตามที่ไดนัดหมายลวงหนาไวเทานั้น และบางรายอาจมีการ
เจรจาตกลงราคาและการวาจางกันในงานเลยก็ได
สําหรับการนัดหมายตองทําผานระบบออนไลน โดยผูที่ลงทะเบียนและชําระเงินจองบูธ
แลวจะมีชื่อปรากฏอยูใน Exhibitor List ของ Game Connection Official Website โดยที่ผูที่
ลงทะเบียนในฐานะผูซื้อและมีการจายเงินแลว จะสามารถเขาไปทําการเลือกดู Exhibitors เพื่อ
ทํานัดหมายพบกับเจาหนาที่ที่สนใจได โดยชวงเวลานัดหมายแตละชวงคือ 30 นาที และเริ่มนัด
ไดตั้งแตเวลา 9.00 – 17.00 น. นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ดานนอกบริเวณจัดบูธที่จัดไวให
ผูประกอบการนั่งสนทนากันไดดวย และดวยคาลงทะเบียนที่สูงและการบริการนัดหมายแบบ
ออนไลนนี้เอง ทําใหผูที่เขารวมงานมีแตผูประกอบการที่มีวัตถุประสงคในการเดินทางไปเพื่อทํา
ธุรกิจเทานั้น ไมมีการเปดใหประชาชนทั่วไปหรือผูที่ไมไดลงทะเบียนเขารวมงาน
สําหรับงาน Game Connection Europe 2008 นี้ มีผูประกอบการเขารวมนําเสนอ
ผลงานในสวน Exhibitor รวม 200 ราย และมีผูที่ลงทะเบียนเปนผูซื้อ (Buyer) รวม 35 ราย ซึ่ง
จากการสอบถามเจาหนาที่ของผูจัดและผูประกอบการที่เคยมารวมงาน Game Connection
Europe ปกอนๆ ทําใหทราบวาในป 2008 นี้ มีจํานวนผูเขารวมแสดงผลงานและจํานวนผูซื้อ
ลดลง
สําหรับสวนของคณะทํางานไดทําการเก็บขอมูลจากผูประกอบการจํานวน 30 ราย โดย
เปนผูซื้อ 2 ราย ตัวแทนการคา 3 ราย และบริษัทจัดหางานในอุตสาหกรรมเกม จํานวน 1 ราย
ส ว นที่ เ หลื อ 26 รายเป น ผู ป ระกอบการที่ นํ า ผลงานและบริ ก ารมาขาย โดยส ว นใหญ
ผูประกอบการในกลุมผูขายใหบริการดานเกม Console และ เกม PC มากที่สุด รองมาคือเกม
Handheld สวนเกมมือถือและเกมออนไลนนั้นมีจํานวนนอย
ในสวนของการสัมภาษณผูซื้อ (Buyer)
Outsource นั้น พบวามีขอมูลที่นาสนใจดังตอไปนี้
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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• ประเทศไทยยั ง ขาดเว็ บ ไซต ก ลางในการเสนอผลงานและบริ ก ารที่ มี อ ยู ใ น
ประเทศซึ่งพบวาหลายๆ งานที่มีคุณภาพดีจําหนายในตลาดตางประเทศได
ทั้งนี้ ผูซื้อมีความเห็นวาเว็บไซตดังกลาวตองจัดทําโดยหนวยงานที่มีความหนา
เชื่อถือและตองจัดทําฐานขอมูลใหใชงานงายและผูซื้อสามารถเลือกดูตัวอยาง
ผลงานได ซึ่ ง เว็ บ ไซต นี้ จ ะใช เ ป น ช อ งทางในการขายผลงานได อาจจะไม
จําเปนตองอาศัยตัวแทนการคาในการขายผลงาน
• ประเทศที่พัฒนาแลวในแถบยุโรป เชน สหราชอาณาจักรนั้น Publisher โดยสวน
ใหญใชบริการ Outsourcing งานไปยังภูมิภาคอื่น ไมวาจะเปนยุโรปตะวันออก
อเมริกาเหนือ และเอเชีย โดย Publisher เกมบางรายมีผูที่ทําหนาที่สรรหาแหลง
Outsource งานดานตางๆ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อลดตนทุนดานการผลิตและ
มุงเนนในการทําการตลาดเปนหลัก ซึ่งการมีผูทําหนาที่ดานนี้โดยตรงชวยให
Publisher ลดความผิดพลาดในการจางงาน Outsource ที่ไมมีคุณภาพมากขึ้น
• ในการ Outsource งานจากตางประเทศมายังบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั้น ใน
เบื้องตนจะมีมาตรฐานในการพิจาณาในการรับงานวามีศักยภาพในการรับงาน
ได หรื อไม โดยมาตรฐานดังกลาวจะพิ จารณาตั้ งแต องคประกอบของธุรกิจ
(ผูบริหารและเจาหนาที่ในตําแหนงตางๆ) เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตสิทธิ์ในการ
ผลิต (License) และการเสนอราคาที่อยูในเกณฑมาตรฐานทั่วไป
• ผูซื้อรายนี้เคยจางงานผูประกอบการไทยใหผลิตเกมประเภท Handheld แตใน
ปจจุบันไดยายฐานการจางงานไปยังประเทศอื่น ดวยเหตุผลสําคัญคือการเรียก
ราคาของผูประกอบการไทยที่สูงกวาประเทศในกลุมผูรับจางผลิต เชน จีนและ
เวียดนาม ทั้งนี้การจางงานบางประเภทสําหรับเกมบางประเภทสามารถเรียก
ราคาที่สูงกวาได แตสําหรับเกมบางประเภทจะมีราคามาตรฐานที่ผูซื้อใชเปน
ราคาในการตัดสินใจ เนื่องจากเปนเกมที่ผลิตไดไมยากนักและคุณภาพของ
ผลงานไมตางกันมากในแตละแหลงผลิต
• ผูซื้อไดยกตัวอยางการจางงานในประเทศจีนซึ่งแมวาตนทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้น
แตหากผูซื้อยังไมสามารถใหราคาที่สูงขึ้นได ผูรับจางผลิตในประเทศจีนก็ยอม
ที่จะหาวิธีลดตนทุนการผลิต เชน ยายสถานที่ตั้งสํานักงานไปนอกเมืองเพื่อลด
ตนทุน เปนตน
สําหรับในสวนของผูขาย (Seller & Exhibitor) จากการสอบถามพบวาในชวงปลายป
2008 คอนขางซบเซาเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจจากภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป สวนในตนป
2009 มีการคาดการณไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งงาน Game Connection Europe 2008 นี้
จํานวนผูซื้อและผูขายมีจํานวนลดลง ในสวนของผูขายมีทั้งการนําเกม Title ที่ผลิตแลวมา
จําหนาย การนําเสนอบริการรับจางผลิตเกมซอฟตแวรและเกมกราฟก และการหาผูรวมทุนใน
การผลิตเกม (Co-Production) โดยมีเกมเกือบทุก Genre (Casual, Fighting, Strategy, etc.)
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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และในทุก Platform มานําเสนอ ไดแก PC (Windows & Mac), Console (Xbox 360, PS3,
Wii), Handheld (PSP, Nintendo DS), Mobile (Mobile Phone, iPhone) สําหรับผลงานและ
บริการที่ผูประกอบการไทยนํามาเสนอขายงานงานนี้ คือ Nintendo Wii, Nintendo DS, Sony
PSP, Sony PS2, PC และ Mobile โดยมีผูประกอบการไทยทั้งหมด 8 ราย เปนผูประกอบการที่
ไดรับการสนับสนุนคาเชาบูธ จากทางสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)
จํานวน 6 ราย (สําหรับบริษัทที่มีคนไทยถือหุนเกินรอยละ 51) และบริษัทที่เขารวมงานดวยทุน
ของตนเองจํานวน 2 ราย ซึ่งจากการสังเกตการสัมภาษณผูประกอบการไทยคาดวาจะมีการจาง
งานจากการเขารวมงานนี้แนนอน ทั้งนี้ SIPA จะเปนผูรวบรวมสรุปรายงานมูลคาการจางงาน
จากกลุมผูประกอบการไทยที่ไดรับการสนับสนุนคาเชาบูธจากทาง SIPA ตอไป
องคกรที่จัดงานในครั้งนี้คือ
Game Connection Events-SARL
ที่อยู 33 rue de la Republique, 69002 Lyon – France
Tel: +33 (0)472 444 420
Fax: +33 (0)426 299 868
เว็บไซต www.game-connection.com Email: ติดตอทางเว็บไซต
โดยมีคณะที่ปรึกษาในการจัดงาน (Advisory Board) ซึ่งเปนผูประกอบการรายสําคัญๆ
ในอุตสาหกรรมเกมของโลกดังตอไปนี้
บริษัท
ตําแหนง
ชื่อ
1. Svetlana
2. Patrick
3. Careen
4. Brian
5. Sébastien
6. Jason
7. Harald
8. Alexander
9. Bill
10. Colin
11. Gilles
12. Oliver

Gorobets
Pilgersdoffer
Yapp
Christian
Motte
Kingsley
Riegler
Fernandez
McIntosh
Gordon
Langourieux
Masclef

1C
International Licensing and Aquisition Manager
Cyanide
CEO
Konami
Vice President, Licensing & Business Development
Konami
Vice President, Product Development
Microsoft
Product Planner
Rebellion
CEO
Sproing
Managing Director
Streamline Studios CEO
Torus Games CEO
Valcon Games CEO
Virtuos
CEO
Widescreen
CEO

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานในภูมิภาคอื่นที่นาสนใจในการสรางพันธมิตรใหการสนับสนุน
สรางเครือขายในอุตสาหกรรมเกมใหกับประเทศไทยคือ Nordic Game Conference & Global
Events เป นหนว ยงานความรว มมือระหวางประเทศนอรเวย สวีเดน และฟ นแลนด ภายใต
โครงการ Nordic Game Program เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมทั้ง 3 ประเทศ ผานการวิจัย
โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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การจัดทํายุทธศาสตร การจัดทําแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ ผานสื่อและการออกงาน
แสดงสินคาตางๆ
Nordic Game Conference & Global Events
บุคคลติดตอ Tom Felices
ที่อยู: Minc, Anckargripsgatan 3, SE-21119 Malmo
Tel: +46 709 9231 61
เว็บไซต: www.nordicgame.com E-Mail: tom.felices@nordicgame.com
2.1 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของงาน Game Connection Europe 2008
สําหรับการเดินทางเก็บขอมูลในงาน Game Connection Europe 2008 ณ เมืองลียง
ประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้ คณะทํางานสามารถสรุปขอดีและขอเสียของงานไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

ขอดี
เปนงานที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาซื้อขายเปนหลัก ซึ่งทําใหผูซื้อและผูขายประหยัดเวลาใน
การเขารวมงาน
เปนงานเจรจาธุรกิจที่สําคัญซึ่งมีผูซื้อและผูขายเขารวมจากทั่วโลก
ผูจัดงานสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดการซื้อ-ขายที่เปนรูปธรรม
คาเชาบูธและคาใชจายในการเขาชมงานมีราคาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับงานแสดงสินคา
อื่นๆ แตถือวาคุมคาเมื่อเทียบกับลักษณะการจัดงานและผลลัพธที่ผูซื้อ-ผูขายไดรับ
ชวยลดเวลาในการเดินทางคัดเลือกผลงานและบริการจากหลายๆ แหง
มีจํานวนผลงานและบริการใหเลือกเปนจํานวนมาก และมีความหลากหลายทั้งใน
เรื่องประเภทเกม คุณภาพ ราคา และเนื้อหา
เปนงานที่เปดโอกาสใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกมสรางเครือขายทางธุรกิจที่
สําคัญ กับผูผลิตเกมและ Publisher รายสําคัญๆ ของโลก
โอกาสในการขายงานสําหรับผูประกอบการมีคอนขางสูงสําหรับงานประเภทนี้
ขอเสีย
คาใชจายในการเขารวมถือวาแพงสําหรับผูประกอบการไทย เนื่องจากอยูในภูมิภาค
ยุโรป ซึ่งคาเดินทางและคาที่พักมีราคาแพง
การเดินทางจากประเทศไทยใชระยะเวลาในการเดินทางนาน
ไมเหมาะสําหรับผูประกอบการที่ยังไมมีผลงานที่เคยไดรับการวาจางจาก
ตางประเทศ
มีขอจํากัดสําหรับผูประกอบการที่ไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี
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3.

การวิเคราะหศักยภาพตลาดของประเทศฝรั่งเศส
3.1 ความตองการของตลาด และลักษณะการบริโภค
ประเทศฝรั่ง เศสเป น ประเทศที่ มีค วามก าวหน า ในอุ ต สาหกรรมแอนิ เ มชั่ น มากที่ สุ ด
ประเทศหนึ่งของโลกและในทวีปยุโรป รูปแบบของแอนิเมชั่นที่สําคัญของฝรั่งเศส คือ รายการ
โทรทัศน รองลงมาคือ ภาพยนตร โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของประเทศฝรั่งเศสไดรับการ
สนับสนุนอยางเปนรูปธรรมจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยถือวาเปนอุตสาหกรรม
ที่ ค วามสํ า คั ญ ต อ ประเทศ สํ า หรั บ ด า นอุ ต สาหกรรมเกมฝรั่ ง เศสถื อ เป น ที่ กํ า เนิ ด Publisher
ที่สําคัญของโลก Ubisoft ซึ่งปจจุบันมีสํานักงานอยูในภูมิภาคอื่นของโลกดวย สําหรับแนวโนม
ดานตลาดเกมของยุโรปยังอยูในกลุมของ Console เปนหลัก โดยจากกระแสนิยมของเกม
ออนไลนทําใหมีการพัฒนาเกม Console ใหสามารถเลนในระบบออนไลนไดดวย สําหรับผูผลิต
เกมในฝรั่งเศสมีมากกวา 150 ราย เฉพาะในเมืองลียง มี Game Development Studio ประมาณ
50 แหง และมี Publisher รายสําคัญและมีสํานักงานของ Publisher อยู 4 บริษัท21 ซึ่งโดย
ภาพรวมฝรั่งเศสเปนแหลงรวมเครือขาย Outsource งานที่สําคัญของยุโรปโดยเฉพาะการ
Outsource งานคุณภาพสูง สําหรับแนวโนมการพัฒนาเกมในฝรั่งเศสและในกลุมประเทศยุโรป
โดยสวนใหญจะเปนการพัฒนาเกมประเภท Casual มากขึ้น โดยอาจใชเนื้อหาเกมเดิมที่มีอยู
แลวแตพัฒนาใน Platform ที่รูปแบบที่กําลังเปนที่นิยมเชน iPhone และเครื่องเลน Console
ที่กําลังจะออกสูตลาดในอนาคต
3.2 จุดแข็ง-จุดออนของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทในประเทศฝรั่งเศส
จากการสํ ารวจและวิ เ คราะหต ลาดและการบริ โภคในข างตนแลว คณะทํา งานจึ ง ได
ประเมินจุดแข็ง-จุดออนของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของประเทศฝรั่งเศสได ดังนี้
จุดแข็ง
1. มีสังคมผูประกอบการที่เขมแข็ง
2. หนวยงานและองคกรทางอุตสาหกรรมมีการดําเนินงาน
3. รัฐบาลมีนโยบายใหการสนับสนุนที่ชัดเจนและตอเนื่อง
4. เปนประเทศที่มีความสําคัญในการผลิตและใหบริการเกมในภูมิภาคยุโรป
5. ปจจุบันมีการ Outsource งานไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก
6. มีปริมาณการบริโภคเกมและสื่อบันเทิงสูง ทําใหเกิดเงินหมุนเวียนในกระแส
ธุรกิจมหาศาล
7. เปนประเทศที่รัฐบาลใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมบันเทิงอยางจริงจัง
การเป นสถานที่ จัดงานที่มีการเจรจาซื้อ-ขาย สินค าบันเทิ งที่สําคัญ คือ
ภาพยนตร (Cannes International Film Festival) และเกม (Game

21

ขอมูลจาก Lyon Game Program
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Connection) ทําใหประเทศฝรั่งเศสมีขอไดเปรียบทางเครือขายธุรกิจและ
เปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมบันเทิงของภูมิภาคยุโรป
8. ขอไดเปรียบในแงภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมตอทั้งยุโรปตอนใตและยุโรป
ตะวันออกได
จุดออน
1. การสงผลงานเขาเผยแพรในประเทศฝรั่งเศส ถาเปนผลงานแอนิเมชั่นจะมี
ขอจํากัดเพราะระบบโควตา
2. มีการเก็บภาษีธุรกิจที่สูง
3. การสงผลงานไปขายในภูมิภาคยุโรปตองมีการทํา Localize หลายภาษา
(อยางนอย 5 ภาษา ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และอิตาลี)
ทําใหเพิ่มตนทุนการผลิต
4. ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางเอเชียและยุโรปทําใหผลงานของไทย
ในกลุมแอนิเมชั่นอาจทําตลาดไดยาก
4.

โอกาสของผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทในประเทศฝรั่งเศส
1. ผลงานดานเกมทั้งในลักษณะของงาน Outsource ถือวามีโอกาสทําตลาด
ไดเพราะไมติดปญหาเรื่องเนื้อหาเหมือนผลงานดานแอนิเมชั่น
2. จากการสัมภาษณผูซื้อในภูมิภาคยุโรป พบวาคอนขางพอใจในผลงานที่
Outsource มายังประเทศแถบเอเชีย โดยเฉพาะบางรายที่เคย Outsource
งานมาใหผูประกอบการไทย ทําใหยังมีโอกาสในการขายผลงานเกมใหผูซื้อ
ในประเทศฝรั่งเศสและยุโรปได
3. ข อ ได เ ปรี ย บของผลงานคนไทยที่ แ ตกต า งอย า งชั ด เจนคื อ เรื่ อ งความ
ละเอียดและความสวยงาม ซึ่งตองการการพัฒนาใหเนื้อหาสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคในยุโรป
4. การเริ่มตนจากการรับงาน Outsource ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการเขา
สูตลาดตางประเทศควบคูกับการรักษามาตรฐานในการใหบริการเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหลูกคาและรักษาฐานลูกคา
5. การเขารวมงานแสดงสินคาที่สําคัญๆ อยางสม่ําเสมอและมีงานที่แสดงถึง
พัฒนาการของผูประกอบการจะเปนการสราง Profile สําคัญใหกับ
ผูประกอบการ แมจะยังไมคอยไดรับการวาจางจากตางประเทศ
6. แนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทแอนิเมชั่นและเกมของ
ไทยกําลังผลักดันใหผลงานไทยออกสูตลาดตางประเทศมากขึ้น เปนการ
สรางโอกาสใหอุตสาหกรรมในภาพรวม
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ตัวอยางภาพบรรยากาศภายในงาน
Game Connection Europe 2008

บริเวณดานหนาและพื้นที่แสดงผลงาน

บริเวณพบปะและบูธหองสําหรับเจรจาธุรกิจ
(ภาพจาก http://picasaweb.google.com/GameConnectionEurope)

งานเลี้ยง Nordic Game - GamesIndustry.Biz Network Party
(ภาพจาก http://picasaweb.google.com/GameConnectionEurope)
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3

การจัดอบรมดานการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท
แอนิเมชั่นและเกม

คณะทํางานไดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจํานวน 3 ครั้งตลอดการทํางานของ
โครงการเพื่อสอบถามความตองการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบการแอนิเมชั่น
และเกม โดยผูประกอบการไดใหความรวมมือและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมของโครงการ สํ า หรั บ การจั ด อบรมด า นการตลาดนี้ คณะทํ า งานได เ ชิ ญ
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศซึ่งมีประสบการณดานการตลาดโลกของธุรกิจแอนิเมชั่นและเกมมา
เปนวิทยากรในการสัมมนาเพื่อใหความรูแกผูประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุมผูประกอบการที่มี
ผลงานคุณภาพดี มีศักยภาพในการเขาสูตลาดโลกได โดยมีลักษณะของกิจกรรมและเนื้อหาของ
การอบรมที่เนนใหผูประกอบการสามารถวางแผนการตลาดไดตรงเปาหมายมากขึ้น โดยมี
มุมมองและความรูดานการตลาดตางประเทศของผูเชี่ยวชาญดังกลาวมาชวยเสริมสรางความรู
แกผูประกอบการไทย นอกจากนี้ ยังเปนการสรางแรงจูงใจและสรางวิสัยทัศนแกผูประกอบการ
ดานดิจิทัลคอนเทนทของไทยในการสรางสรรคและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องและ
สามารถเขาไปมีบทบาทในตลาดอุตสาหกรรมดานดิจิทัลคอนเทนทและเทคโนโลยีในระดับสากลได
ในกิจกรรมการจัด Workshop ดานการตลาดสําหรับผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกม
เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2552 ที่ผานมาไดมีการจัดใหเปนลักษณะของ Interactive Class
คือวิทยากรชาวตางชาติเปนผูสอนและผูประกอบการไทยเปนผูเรียน และมีการปฏิสัมพันธกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียนตลอดทั้ง 2 วัน ทั้งนี้ยังเปดโอกาสใหผูประกอบการนําผลงานของตนมา
เสนอในชั้นเรียนเพื่อใหผูสอน/วิทยากร ใหความเห็น คําแนะนําหรือแมแตการติดตอนํางานที่มี
ความรู ความนาสนใจและมีศักยภาพในการทําตลาดตางประเทศไปเสนอตอใหกับ Connection
ของผูสอน ซึ่งบรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนานมีความเปนกันเองและผลจากการใหความเห็น
ของผู เ รี ย นพบว า ได ค วามรู จ ากกิ จ กรรมประเภทนี้ อ ย า งมากและต อ งการให จั ด โครงการ
เชนเดียวกันนี้อีกอยางตอเนื่อง
สําหรับ Workshop มีผูเขารวมจากธุรกิจเกม 31 ทาน และแอนิเมชั่น 28 ทาน ซึ่งเปน
ผูประกอบการที่ตองการนําผลงานไปขายในตางประเทศและตองการทราบวาการผลิตงานเพื่อ
ขายในตางประเทศนั้นตองทําอยางไร
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3.1 การจัดอบรมดานการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทกลุมผูประกอบการ
เกม รวมถึงวิธีการนําเสนอผลงาน โดยมีผูเขารวมฝกอบรม 31 คน
ขอมูลการจัดกิจกรรม
ชื่อหัวขอ : Game Marketing Workshop’09
วันที่
: 17-18 กุมภาพันธ 2552
เวลา
: 9.00 – 17.00 น.
สถานที่ : สวนงานฝกอบรม สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 15
วิทยากร : Mr. Frank Holz
Mr. Juergen Reusswig
ขอมูลโดยสังเขปของวิทยากรดานเกม
Frank Holz, Owner / Management Consultant, IEM Consulting
แฟรงคจบการศึกษาดานเศษฐศาสตรการตลาดตางประเทศ โดยเริ่ม
งานเปนที่ปรึกษาดานการตลาดใหกับบริษัทชั้นนําในยุโรปเชน Daimler Benz,
Mercedes Benz และ Vodafone เปนตน แฟรงคเริ่มกาวเขาสูอุตสาหกรรมเกมใน
ป 1996 ในตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท Infogrames และ Atari ใน
ประเทศ Germany ต อ มาได เ ข า รั บ ตํ า แหน ง เป น ผู อํ า นวยการด า นการตลาด
ตางประเทศของบริษัทผูพัฒนาเกมชั้นนําคือ 10TACLE STUDIOS AG และในป
2008 แฟรงคไดกอตั้งบริษัท IEM Consulting ขึ้นที่เมืองแฟงคเฟรธ ประเทศ
เยอรมนี โดยเปนบริษัทใหคําปรึกษาดานการตลาดและการบริหารจัดการใหกับ
ธุรกิจเกมโดยเฉพาะ นับตั้งแตเริ่มเขาสูอุตสาหกรรมเกม แฟรงคไดมีสวนในการทํา
ตลาดให กั บ เกมมากกว า 1,000 เกม และมี พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลใน
เครือขายตลาดตางประเทศ
Juergen Reusswig, Producer / International Development Consultant,
IEM Consulting
ยัวรเกนเริ่มงานในอุตสาหกรรมเกมตั้งแตป 1994 ในตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการและผูอํานวยการดานการพัฒนาเกมในบริษัท SUNFLOWERS Interactive
Entertainment Software GmbH ผลงานชิ้นสําคัญคือการเปนผูมีสวนสําคัญอยาง
ยิ่งในการพัฒนาเกม ANNO 1602 และ ANNO 1603 ซึ่งเปนเกมที่มียอดขายทั่ว
โลกกวาหนึ่งลานแผน ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2004 ยัวรเกนไดมารวมงานกับ
10TACLE STUDIOS AG ในตําแหนงผูอํานวยการผลิตและตอมาไดดํารงตําแหนง
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กรรมการผูจัดการของบริษัท 10TACLE STUDIOS ในประเทศสโลวาเกีย จากการ
ที่ยัวรเกนไดพัฒนาเกมที่ประสบความสําเร็จมากกวา 20 เกม ทําใหยัวรเกนมีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาเกมและกระบวนการทํางานในเกมสตูดิโอเพื่อใหไดสิทธิ์การ
พัฒนาเกมจาก Publisher ที่สําคัญไดแก Microsoft, Sony และ Nintendo นอกจาก
นี้ยัวรเกนยังไดพัฒนา International Best Practices และเขียนคูมือการพัฒนาเกม
Next Generation เชน Xbox 360, PlayStation 3 และ PC Utilizing Unreal
Engine 3 ตอมาในป 2008 ยัวรเกนไดกอตั้ง GAMEPATROL ซึ่งเปนบริษัทที่เนน
ใหคําปรึกษาดานกระบวนการพัฒนาเกม เทคโนโลยี ที่จําเปนสําหรับการพัฒนา
เกม Console ทั้งนี้ GAMEPATROL และ IEM Consulting ไดรวมมือกันทํางาน
โดย GAMEPATROL เปนผูใหคําปรึกษาดานการผลิต ในขณะที่ IEM Consulting
ใหคําปรึกษาดานการตลาด
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3.1.2 รายชื่อผูเขารวมประชุม Game Marketing Workshop’09 (ลายมือชื่อปรากฏตามภาคผนวก 1)
ลําดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

ชื่อ
คุณอิศเรศ
คุณศิริชัย
Mr. Nantasak
คุณรวี
Mr. Franck
คุณนพพล
คุณปาฐวรรธน
คุณอมรา
คุณสิทธิชัย
คุณเรืองรัตน
Mr. Jason Robert
Mr. Ezzat
คุณธิดารัตน
คุณอรุณรุง
คุณโอฬาร
คุณยงยุทธ
คุณศุทธนันทน
คุณวามม
คุณปานแกว
คุณเฉลิมชัย
คุณอติเทพ
คุณอาคม
คุณเขมิกา
ดร. ยอดธง
คุณอนุสรณ
คุณสุมิตร
คุณปฏิสนธิ์

นามสกุล
ทองปสโณว
ธนลาภเจริญ
Sookanan
ฉายาวรกุล
Blaevoet
วรรณเพ็ญสกุล
พาหมวด
รุงอุราภรณ
เทพไพฑูรย
พงศประพฤทธิ์
Swearingen
El-Barbara
ธนภรรคภวิน
ธีระศักดิ์
ภัทรกอบกิตติ์
รุจวราฤทธิ์
ไตรสัจจ
แสงรัตนมณี
สีหาวงษ
ฉิมพายัพ
แจดนาลาว
จงไพศาล
ธีรพงษ
รอดแกว
กระสานติสุข
สีมากุล
ปาลี

คุณชมสรวง
คุณเพิ่มบุญ
คุณพิมพิพัฒ
คุณศิริพร

เรืองรอง
เอี่ยมสุภาษิต
ศรีสุทธิ
พรหมภูวัลย

บริษัท
Nation Edutainment
Northpole Studio
Ring Zero
Ring Zero
Ring Zero
คอรเซล เทคโนโลยี
ไซเบอรแพลนเน็ต อินเตอรแอคทีฟ
ดิจิคราฟต
ดีบัสซ
ทริปเปล เพลย
โนวา ลีฟ ซอฟตแวร
โนวา ลีฟ ซอฟตแวร
โนวา ลีฟ ซอฟตแวร
ปรามิทา มีเดีย
ปรามิทา มีเดีย
พรอมคอมพิวติ้ง
พรอมทนาว
พิคซอฟท
พิคซอฟท
ฟนเน็ต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มายา วิซารด
ลิฟโฟแล็บ
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อินิทรี ดิจิตอล
แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิต้ี
ลงทะเบียนหนางาน,ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน,ไมระบุหนวยงาน/บริษัท

3.1.3 ขอมูลในการอบรม Game Marketing Workshop’09 (โปรดพิจารณาเอกสาร
ประกอบการอบรมตามภาคผนวก 8)
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3.1.4 ภาพประกอบกิจกรรม Game Marketing Workshop’09
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3.1.5 สรุปผลการประเมินการจัดอบรม จากผูเขารวมการอบรม Game Marketing
Workshop’09 (โปรดพิจารณาแบบประเมินตามภาคผนวก 2)
จํานวนผูเขารวม Game Marketing Workshop’09
รวม 31 คน
ผูสงคืนแบบประเมินการจัดอบรม
รวม 31 คน
คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขารวมอบรมทัง้ หมด (Responsive Rate = 100%)
ลําดับ

หัวขอ

1

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
1.1 เนื้อหาที่ไดรับการอบรม
1.2 ความรูและความเขาใจที่ไดจากการอบรม
1.3 สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในธุรกิจ
วิทยากร: MR. FRANK HOLZ
2.1 ความรูและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
2.2 ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร
2.3 การตอบคําถามของวิทยากร
วิทยากร: MR. JUERGEN REUSSWIG
3.1 ความรูและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
3.2 ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร
3.3 การตอบคําถามของวิทยากร
การใหบริการของเจาหนาที่ลงทะเบียนและอํานวยการ
เอกสารประกอบการอบรม
สถานที่และบริการอื่นๆ
6.1 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการอบรม
6.2 สถานที่ในการจัดอบรม
6.3 อาหาร
6.4 บริการอื่นๆ

2

3

4
5
6
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ดีมาก

ดี

71%
55%

29%
48%

-

-

-

48%

48%

3%

-

-

81%
55%
65%

19%
39%
32%

6%
3%

-

-

84%

13%

3%

-

-

71%

26%

3%

-

-

74%
58%
48%

26%
32%
45%

3%
3%

3%
3%

3%
-

23%
29%
32%

52%
58%
55%

19%
10%
13%

6%
3%
-

-

35%

42%

3%

-

19%
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7

ขอเสนอแนะ
มีผูตอบสวนขอเสนอแนะ รอยละ 16 จากจํานวนแบบประเมินที่ไดรับทั้งหมด
โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะจากผูเขารวมการอบรมได ดังนี้
1. อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศเย็นเกินไป
2. อยากใหมีการเชิญเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เขารวมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดรวมกับ
ผูประกอบการ
3. อยากใหมีการจัดงานในลักษณะนี้อีก เพื่อความตอเนื่องและเพื่อสรางเครือขายผูประกอบการและคณะทํางาน
4. เลือกหัวขอไดนาสนใจ สามารถนําไปประยุกตใชในการตอยอดธุรกิจได และการวิจารณผลงานจากวิทยากร
เปนประโยชนตอการพัฒนาผลงานของบริษัทที่เขารวมงานครั้งนี้
5. ควรตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ เชน Projector และระบบเสียง ใหเรียบรอยกอนการสัมมนา

โดยสรุปในภาพรวม รอยละ 55.3 ของผูเขารวมการอบรม เห็นวากิจกรรมการอบรม
Game Marketing Workshop’09 ดีมาก และรอยละ 37.6 เห็นวากิจกรรมดังกลาวอยูในเกณฑ
ดี และมีรอยละ 4.6 ที่เห็นวาพอใช สวนผูเขารวมการอบรมที่เห็นวากิจกรรมดังกลาว ควร
ปรับปรุง มีรอยละ 1 และไมมีผูตอบขอคิดเห็นใดๆ อีกรอยละ 1.5
3.2 การจัดอบรมการทําแผนการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทแอนิเมชัน่
รวมถึงวิธีในการนําเสนอผลงาน โดยมีผูเขารวมฝกอบรม 28 คน
3.2.1 ขอมูลการจัดกิจกรรม
ชื่อหัวขอ
: Animation Marketing Workshop’09
วันที่
: 17-18 กุมภาพันธ 2552
เวลา
: 9.00 - 17.00 น.
สถานที่
: สวนงานฝกอบรมสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 15
วิทยากร
: Mr. Sony Suzuki
Mr. Jeremy Ross
Mr. Thomas Polson
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ขอมูลโดยสังเขปของวิทยากรดานแอนิเมชั่น
Sony Suzuki, Vice President & CTO, West Wing Studios, USA
โซนี่ เ ป น ผู เ ชี่ ย วชาญที่มี ป ระสบการณ ก ารบริ ห ารให แ กอุ ต สาหกรรมสื่ อ ภาพยนตร
โทรทั ศ น และมั ล ติ มี เ ดี ย รวมถึ ง แอนิ เ มชั่ น และเกมที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั่ ว โลก อาทิ เ ช น Disney,
Dreamworks/Steven Spielberg, Warner Brothers, ILM/George Lucas, Vivendi Universal,
CNN, BBC, IBM, NHK และ อื่นๆ อีกมากมาย โซนี่มีบทบาทสําคัญในการสรางเครือขายทาง
ธุรกิจอันหลากหลายตลอดจน มีพันธมิตรทางธุรกิจที่สําคัญระดับโลก ซึ่งไดรับการจัดอันดับใน
Fortune 500 & World 1,000 Accounts ปจจุบันโซนี่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาใหกับบริษัท
Kantana Motion Picture and Animation Studios ในประเทศไทย
Thomas Polson, CEO, Sabre Digital, LLC, USA
โทมั ส เป น ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ ห ลากหลายในการเป น ทั้ ง ผู ผ ลิ ต ผู กํ า กั บ
นักเขียนบท แอนิเมเตอรและนักออกแบบกราฟก นอกจากนี้ยังเปนศิลปนแอนิเมชั่นและนักวิจัย
ชั้นนําดาน Post Production และ 3D Animation ที่เปนที่รูจักใน Hollywood ทําใหโทมัสเปนผูที่
มี บ ทบาทสํ า คั ญ และมี พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ เ ข ม แข็ ง ในวงการภาพยนตร แ ละโทรทั ศ น ข อง
สหรัฐอเมริกาเชนNBC/Universal, Warner Brothers, Sony Pictures, Disney, Miramax และ
FoxKids เปนตน โทมัสเคยเปนที่ปรึกษาใหแกบริษัทดาน IP, Interactive Media Production
และ Internet Service Providers มาตั้งแตป 1985 ในปจจุบันเปนผูกอตั้งบริษัท Sabre Digital,
LLC ซึ่งทําธุรกิจในการบริหารจัดการสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชั่นแบบครบวงจร
Jeremy Ross, Executive Producer & Director of New Product Development,
TOKYOPOP, USA
เจอรเรมี่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ Cross-Media และการจัดการสื่อผสมรูปแบบตางๆ
เชนการผสมผสานแอนิเมชั่นและเกมลงในสื่อดิจิทัลรูปแบบใหมๆ นอกจากนี้ยังเปนนักบริหาร
และผู พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ บุ ก เบิ ก อุ ต สาหกรรมการ ตู น รู ป แบบญี่ ปุ น ให ไ ด รั บ ความนิ ย มใน
สหรัฐอเมริกาผานทางสื่อดิจิทัล ภายใตบริษัท TOKYOPOP เจอรเรมี่ยังเปนที่ปรึกษาผูซึ่งมี
ประสบการณในการพัฒนาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นใหกับรัฐบาลประเทศเกาหลี ตลอดจนมีการ
สรางเครือขายที่ดีกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของของประเทศเกาหลีทั้งภาครัฐและเอกชน
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3.2.2 รายชื่อผูเขารวมประชุม Animation Marketing Workshop’09 (ลายมือชื่อปรากฏตาม
ภาคผนวก 3)
ลําดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

ชื่อ
คุณเกรียงศักดิ์
คุณธนิสร
คุณพงษชัย
คุณกฤชบดี
คุณทศพร
คุณอนุชา
คุณนิธิพัฒน
คุณทวีชัย
คุณกฤษณ
คุณธนพร
คุณอิษยา
คุณอัมภฤณ
คุณพิชญา
คุณสุชีพ
คุณวรากร
คุณสมศรี
คุณธิดารัตน

นามสกุล
ศรไพศาล
จํารัสฉาย
แซลี้
เรืองรุจิระ
พูนนารถ
คําแชม
สมสมาน
ศักดานรเศรษฐ
ณ ลําเลียง
เตชะประสาน
จิตกตัญู
บุญสินสุข
อุทัยภพ
วงษตาแสง
ใชเทียมวงศ
วงษดีเลิศ
พุทธอาสน

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

คุณกาญจนา
คุณอรรถพันธ
คุณธัญวรัตน
คุณศักดิ์ศิริ
คุณพิณชุนันท
คุณอภิชญ
คุณธนา
คุณพัชรีพร
คุณมนตรี
คุณอภิญญา
คุณอัญชุลี

วิชาคุณ
จํารัสสมบูรณ
ถาวรโชติวงศ
คชพัชรินทร
ราชนิยม
บุศยศิริ
วิชญะอติพร
จินดา
ภูเล็ก
เศรษฐวัชราวนิช
ภูเล็ก

บริษัท
55 กิฟท
poly press
แกแล็คซี่ ฟนเน็ต
จี โมทีฟ โปรดักชั่น
เซอรเรียล สตูดิโอ
ดิอายส
เดอะมั๊งค สตูดิโอ
ทีไอจีเอ
ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น
ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น
เนชั่น เอ็กซมอน
ไบท อิน อะคัพ
มหาวิทยาลัยศิลปกร
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ลิฟโฟแล็บ
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิธิตา แอนิเมชั่น
วิธิตา แอนิเมชั่น
สกอลลาร วีดีโอ
อิเมจิแมกซ
แอนิโมทีฟ
แอนิโมทีฟ
แอพพริฌิเอท เอ็นเตอรเทนเมนท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท

3.2.3 เนื้อหาในการอบรม Animation Marketing Workshop’09 (โปรดพิจารณาเอกสาร
ประกอบการอบรมตามภาคผนวก 8)
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3.2.4 ภาพประกอบกิจกรรม Animation Marketing Workshop’09
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3.2.5 สรุปผลการประเมินการจัดอบรม จากผูเขารวมการอบรม Animation Marketing
Workshop’09 (โปรดพิจารณาแบบประเมินตามภาคผนวก 4)
จํานวนผูเขารวม Animation Marketing Workshop’09 รวม 28 คน
ผูสงคืนแบบประเมินการจัดอบรม
รวม 28 คน
คิดเปน รอยละ 100 ของผูเขารวมอบรมทั้งหมด (Responsive Rate = 100%)
ลําดับ

หัวขอ

1

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
1.1 เนื้อหาที่ไดรับการอบรม
1.2 ความรูและความเขาใจที่ไดจากการอบรม
1.3 สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในธุรกิจ
วิทยากร: MR. SONY SUZUKI
2.1 ความรูและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
2.2 ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร
2.3 การตอบคําถามของวิทยากร
วิทยากร: MR. JEREMY ROSS
3.1 ความรูและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
3.2 ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร
3.3 การตอบคําถามของวิทยากร
วิทยากร: MR. THOMAS POLSON
4.1 ความรูและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
4.2 ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร
4.3 การตอบคําถามของวิทยากร
การใหบริการของเจาหนาที่ลงทะเบียนและอํานวยการ
เอกสารประกอบการอบรม
สถานที่และบริการอื่นๆ
7.1 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการอบรม
7.2 สถานที่ในการจัดอบรม
7.3 อาหาร
7.4 บริการอื่นๆ

2

3

4

5
6
7
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ดี

พอใช

64%
43%

36%
43%

14%

-

-

50%

46%

4%

-
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86%
86%
79%

14%
14%
21%

-

-

-

79%

21%

-

-

-

75%

25%

-

-

-

71%

29%

-

-

-

75%

25%

-

-

-

64%

36%

-

-

-

75%
79%
36%

25%
21%
57%

4%
7%

4%
4%

-

46%
54%

43%
46%

11%

-

-

36%
18%

54%
29%

-

4%

50%
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8

ขอเสนอแนะ
มีผูตอบขอเสนอแนะ รอยละ 32 จากจํานวนแบบประเมินที่ไดรับทั้งหมด
โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะจากผูเขารวมการอบรมได ดังนี้
1. ควรตรวจสอบเครื่องเสียงในหอง Workshop ใหเรียบรอยกอนการสัมมนา โดยเฉพาะไมโครโฟน
2. ควรติดตามประเมินผลจากผูเขารวม Workshop
3. ควรมีการจัดงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงค
4. เจาหนาที่เขา - ออก หองบรรยายบอยเกินไป
5. อยากไดรูปแบบของ Workshop เปนการทํา Lab จริงๆ ไมใชการบรรยาย คนฟงควรจะไดรับการทํางานแบบ
hand-on จริงๆ

โดยสรุปในภาพรวม รอยละ 62 ของผูเขารวมการอบรม เห็นวากิจกรรมการอบรม
Animation Marketing Workshop’09 ดีมาก และรอยละ 32.5 เห็นวากิจกรรมดังกลาวอยูใน
เกณฑดี และมีรอยละ 2 ที่เห็นวาพอใช สวนผูเขารวมการอบรมที่เห็นวากิจกรรมดังกลาว ควร
ปรับปรุง มีรอยละ 1 และไมมีผูตอบขอคิดเห็นใดๆ อีกรอยละ 2.5
นอกจากผลการประเมิ นตามที่สรุปในสว นของการจัดกิจกรรมอบรมผูป ระกอบการ
แอนิเมชั่นและเกมตามขางตนแลว ผูเขารวมการอบรมยังไดเขียนความรูสึกตอการจัดกิจกรรม
ใหกับคณะทํางานดังนี้
• เปนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมไทย เพราะเนนใน
ดานการเตรียมความพรอมในการทํางานกับบริษทั ในตางประเทศ
• ผูบรรยายเปนผูที่มีประสบการณจริง ไดรับการคัดเลือกมาอยางดี
• ไดประโยชนจากมุมมองของผูบรรยายวาผลงานของผูประกอบการไทยมีจุดเดนและ
จุดดอยอยางไรบาง และควรพัฒนาตอเนื่องอยางไร
• เปนการจัดอบรมครั้งแรกในประเทศไทย ที่มุงเนนเรื่องการตลาดและการหาแหลง
งานในตางประเทศที่เหมาะสมกับผูประกอบการไทย
• ทําใหผูประกอบการมีโอกาสในการฝกฝนในการจัดทําแผนการตลาดและการ Pitch
Project เพื่อขายงานในตางประเทศและมีความพรอมมากขึ้น
• ทําใหเห็นวาวัฒนธรรมไทยสามารถนํามาพัฒนาเปนผลงานและสามารถทําตลาดได
ทั้งงานดานแอนิเมชั่นและเกม
• ควรจัดใหมีการฝกอบรมในลักษณะนีข้ ึ้นอีกอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการไทย
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4

การประชุมนานาชาติดานการตลาดตางประเทศ

คณะทํ า งานได เ ชิ ญ ผู ป ระกอบการในประเทศไทย ทั้ ง ที่ มี ศั ก ยภาพด า นการตลาด
ตางประเทศอยูแลว และที่กําลังอยูในชวงการพัฒนาผลงานเพื่อเขาสูตลาดตางประเทศไดใน
อนาคตเขารว มการประชุมนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากภาครัฐ สถาบันการศึ กษา
สื่ อ มวลชน และผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ประเภทอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ร ว มการประชุ ม ดั ง กล า วเพื่ อ
รับทราบแนวทางและมุมมองจากวิทยากรในการพัฒนาผลงาน ทีมงานและแผนการตลาดของ
ผูประกอบการไทย เพื่อใหสามารถทําแผนการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจน
ตอไป ขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐและองคกรที่เกี่ยวของจะไดทราบถึงขอมูลดานการคาที่
เป น ป จ จุ บั น ทั้ ง ในเชิ ง กว า งและเชิ ง ลึ ก อั น จะเป น ประโยชน ใ นการช ว ยวางแผนพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล คอนเทนท อ ย า งเป น รู ป ธรรมและสอดคล อ งกั บ ตลาดโลกต อ ไป โดยมี
ผูเขารวมประมาณ 100 ทาน
ขณะนี้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกม มีมูลคาประมาณ 1.7 หมื่นลาน
บาท (มูลคาป 2008) และคาดวาจะเพิ่มขึ้นถึง 3.2 ลานบาทในป 2013 แตยังมีความจําเปนที่
จะตองผลักดันผลงานไทยใหสามารถเขาสูตลาดทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมากขึ้น
ซึ่งทามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําในปจจุบัน อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทเปนอุตสาหกรรม
ที่ยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
วิทยากรชาวตางชาติไดใหมุมมองดานเกมวาคนไทยมีความสามารถสูงมากในการผลิต
งานระดับ World Class ซึ่งฝมือนั้นไมใชปญหาสําหรับคนไทย แตสิ่งที่คนไทยตองพัฒนาเปน
หลักมีอีก 3 ดาน
1. ตองศึกษาตลาดและแนวโนมความตองการของตลาดในแตละภูมิภาค เพื่อจะได
มีเปาหมายของกลุมลูกคาที่ชัดเจนในการผลิตเกม
2. ควรจะพัฒนาเกมที่มีคูแขงไมมากเกินไป หลายบริษัทในไทยผลิตเกมสําหรับ
Nintendo DS ซึ่งมีคูแขงที่เปนเจาใหญๆ และทําเกมไดดีมากอยูแลวใน
ตลาดโลก ฉะนั้นควรลองผลิตเกมอื่นบางที่คูแขงนอยกวาเชน Xbox 360,
Nintendo Wii และพวกกลุม New Media เชน iPhone และ iPod Touch เปนตน
3. ผูพัฒนาเกมไทยยังตองการ Game Concept ที่ชัดเจนและมีขอมูลที่รองรับวา
เปน Game Concept ที่สามารถทําตลาดในตางประเทศไดเพราะเปนจุดสําคัญ
มากที่ผูซื้อหรือ Publisher มองหาในตอนนี้ ผลงานสวนใหญเปนผลงานที่ดีแต
ขาดการวางแผนดานการตลาดและกลยุ ทธทางการตลาดที่ดี ฉะนั้น Game
Concept ที่ใหมและสรางสรรคนี้สําคัญมากและเปนสิ่งที่ Publisher ทั่วโลก
กําลังตองการ
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ทั้งนี้จากกิจกรรม Workshop ที่ผานมา Mr. Frank และ Mr. Juergen Reusswig
มีความสนใจที่จะนําตัวอยางผลงานเกมบางเกมของผูประกอบการที่เขาเรียนใน Workshop
ไปเสนอตอ Publisher ในตางประเทศ
สําหรับดานแอนิเมชั่น ผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ ไดใหความเห็นวาฝมือของคนไทยนั้น
ไมแพนานาชาติ ที่สําคัญคนไทยมีทักษะที่พิเศษวาชาติอื่นคือมีมุมมองเชิงศิลปอยูแลว ทําให
สามารถสรางสรรคผลงานที่มีความสวยงามได อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ Mr.Suzuki มองวาคน
ไทยตองพัฒนาคือ
1. ตองเรียนรูการบริหารจัดการวิธีการทํางานที่เปนสากล รวมถึงเรียนรูวัฒนธรรม
ในการทํางานของแตละภูมิภาคที่เราจะทําธุรกิจดวย
2. ผูประกอบการตองมีการวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) คือเมื่อมี
ผลงานแล ว เวลาไปเสนอขายงานต อ งสามารถบอกได ว า ผลงานของเรามี
แนวทางการตลาดเปนอยางไร เปาหมายลูกคาคือใคร จะสามารถตอยอดทาง
ธุรกิจอะไรตอไปไดบางซึ่งสําคัญมากเวลา pitching
3. ตองรูจักพัฒนาผลงานที่เหมาะกับ Sense และ รสนิยมของชาวตางประเทศมาก
ขึ้น โดยยังคงเนื้อเรื่องหลักเปนไทยได
4. ตองรูจักสรางเครือขายทางธุรกิจใหมากขึ้น การพัฒนาความสัมพันธที่ดีกั บ
ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายชาวตางประเทศนั้นสําคัญและเปนสวนหนึ่งของปจจัยสู
ความสําเร็จในการไดงานและการขายงาน

Quote: “Thai people have special skill in visualizing art which reflect in very beautiful and
outstanding graphic in animation work. With good marketing strategy, there’s no doubt that
Thai animation will succeed in the Global market”
Mr. Sony Suzuki
Vice President & CTO
West Wing Studio, USA
Quote: “Thailand is a professional and fast growing market for game development and
services”
Mr. Frank Holz, Founder
IEM Consulting, Germany
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4.1 การจัดประชุมใหญ 1 ครั้ง โดยมีผูเกีย่ วของในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทเขารวม 106 คน
4.1.1 ขอมูลการจัดกิจกรรม
ชื่องาน
: Thailand’s Digital Content International Conference 2009 –
“The Global Trade & Market Opportunity”
วันที่
: 19 กุมภาพันธ 2552
เวลา
: 9.30-18.00 น.
สถานที่
: โรงแรมพูลแมน คิงสพาวเวอร ซอยรางน้ํา
4.1.2 รายชื่อผูเขารวมการประชุมนานาชาติ (ลายมือชื่อปรากฏตามภาคผนวก 5)
ลําดับ ชื่อ
1)
ดร. รุงเรือง
2)

ดร. สรจักร

3)

ดร. สักกรินทร

4)

ดร. นิรชราภา

5)

คุณปริยานุช

6)
7)

ดร. กมล
คุณรุงฤดี

8)
9)
10)
11)

คุณลักษมณ
คุณเพิ่มบุญ
คุณภูมิจิต
คุณจิตติกานต

12)

คุณธบดี

13)

คุณนันทวุฒิ

14)

คุณรจนยล

15)

คุณระกาแกว

16)

คุณสิรินาฏ

นามสกุล
ลิ้มชูปฏิภาณ

บริษัท / หนวยงาน
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
เกษมสุวรรณ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)
นิยมศิลป
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)
ทองธรรมชาติ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
หองสําเริง
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
จิราพงษ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธนาภิรมยศรี
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
เตชะวันชัย
สมาคมผูประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟกสไทย
เอี่ยมสุภาษิต
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย
ศิระวงศประเสริฐ สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย
วงษกําภู
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)
ชวเดชาศิลป
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)
นุนสม
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)
วงศสุขศิริ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)
จํารัส
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)
พรศิริประทาน
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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ลําดับ ชื่อ
17) คุณกัณฐิกา

นามสกุล
อิงประทีป

18)

คุณนําโชค

อสุนี ณ อยุธยา

19)

คุณเพียงเพ็ญ

ทุมมานพ

20)

คุณภัณฑิษา

เศวตเศรนี

21)

คุณเสฏฐสิร

สินธุรกานนท

22)

คุณสุเมธ

รอดขาว

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

คุณอรสมพรรณ
คุณจรีภรณ
คุณกานต
คุณเขมิกา
คุณไทปดา
คุณวัฒนพันธ
คุณภัทราภรณ
ดร. ยอดธง
คุณธิดารัตน
คุณปฏิสนธิ์
คุณปญชลี
คุณสิรินทร
คุณศศิวิมล
คุณวัลยา
คุณอรรถกร
คุณศริยา
คุณดาวดี
คุณมาวิน
คุณศศิประภา
คุณรัฐพล
คุณเกรียงศักดิ์
คุณสุเทพ
คุณตราภา
คุณคริส
คุณกุลธิดา
คุณณิชนาช

เมี้ยนโภคา
พานิชกุล
ชัยยะ
ธีรพงษ
มุทิตาภรณ
ครุฑะเสน
บุญมานําสิน
รอดแกว
พุทธอาสน
ปาลี
พึ่งพิศ
ไชยศักดา
บุญเมือง
แสงทอง
อินทกรณ
อํานาจนิมนต
ชาญพานิชยการ
ดานกุล
ลวิตรังสิมา
พิริยะธนารักษ
ศรไพศาล
ตันนิรัตน
ผานิมิต
ธนธรกิจ
อังกลีร
ทองจัน

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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บริษัท / หนวยงาน
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
บางกอก โพสต
กรุงเทพธุรกิจ
CG Plus
CHIP Magazine
SIPA - ITD Project
ศูนยการพัฒนาความรู
ศูนยการพัฒนาความรู
ศูนยการพัฒนาความรู
55 กิฟท
Anya Animation
Asia Screen Media
Asia Screen Media
BI
BI
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ลําดับ
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)

ชื่อ
คุณทัศนวรรณ
คุณธเนศ
คุณพยัติยา
คุณวัลยภา
คุณสิทธิชัย
คุณกิตติศักดิ์
ดร. มนูญ
คุณชาริณี
คุณนัฐฏเมยาร
คุณชัชวานนท
ดร. มนตรี
คุณธนิสรี
คุณสมชาย
คุณกฤชบดี
คุณศิริพงศ
คุณทศพร
คุณอมรา
คุณเรืองรัตน
คุณเกษรี
คุณนันทพร
คุณวงศสิริ
คุณอิษยา
Mr. Jason Robert
คุณธิดารัตน
คุณอัมภฤณ
คุณอรุณรุง
คุณวามม
คุณกาญจนา
คุณอรรถพันธ
คุณศรินทิพย
คุณธัญวรัตน
คุณพิณชุนันท
คุณอภิชญ
คุณธนา
คุณโสภิตา
Miss Jantarat
Miss Nongnuch
Mr. Bodhen

นามสกุล
จันทะ
งามเกตุสุข
พาพิเสวต
ตีรกานนท
เทพไพฑูร
พงศเลิศนภากร
สิวาภิรมยรัตน
กัลยาณมิตร
พรรณพลีวรรณ
สุนทรวิภาต
วีรยางกูร
จํารัสฉาย
พัฒนแหวว
เรืองรุจิระ
เตียวพิพิธพร
พูนนารถ
รุงอุราภรณ
พงศประพฤทธิ์
กาญจนะวณิชย
วงษเชษฐา
มิยาจิ
จิตกตัญู
Swearingen
ธนภรรคภวิน
บุญสินสุข
ธีระศักดิ์
แสงรัตนมณี
วิชาคุณ
จํารัสสมบูรณ
ยศไพศาลสุนทร
ถาวรโชติวงศ
ราชนิยม
บุศยศิริ
วิชญะอติพร
ธรรมสังคีติ
Mingkwan
Techatongsuk
Suzuki

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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บริษัท / หนวยงาน
BI
BI
BI
BI
Debuz
Denta Joy
East Wing Digital
East Wing Digital
EWD
IMD
MCN
Poly Press
จายา ซ็อฟตวิชั่น
จี โมทีฟ โปรดักชั่น
ไซเบอรแพลนเน็ต อินเตอรแอคทีฟ
เซอรเรียล สตูดิโอ
ดิจิคราฟต
ทริปเปล เพลย
เนชั่น เอ็กซมอน
เนชั่น เอ็กซมอน
เนชั่น เอ็กซมอน
เนชั่น เอ็กซมอน
โนวา ลีฟ ซอฟตแวร
โนวา ลีฟ ซอฟตแวร
ไบท อิน อะคัฟ
ปรามิทา มีเดีย จํากัด
พิคซอฟท
วิธิตา แอนิเมชั่น
วิธิตา แอนิเมชั่น
สกอลลาร วีดีโอ
สกอลลาร วีดีโอ
แอนิโมทีฟ
แอนิโมทีฟ
แอพพริฌิเอท เอ็นเตอรเทนเมนท
โฮมรันเอ็นเตอรเทนเมนท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
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ลําดับ
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)

ชื่อ
Mr. Kitti
คุณกฤษณ
คุณเขมิกา
คุณคนึงนุช
คุณชลวัฒน
คุณธนกฤตตา
คุณเนตรธิรางค
คุณเนื่อง
คุณปณิธาน
คุณปรเมษท
คุณพัชรีพร
คุณพิเสก
คุณพิมพิพัฒ
คุณมนพนิต
คุณยงยุทธ
คุณเรืองชัย
คุณศิริพร
คุณสาวิตรี
คุณอภิญญา
คุณอัญชุลี

นามสกุล
Kansan
โสภณ
ผลทิพย
ศรีสุทธิ
ชาญศิริเจริญกุล
วรรัตนโภคา
คะอูป
พิพัฒนชูเกียรติ
บูรณะโสภณ
ภานุชีวัน
จินดา
เลี้ยงสกุล
ศรีสุทธิ
ศรีวิเชียร
ศิริชัยคีรีโกศล
จินตรุงเรือง
พรหมภูวัลย
คําดี
เศรษฐวัชราวนิช
ภูเล็ก

บริษัท / หนวยงาน
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท
ลงทะเบียนหนางาน, ไมระบุหนวยงาน/บริษัท

4.1.3 เนื้อหาในการประชุมนานาชาติ (โปรดพิจารณาเอกสารประกอบการอบรมตาม
ภาคผนวก 8)
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4.1.4 ภาพประกอบกิจกรรมในการประชุมนานาชาติ
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4.1.5 สรุปผลการประเมินการจัดประชุม จากผูเขารวมการอบรม (โปรดพิจารณาแบบ
ประเมินตามภาคผนวก 6)
จํานวนผูเขารวมการประชุมนานาชาติ
รวม 106 คน
ผูสงคืนแบบประเมินการจัดอบรม
รวม 80 คน
คิดเปน รอยละ 75 ของผูเขารวมอบรมทัง้ หมด (Responsive Rate = 75%)
ลําดับ

หัวขอ

ดีมาก

ดี

พอใช

1
2
3
4
5
6
7

เนื้อหาการประชุมและหัวขอตางๆ มีความนาสนใจ
วิทยากรในภาพรวม
การบริหารจัดการการประชุม
ความเหมาะสมของกําหนดการและระยะเวลาของกิจกรรม
การใหบริการของเจาหนาที่ลงทะเบียนและอํานวยการ
การแปลภาษาของเจาหนาที่แปล
การใหบริการของโรงแรม
7.1 อาหาร
7.2 บริการของพนักงานโรงแรม
7.3 สถานที่ของโรงแรม

59%
58%
34%
39%
44%
34%

40%
40%
59%
53%
54%
45%

1%
3%
8%
6%
3%
1%

3%
4%

16%

59%
40%
40%

41%
54%
58%

5%
1%

-

1%
1%

8
9
10

ควรปรับปรุง ไมมีคําตอบ

หากทางหนวยงานมีการจัดกิจกรรมประเภทนี้อีก ทานสนใจเขารวมหรือไม
สนใจเขารวม 98%
ไมสนใจเขารวม 2%
ทานสะดวกที่จะรับขอมูลเกี่ยวกับโครงการโดยวิธีใด
มีผูใหขอมูลติดตอ 35%
ไมใหขอมูลติดตอ 65%
ขอเสนอแนะ
มีผูใหขอเสนอแนะ รอยละ 10 จากจํานวนแบบประเมินที่ไดรับทั้งหมด
1. ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้และควรจัดประชุมอยางตอเนื่อง
2. ควรสงขอมูลของวิทยากรใหผูเขารวมประชุมรับทราบขอมูลกอนการประชุม
3. ควรจัดประชุมในชวงสุดสัปดาห
4. เนื้อหาการจัดประชุมคลายกับ Workshop
5. อยากใหจัด Workshop ทั้ง 3 วัน
6. Mr. Sony Suzuki สามารถอธิบายหัวขอตางๆ ไดดี และพูดไดชัดเจน
7. อยากใหจัดคอรส Training Producer,: International Standard Production

โดยสรุปในภาพรวม รอยละ 45 ของผูเขารวมการอบรม เห็นวากิจกรรมการประชุม
นานาชาติ (Digital Content International Conference 2009 ดีมาก และรอยละ 49 เห็นวา
กิจกรรมดังกลาวอยูในเกณฑดี และมีรอยละ 3 ที่เห็นวาพอใช สวนผูเขารวมการอบรมที่เห็นวา
กิจกรรมดังกลาว ควรปรับปรุงมีรอยละ 1 และไมมีผูตอบขอคิดเห็นใดๆ อีกรอยละ 2
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5

การจัดแถลงขาวประชาสัมพันธ
ขอมูลการจัดงาน
ชื่อหัวขอ

: การแถลงขาวประชาสัมพันธโครงการ “การศึกษาขอมูล
งานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนทและ
การวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย”
วันที่
: 19 กุมภาพันธ 2552
เวลา
: 10.00-12.00 น.
สถานที่
: โรงแรมพูลแมน คิงสพาวเวอร ซอยรางน้ํา
ผูเขารวมการแถลงขาว
1) ดร. รุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ
ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
2) ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ
ผูอํานวยการบริหาร
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
3) ดร. สักกรินทร นิยมศิลป
หัวหนาสวนงานวิจัย
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
4) ดร. นิรชราภา ทองธรรมชาติ
รองผูอํานวยการการตลาดตางประเทศ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
5) คุณปริยานุช หองสําเริง
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
6) ดร. กมล จิราพงษ
คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ปรึกษาโครงการ
7) คุณภัณฑิษา เศวตเศรนี
เจาหนาที่สื่อสารการตลาดอาวุโส
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
8) คุณรุงฤดี ธนาภิรมยศรี
เจาหนาที่ประชาสัมพันธอาวุโส
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
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9) คุณนําโชค อสุนี ณ อยุธยา

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
10) คุณดาวดี ชาญพานิชยการ
นักวิจัยโครงการ
11) คุณจิตติกานต วงษกําภู
นักวิจัย
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
12) Mr. Sony Suzuki
Vice President, CTO, West Wing Studios, Florida, USA
13) Mr. Frank Holz
Owner/Management Consultant, IEM Consulting, Frankfurt, Germany
สํานักขาวทีเ่ ขารวมงานแถลงขาว
1) Bangkok Post
2) The Nation
3) กรุงเทพธุรกิจ
4) CG Plus Magazine
5) Chip Magazine
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ภาพประกอบการจัดงานแถลงขาว
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6

การนําเสนอแนวทางในการจัดทําแผนสงเสริมการตลาดตางประเทศ
จากการดํ า เนิ น โครงการตั้ง แต เ ดื อ นสิง หาคม 2551 จนถึ งเดื อนกุ ม ภาพัน ธ
2552 โดยมีทั้งการเก็บขอมูลในประเทศและตางประเทศ การสัมภาษณผูประกอบการและ
การศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ รวมถึงการจัดกิจกรรมการฝกอบรมดานการตลาดและ
การประชุมนานาชาติโดยวิทยากรตางประเทศ ทําใหเ ขาใจถึงศักยภาพดานการตลาด
ตางประเทศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกมของไทย ที่พบวาการ
บริ ห ารจั ด การในขั้ น ตอนการผลิ ต และการบริ ห ารคอนเทนท ข องผลงานและการจั ด ทํ า
แผนการตลาดนั้ นยังขาดความรู ความเขาใจในระบบและขั้นตอนตามหลักสากล ทั้ งนี้
เพื่อใหเกิดการวางรากฐานที่ดีใหกับผูประกอบการตั้งแตการผลิตจนถึงการจัดทําแผนการ
ตลาดที่มีผลสัมฤทธิ์เชิงบวกสูง คณะทํางานจึงขอเสนอแนวทางแผนสงเสริมการตลาด
ตางประเทศเพื่ อสํานักงานส งเสริมอุต สาหกรรมซอฟตแ วรแหงชาติ (องคการมหาชน)
พิจารณานําไปใชตามความเหมาะสมตอไป (ขอมูลแผนสงเสริมการตลาดปรากฎตามตาราง
แนบในหนาถัดไป)

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
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แนวทางในการจัดทําแผนสงเสริมการตลาดตางประเทศ

ระยะ

แผนงาน

กิจกรรม

ประมาณการ
ระยะเวลาจัดทํา
แผนงานพรอม
กรอบงบประมาณ

1

การพัฒนาผลงานแอนิเมชัน่ และเกมใหตรงกับความตองการของตลาดใน
ตางประเทศ (Developing Products to Match International Market Taste)

จัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาผลงานในเชิงกลยุทธ หรือการจัดหา Partner ใน
การรวมผลิตผลงาน (Co-Production) โดยตองเปนผูที่มเี ครือขายทางธุรกิจที่ดี เพื่อชวยตั้งแตการ
พัฒนาผลงานของไทยใหมีมาตรฐานการทํางานที่เปนสากล และสามารถผลิตผลงานที่ตรงกับ
ความตองการของตลาดตางประเทศ รวมถึงการพัฒนาผลงานที่มเี นื้อหาความเปนไทยให
เหมาะสมและดึงดูดผูบริโภคชาวตางชาติ (Thai Sense, International Style)

ภายใน พ.ค. 2552

ใหแลวเสร็จในป 2552

2

การจัดทํากลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมตอการสรางภาพลักษณใหผลงาน
ของไทยในตางประเทศ (Developing Strategic Packaging Products for
International Marketing)

จัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการพัฒนา Marketing Packaging ของผลงานดิจิทัลคอนเทนทไทย
ซึ่งในทีน่ ี้ไมไดหมายถึงบรรจุภัณฑ แตหมายถึงภาพรวมขององคประกอบสินคาที่เหมาะสม เชน
Teaser, Sale Marketing Kit ที่แสดงถึงแนวคิดหลักของผลงานอยางมืออาชีพ ทั้งนีเ้ พื่อนําไป
จัดทําแผนกลยุทธทางการตลาดได

ภายใน พ.ค. 2552

ใหแลวเสร็จในป 2552

การจัดทําแผนประชาสัมพันธในตางประเทศแบบบูรณาการ (Developing
Integrated International Strategic Public Relations)

จัดหาผูเชี่ยวชาญในการวางแผนประชาสัมพันธดา นแอนิเมชั่นและเกมมารวมเปนทีป่ รึกษาในการ
จัดทําแผนฯ โดยจัดทําเปนรอบ 12 เดือน ซึ่งรวมถึงการวางแผนสื่อ (Magazine, News, Cable
TV, Game and Animation Publisher Sites, etc.) การจัดทําแผน Promotional Campaign,
Road Show, และการใหคําปรึกษาในการจัดทํา Thai Pavillion ในงานแสดงสินคาทีส่ ําคัญตาง ๆ

ภายในป 2552

ใหแลวเสร็จในป 2553

4

การจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการที่เปนปจจุบันเพือ่ เปนชองทางดาน
การตลาดตางประเทศ (Developing Online Marketing Portal for
International e-Marketplace)

จัดหาที่ปรึกษาหรือผูเ ชี่ยวชาญในการพัฒนา SIPA e-Marketplace และ SIPA Digital Content
Directory ซึ่งจะเปนเครือ่ งมือทางการตลาดที่สําคัญทางหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแตการออกแบบการ
จัดการขอมูลที่เปนระบบ การ update ขอมูล และการออกแบบรูปลักษณของเว็บไซตเพื่อสื่อถึง
ความเปนมืออาชีพและผลงานคุณภาพสากลของผูประกอบการไทย โดยสามารถจัดให
ผูประกอบการทีล่ งทะเบียนกับเว็บไซตนี้ สามารถเขามา update ขอมูลและผลงานรวมถึงการรับรู
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนเกีย่ วกับธุรกิจแอนิเมชั่นและเกม นอกจากนี้ยังสามารถเปดโอกาสให
ผูซื้อ (Buyer) หรือ Publisher ชาวตางชาติที่ลงทะเบียนไวกับเว็บไซตนี้ สามารถเขามาดูผลงาน
และขาวสารตาง ๆ ได

ภายในป 2552

ใหแลวเสร็จในป 2553

5

จัดตั้งหนวยประสานงานกลางทําหนาที่ประสานงานและอํานวยการเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดา นแอนิ
เมชั่นและเกมทั้งหมด (Establishing Digital Content International Marketing
Center)

แตงตั้งเจาหนาทีห่ รือหนวยงานใน SIPA หรือจัดจางองคกรภายนอกเพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลาง
ในการบริหารงานดานการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานเกมและแอนิเมชัน่ แบบ
ครบวงจร โดยดูแลการจัดการทั้งดานเอกสารและการประสานดําเนินกิจกรรมทางการตลาดตาม
แผนการตลาดที่ไดวางไว

ภายในป 2553

ใหแลวเสร็จในป 2553

6

จัดตั้งสํานักงานหรือตัวแทนการคาดิจิทัลคอนเทนทของไทยในตางประเทศเพื่อ
เปนศูนยกลางในการประชาสัมพันธ การติดตอประสานงาน และการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาด (Establishing Oversea Office of Thai Digital
Content Marketing Representative)

จัดตั้งสํานักงานหรือตัวแทนการคาดานดิจิทัลคอนเทนทของไทยในตางประเทศ โดยเลือกจัดตั้งใน
ภูมิภาคทีเ่ ปนศูนยกลางทางการคาดานแอนิเมชัน่ และเกม อาทิ ภูมภิ าคยุโรปและภูมภิ าคอเมริกา
เหนือ หรือในเอเชียเชนที่ประเทศฮองกงหรือสิงคโปร เพื่อใหเปน International Digital Content
Hub และชาวตางชาติสามารถติดตอไดงาย

ภายในป 2553

ใหแลวเสร็จในป 2554

ลําดับ

ระยะที่ 1

3

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

โครงการศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนท
และการวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
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แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Digital Content Workshop 2009
หลักสูตร
วันที่ - เวลา
วิทยากร

: Game Marketing Workshop’09
: 17-18 กุมภาพันธ 2552
: Mr. Frank Holz, Mr. Juergen Reusswig

สถานที่ : ITD Training Division

ชั้น 15 จามจุรีสแควร

โปรดประเมินกิจกรรมการอบรมโดยทําเครื่องหมาย X ในชองทีต่ รงกับความความเห็นของทานมากที่สดุ
ลําดับ
1

2

3

4
5
6

7

หัวขอ

ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง(ระบุ)

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
1.1 เนื้อหาที่ไดรับการอบรม
1.2 ความรูและความเขาใจที่ไดจากการอบรม
1.3 สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในธุรกิจ
วิทยากร: MR. FRANK HOLZ
2.1 ความรูและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
2.2 ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร
2.3 การตอบคําถามของวิทยากร
วิทยากร: MR. JUERGEN REUSSWIG
3.1 ความรูและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
3.2 ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร
3.3 การตอบคําถามของวิทยากร
การใหบริการของเจาหนาที่ลงทะเบียนและอํานวยการ
เอกสารประกอบการอบรม
สถานที่และบริการอื่นๆ
6.1 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการอบรม
6.2 สถานที่ในการจัดอบรม
6.3 อาหาร
6.4 บริการอื่นๆ
ขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : แบบประเมินนี้เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรและการบริการตอไป
ทางคณะทํางานขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือคะ

แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
Digital Content Workshop 2009
หลักสูตร
วันที่ - เวลา
วิทยากร

: Animation Marketing Workshop’09
: 17-18 กุมภาพันธ 2552
สถานที่ : ITD Training Division
: Mr. Sony Suzuki, Mr. Jeremy Ross, Mr. Thomas Polson

ชั้น 15 จามจุรีสแควร

โปรดประเมินกิจกรรมการอบรมโดยทําเครื่องหมาย X ในชองทีต่ รงกับความความเห็นของทานมากที่สดุ
ลําดับ
1

2

3

4

5
6
7

8

หัวขอ

ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง(ระบุ)

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
1.1 เนื้อหาที่ไดรับการอบรม
1.2 ความรูและความเขาใจที่ไดจากการอบรม
1.3 สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในธุรกิจ
วิทยากร: MR. SONY SUZUKI
2.1 ความรูและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
2.2 ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร
2.3 การตอบคําถามของวิทยากร
วิทยากร: MR. JEREMY ROSS
3.1 ความรูและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
3.2 ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร
3.3 การตอบคําถามของวิทยากร
วิทยากร: MR. THOMAS POLSON
4.1 ความรูและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
4.2 ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร
4.3 การตอบคําถามของวิทยากร
การใหบริการของเจาหนาที่ลงทะเบียนและอํานวยการ
เอกสารประกอบการอบรม
สถานที่และบริการอื่นๆ
7.1 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการอบรม
7.2 สถานที่ในการจัดอบรม
7.3 อาหาร
7.4 บริการอื่นๆ

ขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : แบบประเมินนี้เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรและการบริการตอไป
ทางคณะทํางานขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือคะ

แบบประเมินการประชุมนานาชาติ
Thailand’s Digital Content International Conference 2009

The Global Trade & Market Opportunity
หลักสูตร
วันที่ - เวลา

: การประชุมนานาชาติ
: 19 กุมภาพันธ 2552

สถานที่ : The Pullman Bangkok King Power Hotel

โปรดประเมินการจัดประชุมโดยทําเครื่องหมาย X ในชองที่ตรงกับความความเห็นของทานมากที่สุด
ลําดับ

หัวขอ

1

เนื้อหาการประชุมและหัวขอตาง ๆ มีความนาสนใจ

2

วิทยากรในภาพรวม

3

การบริหารจัดการการประชุม

4

ความเหมาะสมของกําหนดการและระยะเวลาของกิจกรรม

5

การใหบริการของเจาหนาที่ลงทะเบียนและอํานวยการ

6

การแปลภาษาของเจาหนาที่แปล

7

การใหบริการของโรงแรม
7.1 อาหาร
7.2 บริการของพนักงานโรงแรม
7.3 สถานที่ของโรงแรม

ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง(ระบุ)

หากทางหนวยงานมีการจัดกิจกรรมประเภทนี้อีก ทานสนใจเขารวมหรือไม
8

___ สนใจ

9

ทานสะดวกที่จะรับขอมูลเกี่ยวกับโครงการโดยวิธีใด

___ ไมสนใจ

อีเมล .............................................................................................

โทรสาร ..........................................................

โทรศัพท .......................................................................................
10

ขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : แบบประเมินนี้เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงกิจกรรมของโครงการและการใหบริการตอไป
ทางคณะทํางานขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือคะ
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รายชื่อตัวแทนการคาดานเกมจากการศึกษาตามโครงการ
ชื่อบริษัท
Fog Studios Inc.

ที่อยู
FOG Studios World Headquarter
469 King Street
Fredericton, New Brunswick
Canada E3B 1E5
Tel:
Fax:
Email:
URL:

Interactive Studio
Management (ISM)

+1 506 459 5604
+1 506 474 9095
sales@fogstudios.com
www.fogstudios.com

Northern California
979 Piedmont Drive
Sacramento, CA 95822
Southern California
208 Valley Vista Drive
Camarillo, CA 93010

Tel:
+1 916 321 9191
Mobile: +1 510 220 5474
Fax:
+1 415 680 2389
URL: www.ism.com
Octagon Entertainment Inc. OCTAGON ENTERTAINMENT INC.
55 VilCom Circle, Suite 340
Cahel Hill, NC 27514, USA
Tel:
+1 919 918 4111
Fax:
+1 919 918 7988
URL: www.octagon1.com
77 rue Charlot, Paris 75003, France
Game Consulting SARL
Tel:
+33 01 42 76 00 29
Fax:
+33 09 56 76 00 39
Email:contact@gamecostudio.com
URL: www.game-consulting.com

การใหบริการ
- Seeking representation by the Established
Market Leadership
- Developing business development, marketing
and negotiation strategy
- Seeking high profile projects with the world’s top
brands
- Developing new markets, opportunities and
network partners
- Looking for dependable outsourcing partners

-

Deal Sourcing

-

Deal Sourcing

Contract Negotiations
Process Management
Acquisition Consultation
Management Consulting and Strategic Planning

Contract Negotiations
Process Management
Acquisition Consultation

Management Consulting and Strategic Planning
GAMECO Studios
- Videogame
- Cinematics
GAMECO Graphics
- Artworks - Character design, backround design,
story board
- 3D high Poly - High-level 3D assets for all
existing media
- 3D low Poly - 3D assets for all existing
videogame platforms
- Trailers - Trailers Cinematics and music videos

ภาคผนวก 7

ชื่อบริษัท
ที่อยู
Omake Interactive Services PO Box 1451, Lane Cove, Sydney,
Australia
Tel:
+61 414 968 214
Fax:
+612 9475 1047
Email: info@omakeinteractive.com
URL: www.omakeinteractive.com

IEM Consulting

Wilhelm-Leuschner-Str.80 60329
Frankfurt, Germany
Tel: +49 (172) 5856780
Email: info@iem-consulting.com
URL: www.iem-consulting.com

การใหบริการ
-Strategy Formation and Implementation (APAC or
country specific)
-Distribution and Agency services across the Asia
Pacific region
-Joint Venture development and management for both
distribution and development
-Understanding Eastern and Western cultural gaming
concepts and market traits
-Partnership sourcing and evaluation
Agreement negotiation
-Set-up and contract development including briefing
legal teams
-On going monitoring including in-market checks
-On going-reporting between partners
-Dispute resolution
-Social Network traffic monetization - item trading and
virtual currency
Online business model advice
PUBLISHER SERVICES
- Product Marketing
- Public Relations
- Online Marketing
- Community Management
DEVELOPER SERVICES
- Publisher Acquisition
- Project Financing
- International PR

ภาคผนวก 7

รายชื่อตัวแทนการคาดานแอนิเมชั่นจากการศึกษาตามโครงการ
ชื่อบริษัท
AISA-Freelance

ที่อยู
Suite 6-5-1301, Guo Dian Hua Yan, 12 An Ding Lu, Chaoyang District, Beijing,
100029, China
Tel:
+86 0 10 6443 7060
Fax:
+33 09 56 76 00 39
Email: contact@gamecostudio.com
URL: www.asia-freelance.biz

การใหบริการ
Outsourcing Agent for 2D and 3D Video Game, 3D
prototype demonstrations, commercial media and
Website Development given that only specialist
work (Architectural 3D Concepts, TV CGI, Oil
paintings) are deferred using our external
resources network.
Representing a leading Architectural 3D
Development Studio

Golden Network Asia

Unit 2003, Future Plaza, 111-113 How
Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong,
China
Tel:
+852 2751 1886
Fax:
+852 2750 4862
Email: carrie@goldnetasia.com
URL: www.goldnetasia.com

-

Sale representative for Animated and NonAnimated Films, TV Series
Consulting services in international marketing
Specialize in marketing Asian contents in world
market

West Wing Studios, Inc.

1101 South Flower St, Burbank,
California, USA 91502
Tel: +1 818 303-3174
Fax: +1 813 354-2610
Email: info@westwingstudios.com
URL: www.westwingstudios.com

Entertainment Rights

Colet Court, 100 Hammersmith Road,
London W6 7JP
Tel: +44 (0) 20 8762 6200
Fax: +44 (0) 20 8762 6299
Email:Camilla.shestopal@entertainme
ntrights.com
URL: www.entertainmentrights.com

พัฒนาและใหบริการผลงานดาน
- Film Colorization
- Special Effects
- 2D/3D (Computer generated imagery for
commercials, music videos and TV programs.)
- Non-Linear Editing
- Software Development
- Digital Media Conversions
- รวมทั้งการใหบริการที่ปรึกษาการพัฒนาผลงานและ
การตลาดดานแอนิเมชั่น แกผูประกอบการ
ผลิตและจัดจําหนายสินคาลิขสิทธิ์ประเภท
- Books
- Clothing
- DVD and Audio
- Games
- Homeware
- Story Exclusives
- Toys

-

ภาคผนวก 7

รายชื่อแหลงเงินทุนสําหรับธุรกิจ Digital Content จากการศึกษาตามโครงการ
หนวยงาน
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.)

ที่อยู
21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 15, 17-20, 23
ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-278-8800
โทรสาร. 02-273-8850
Email: info@sme.go.th
URL: www.sme.go.th

การใหการสนับสนุน
กองทุนรวมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของ
ธุรกิจไทย ซึ่งเปนลักษณะของ Venture Capital เชนกัน
โดยเป น เงิ น ทุ น ที่ ป ราศจากดอกเบี้ ย จ า ย ไม ต อ งใช
หลักทรัพยหรือหลักประกันใดๆ ในการลงทุน และมีระบบพี่
เลี้ ย งและที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น และ
คําแนะนําตางๆ ในการดําเนินงานของ SMEs ทั้งนี้ สสว. มี
เปาหมายในการยกระดับความสามารถการแขงขันของธุรกิจ
ไทย จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยเสริมและขยายแนว
ทางการร ว มลงทุ น สํ า หรั บ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา
ความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุม
SMEs ซึ่งมีศักยภาพที่เปนฐานการผลิตสําคัญของประเทศ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม 89/2 หมู 3 อาคาร 9 ชั้น 11 บมจ.ทีโอที การสนับสนุนไดแก การสนับสนุนคาบูธจัดงานในงานแสดง
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการ
ถนนแจ ง วั ฒ นะ แขวงทุ ง สองห อ ง เขต สิ น ค า ต า งประเทศ, การจั ด ฝ ก อบรมและสั ม มนา, การ
มหาชน)
หลักสี่ กรุงเทพ 10210
สนั บ สนุ น เงิ น รางวั ล ในการจั ด ประกวดโครงการผลงาน
SIPA Pitch และ SIPA Grant, การสนับสนุนคาอบรมจัดทํา
โทร. 02-554-0400
แผนธุ ร กิ จ โดยให ผู ป ระกอบการเข า อบรมโดยไม เ สี ย
โทรสาร. 02-554-0401
คา ใช จา ย โดยกิ จกรรมสนั บสนุนเหล านี้ มีการดํา เนินงาน
URL: www.sipa.or.th
อยางตอเนื่องทุกป
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 555 ถนนวิ ภาวดี รังสิ ต เขตจตุ จัก ร การสนั บ สนุ น ในรู ป แบบการยกเว น ภาษี ก ารนํ า เข า
สงเสริมการลงทุน (BOI)
กรุงเทพ 10900
เครื่องจักรอุปกรณสําหรับการผลิตผลงานดานภาพยนตร
และดิจิทัลคอนเทนท
โทร. 02-537-8111
โทรสาร. 02-537-8177
Email: head@boi.go.th
URL: www.boi.go.th
Malaysia Venture Capital
Level 10, Menara Bank
เปนกองทุนที่ขึ้นตรงตอ Ministry of Finance ประเทศมาเลเซีย
Management Bhd (mavcap) Pembangunan, 1016 Jalan Sultan
100% มีขนาดกองทุน 970 ลาน MYR หรือประมาณ 10,000
Ismail, 50250 Kuala Lumpur,
ลานบาท โดยลงทุนในธุรกิจกลุม ICT Sector เทานั้น
Malaysia
ระยะเวลาในการลงทุนอยูในชวง 5 – 8 ป ในวงเงินลงทุน
1 – 3 ลาน MYR หรือประมาณ 10 – 30 ลานบาท
Tel: +603 2050 3000
Fax: +603 2698 3800
ลงทุนทั้งบริษัทในมาเลเซีย และในตางประเทศ โดยสัดสวน
Email Investment:
การลงทุนแบงเปน รอยละ 70 สําหรับการลงทุนในบริษัท
investment@mavcap.com
มาเลเซีย และอีกรอยละ 30 ลงทุนในบริษัทตางประเทศที่มี
URL: www.mavcap.com
ผลตอบแทนทางธุรกิจที่เปนประโยชนตอประเทศมาเลเซีย
หรือมีการจางงานชาวมาเลเซีย บริษัทตางชาติที่ไดรับการ
รวมทุนจากกองทุน mavcap ในปจจุบันไดแกบริษัทสัญชาติ
สิงคโปร อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร

Digital Content Workshop & Conference
Game Marketing Workshop 2009
☺ Welcome ☺

Main Theme

Get ready for the international market – the
challenge begins!

Schedule Day 1
Feb. 17, 2009 (Room 1)
9:00 – 12:00 “Session 1”
- Introduction
- The International Games Market
- International Business and Product Strategy
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 17:00 “Session 2”
- International Business Standards for Game Developers

Session 1 (09:00 – 12:00)
The international Games Market
Global market figures
Territory Focus
USA
Europe / UK
Asia / Japan

Platform Focus
Nintendo
Microsoft
Sony

Session 1 (09:00 – 12:00)
Internat. Business and Product Strategy
Business Strategy
- Own IP versus work for hire
Product Strategy
- Development with real USP‘s
Platform Strategy
- Nintendo, Microsoft, Sony, PC, Mobile, Digital Distribution
Market driven Product Planning: A Guideline

Session 2 (13:00 – 17:00)
International Business Standards for Game Developers
The extended development team
-

Team structures

-

International recruitment

Project phases
-

Description of phases and desired outcome

Project management basics
- Project manager role
- Communication
- Planning and documentation
Budgeting

Schedule Day 2

Feb. 18, 2009 (Room 1)
9:00 – 12:00 “Session 3”
- International Technology and Development Strategy
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 17:00 “Session 4”
- Marketing & Sales

Session 3 (09:00 – 12:00)
International Technology and Development Strategy
Choosing a target platform
-

Factors to take into account.

Choosing a technology
-

Overview about a selection of commercial middleware options.

Developer application process
-

How do I apply for developer status with hardware manufacturers?

Session 4 (13:00 – 17:00)
Marketing & Sales
Publisher Pitching – A Guideline
Corporate Communication and Promotion
Product Communication and Marketing
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Introduction

About IEM Consulting

IEM Consulting is a business management firm that represents game
developers on an international level.
We build value in our client companies by helping them with business
development, publisher pitching, international PR and financial guidance.

Main Services

Business Development

International PR /
Community Management

•

Business Strategy

•

•

Project Evaluation

•

Publisher Pitching
International Sales

We are covering all
relevant games media
within the key territories:
USA, UK, Germany,
France, Italy, Spain,
Benelux, Scandinavia,
Japan, China, Korea

•

Project Funding

•

International Community
Management

Business Development
Survival in the video game business becomes challenging and requires strategic planning, international market know
how, market driven ideas for games, a good technology and development know how, project funding as well as a
professional international network within the games industry. Many developers take advantage of our experience and
network to run and position their studio in the right way.
Business Strategy
A successful business decision can only be based on solid market know how. We are monitoring the international games
market regarding trends, sales figures and regional distinctions. We are able to give developers a market driven input on
the right business strategy within the games business.
Project Evaluation
Key question for developers are: “Am I developing the right product?” “Does it has a real USP?” “Will my game appeal to
an international audience?” “What is the sales potential of my game on an international level?” and finally “Will I earn
money with my game?” We are offering a detailed project evaluation answering exactly these kind of question.
Publisher Pitching
Negotiating with publishers in the right way requires a lot of experience. We have worked long time for international
publishers and know how to pitch a project successfully. We have very well established contacts to all relevant publishers
on an international and territorial level.
Project Funding
We have access to investors and funds looking for interesting projects with great market potential.

International PR
Public Relation is still the most important key to success in marketing games. In more than 10 years we build up a
comprehensive network to all relevant games media world wide. Due to best personal relationships we can cover all
important print magazines and online portals related to games on an international level.
We are covering the following territories: North America, UK, Germany, France, Spain, Italy, Scandinavia, Benelux and
other smaller European countries. In addition we are also able to generate coverage in the strongest Asian markets,
Japan, China and Korea.

How do we set up a project?
Together with our client we will work out the communication road map, the PR tactics as well as the corresponding asset
plan. When the roadmap is finalized we start the PR activities: press mailings, phone calls, press conferences, editor days
as well as trips to the journalists. During the whole PR campaign we maintain a strong communication with our client. We
will provide coverage reports on a weekly and monthly basis.
Track record

International PR

USA

UK

Germany

France

• Gamespot.com

• PC Gamer

• GameStar

• PC Jeux

• IGN.com

• PC Zone

• PC Games

• Joystick

• Worthplaying.com

• Edge

• Computer Bild Spiele

• Jeux Vidéo

• Gamespy.com

• Eurogamer.com

• 4Players.de

• Canard PC

• Gamershell.com

• Totalvideogames.com

• Gamona.de

• Gamekult.com

•…

•…

•…

•…

Italy

Spain

Nordic

Benelux

• Giochi per il Mio Computer

• Micromania

• Super Play

• Gunk

• Multiplayer.it

• Meristation.com

• PC Gamer

• Insidegamer.nl

• Gamesradar.it

• Cibergamers.es

• Gamer.no

• FOK.nl

• Nextgame.it

• Vandal.net

• Boomtown.net

• Gamesplanet.be

• Spaziogame.it

• Hardgame2.com

• Gamereactor

• Gamer.nl

•…

•…

•…

•…

Community Management
Community marketing is a strategy to engage an audience in an active, non-intrusive prospect and customer conversation.
It is an additional tool supporting classical marketing forms. Due to modified consumer performance its importance is
growing year by year. It's a very sensitive channel to pronounce a product to the audience but it's the most effective way to
get valuable and above all accurate feedback. Due to the experience of more than 10 years we are able to set up and
manage communities for brands and games on an international level.

How do we set up a project?
Community strategies are very individual and product driven. Together with our clients we work out the most promising
community strategy. The challenge is to identify the gamer which we are considering as opinion leader in our target
audience. With these kind of people we will set up communication beside the regular PR activities in order to make them
part of our vision and the product development process.
Best Practice GTR2:
GTR2 was a very strong racing simulation targeting racing enthusiast and not casual gamer. In order to get
the opinion leaders in this target audience we approached the 50 most relevant international racing websites
and started a very intensive communication with the administrators. We invited the key people to the
developer and had a round table together. The guys loved it to give feedback which really influences the
development process. As a result they started to talk about the game on their web sites and forums. With
different other tactics and a strong product webpage we were able to built up a community of racing experts
talking to each other and supporting our game in a very positive way. In the end we managed a community
of more than 20.000 gamers.

Key People
Frank Holz (1968)
Owner / Management Consultant
Frank has studied economics with a focus on international marketing. He started his career as a
marketing consultant working for high class companies such as Daimler Benz, Mercedes Benz and
Vodafone. He entered the games industry in 1996. He was Marketing Director at Infogrames and
Atari Germany. Later he became International Marketing & Sales Director at 10tacle studios AG.
Beginning of 2008 he founded IEM Consulting, a business management company specialised in
the games industry. Frank has market more than 1000 games, has a very strong strategic
background and a powerful international network.

Martin Szymanski (1975)
International Marketing & PR Consultant
Martin has joined the games industry in 1997. During his seven year period of employment at
Infogrames/Atari Germany he was in charge of the PR and Marketing for more than 600 games.
Leaving Atari end of 2004 Martin joined Sunflowers Germany as an International PR Manager. End
of 2005 he switched to the 10Tacle Studios AG and was engaged as an Online Marketing & Sales
Manager International. In August 2008 he joined the IEM Consulting and is taking care of the
international Marketing & PR. Martin is a passionate gamer since 1980 and an ambitious PR guy.
He manages an international network of more than 2500 journalists.

Key People
Juergen Reusswig (1967)
Managing Director – Games Distillery
Owner – GAMEPATROL
Strategic Partner of IEM Consulting
Juergen Reusswig has a degree in Electrical Engineering and started his career in the games
industry in 1994. At SUNFLOWERS Interactive Entertainment Software GmbH, where he was
Managing Director and Development Director, he made a major contribution to the development of
the worldwide million-sellers ANNO 1602 and ANNO 1503. In July 2004, Juergen joined 10TACLE
STUDIOS AG as Executive Producer and Managing Director of 10TACLE STUDIOS Slovakia,
where he introduced his comprehensive know-how from more than 20 game productions to set up
a new studio and organize the application processes to become licensed developer and publisher
for the console platforms from Microsoft, Sony and Nintendo. He implemented international best
practices and defined the processes and procedures for the work on a next generation title for
Xbox 360, PlayStation3 and PC utilizing Unreal Engine 3. In the beginning of 2008, Juergen
founded GAMEPATROL, an independent consulting firm with a focus on game development
processes, technology and requirements for console development. GAMEPATROL and IEM
Consulting are joining forces on international projects.
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The international Games Market

Outline

Global market figures
Territory Focus
USA
Europe / UK
Asia / Japan

Platform Focus
Nintendo
Microsoft
Sony

Global market figures
Sources for international market figures:
Global Database

National Retail Panels

International
Industry Portals

Global market figures
"Even in difficult economic times, the video game industry continues to grow”
The NPD Group, GfK Chart-Track Limited and Enterbrain have released their "Top Global
Markets" report, which reveals that the three largest games markets (U.S., U.K. and Japan)
experience 11 percent growth in combined video game software unit sales during 2008.
Total software units grew from 367.7 million in 2007 to 409.9 million in 2008.

Global market figures
"Top Global Markets" report
The U.S. market grew 15 percent in total. Growth in the United States saw console software
growth of 22 percent and portable software growth of 2 percent.
Japan's gaming market declined 13 percent largely due to a decline in portable software
and the shrinking PS2 marketplace, which experienced a 46 percent units decrease in 2008.
The U.K. market grew 26 percent, The United Kingdom experienced the largest aggregate
growth as well as category growth, with console software experiencing a 38 percent gain,
and portable software increasing 6 percent.
=> But digital distribution, online gaming and mobile gaming is not covered in the
report
=> The online market is the fastest growing and most progressive segment - seeking
for new content, new genres and offering new opportunities

Worldwide Installed Base
The big picture

Source: VGChartz

Worldwide Installed Base
The territory split in detail

Territory Focus: USA

Territory Focus: USA
Platform split 2008

PS2
14%

PSP
6%

Wii
24%

PS3
10%
PC
8%
Xbox 360
17%
Source: NPD

DS
21%

Territory Focus: USA

Territory Focus: USA

Territory Focus: USA

Territory Focus: USA
The U.S. market grew 15 percent in total. Growth in the United States saw
console software growth of 22 percent and portable software growth of 2
percent.
Nintendo Wii and DS are the best selling platforms.
Nintendo is the best performing publisher 2008
XBOX360 has outperformed the PS3
PC retail market dropped down to 8% market share
PC digital distribution is a fast growing market segment (Steam, Metaboli,
click2drive, ….)

Territory Focus: Europe

Territory Focus: Europe
Platform split 2008
PS2
7%

PSP
5%

PS3
12%

PC
15%

Wii
22%

DS
22%
Xbox 360
17%

Source: GFK Chart Track / IEM Consulting

Territory Focus: Europe / UK

Territory Focus: Europe / UK

Territory Focus: Europe / UK

Territory Focus: Europe / UK
UK has the biggest impact in the Western European video games market
followed by Germany, France, Spain, Italy, Nordic, Benelux
Eastern Europe is dominated by the Russian games market.
The U.K. market grew 26 percent, The United Kingdom experienced the
largest aggregate growth as well as category growth, with console
software experiencing a 38 percent gain, and portable software increasing
6 percent.
Nintendo Wii and DS are the best selling platforms.
Nintendo is the best performing publisher 2008
XBOX360 has outperformed the PS3
PC retail market dropped down but Germany is still an interesting market
for PC products.

Territory Focus: Europe / UK
Russia is still a PC software driven market but retail price is very low normal USD 8 for most titles, maybe USD 15 for big games
Digital distribution is becoming more and more popular in Russia,
although it's still a very small percentage because of the very bad
internet connections outside Moscow.
Xbox 360 and PS3 start selling but on a very low level.
Wii and NDS are not performing

Territory Focus: Asia

Territory Focus: Asia
Platform split 2008 / Japan

PS2
10%

PS3
8%

XBOX 360
3%
DS
43%

PSP
14%
Wii
22%
Source: vgchartz.com / IEM Consulting

Territory Focus: Asia / Japan

Territory Focus: Asia / Japan

Territory Focus: Asia

Japan is the second largest video games market in the world.
Japan is certainly in decline at the moment, mainly down to the fact that
everyone seems to have already bought a DS or PSP, so hardware sales aren’t
driving software sales
Japan's gaming market declined 13 percent largely due to a decline in portable
software and the shrinking PS2 marketplace, which experienced a 46 percent
units decrease in 2008.
DS hits saturation in Japan => over 50% of all households own a DS
Japan is still driven by boxed product sales
Piracy on Nintendo DS console via R4 Revolution Cartridge is a huge problem

Territory Focus: Asia

South Korea has the highest percentage of broadband subscribers in Asia.
It represents the strongest market for online gaming in the world. South
Korean game producers are the major suppliers of online operational
services.
China is expected to be the fastest-growing market in Asia. Online gaming
is dominating this market. There is still a high rate of piracy for PC games
and console games (mainly NDS).
Thailand is driven by online gaming. Also Arcade gaming is very popular.
Console and handheld performance is rising.

Focus: Nintendo

Focus: Nintendo
Nintendo Wii and DS are the best performing video gaming platforms
worldwide
The problem with the Wii (and Nintendo platforms in general) has always
been that Nintendo dominates the system with its own software, leaving a
much smaller piece of the market to be divided up amongst third party
publishers.
Interview with Ninteno President Satoru Iwata about Wii hardware sales
decline in Japan: Iwata believes part of the problem in general is that the
Japanese people has changed their lifestyle. "One thing I can tell you about
this is that, compared to the past when home consoles were selling better
in Japan, all the Japanese are getting busier for a number of reasons, so
we are seeing an overall lifestyle shift where many forms of entertainment
are enjoyed while on the go or during spare time. In these times, we need
to provide the Japanese market with entertainment that only a home
console can realize," he said.

Focus: Nintendo / Wii Ware
Nintendo runs its own digital distribution portal called Wii Ware
Platform is not very entertaining and consumer friendly (few demo version)
Pricing: 5 – 15 US Dollar for a title
Huge back catalogue of old Nintendo titles

Focus: Microsoft

Focus: Microsoft

XBOX 360 is performing very well on an international level
Microsoft offers 3 different models at competitive prices
- XBOX 360 Arcade 199 US Dollar
- XBOX 360 Pro 299 US Dollar
- XBOX 360 Elite 399 US Dollar
Great game content for core gamers
Exclusive episodic content for Take-Two's massive hit game GTA IV
“The Lost and the Damned” will cost 1600 Microsoft Points (20 US Dollar)
and requires a full copy of GTAIV to play.
New Xbox Live Experience attracts casual gamer
Xbox Live Marketplace is a user friendly download portal for great games

Focus: Microsoft / XBOX Live
Microsoft runs its own digital distribution portal called XBOX Live
Marketplace
Platform is very entertaining and consumer friendly (free demo version for
alle XBLA Games)
Pricing: 5 – 15 US Dollar for a title => 20 US Dollar just started with GTA4
Add ON
Great and innovative games available on XBOX Live Arcade

Focus: Microsoft / XBOX Live
20 Million gamer using XBOX Live Marketplace
Most played 2008 (source: Microsoft, VG Chartz)
1. Castle Crashers (1.200 MS Points, sales > 0,5 Mio. units)
2. Geometry Wars: Retro Evolved 2 (800 MS Points, sales > 0,2 Mio. units)
3. Braid (1.200 MS Points, sales > 0,2 Mio. units)
4. A Kingdom for Keflings (800 MS Points, sales > 0,2 Mio. units)
5. UNO (400 MS Points, sales > 1,3 Mio. units)
6. Super Street Fighter II Turbo HD Remix (1.200 MS Points, sales > 0,2 Mio. units)
7. Fable II Pub Games (800 MS Points, sales > 0,3 Mio. units)
8. Duke Nukem 3D (800 MS Points, sales > 0,15 Mio. units)

400 MS Points = 5 US Dollar
9. Bionic Commando: Rearmed (800 MS Points, sales > 0,15 Mio. units) 800 MS Points = 10 US Dollar
1.200 MS Points = 15 US Dollar
10. Worms (400 MS Points, sales > 0,6 Mio. units)

Focus: Sony

Focus: Sony
Sales of Playstation 3 are behind Wii and Xbox 360.
High price positioning (399 US Dollar)
Very limited platform exclusive titles
Sony continues to lack a clear 'must-own' title that will drive sales
Sony has failed to establish the PS3 as the console of choice among
hardcore gamers this cycle.
In terms of communication Sony is focusing less on game but
highlighting the non games attributes: Blue ray Player,
video download etc.
Highly publicised platform initiatives such as “Playstation Network” and
“Home” did not convince the audience so far

Focus: Sony / Playstation Network / Home
Sony runs its own digital distribution portal called Playstation Store
Platform is not very entertaining and consumer friendly (only few
free demo version)
Pricing: 5 – 40 US Dollar for a title. They are also selling fullprice
backcatalogue titles (PS2 games and PSN)

Focus: Sony / Playstation Network / Home

“Home” is the avatar based community platform within Playstation
Network
The vision is to integrate games into “Home”
A Sony Japan presentation has revealed a list of 24 publishers and
developers that have been given licences to create content for
PlayStation Home. EA and Capcom have already revealed their plans
for Home content. Other big publishing names on the list include
Activision, Disney, SEGA, Konami, Namco Bandai and Ubisoft. A
number of independent Japanese developers - Q Entertainment,
Nippon Ichi, and Game Republic - line up in the list alongside stalwarts
of the Japanese game industry like Acquire, Atlus, Hudson and Tecmo.
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Internat. Business and Product Strategy

Outline
Business Strategy
- Own IP versus work for hire

Product Strategy
- Development with real USP‘s

Platform Strategy
- Nintendo, Microsoft, Sony, PC, Mobile, Digital Distribution

Market driven Product Planning: A Guideline

Business Strategy

Business Strategy

The big question
Should we focus on work for hire projects or go for own IP
development?

The simple answer
Do both. Start with work-for-hire jobs and learn from international
publishers. Beside start to develop your own IP products and earn
more money. Always try to back your business with work-for-hire jobs.

Business Strategy
IP ownership/management is not the same as work-for-hire
development
WFH:

- your customer is the publisher
- you will get a small margin on your dev
budget and maybe some upside
payment if the product performs well

IP ownership:

- your customer is the consumer
- you will get a royalty split per unit from a
publisher and maybe a minimum guaranty.

If you are focusing on IP ownership you need to understand
international markets and consumer. You take the risk on the
performance of your product!

Business Strategy: New IP versus established brands
Publisher are reducing investment in new IP
Recession drives publisher like EA, THQ, Sega and more to shift
focus to core brands – after publishers suffer losses in 2008.
The world’s biggest publishers have been forced into reducing
investment in new IP and relying on established brands. THQ and
EA have both blamed ‘unfocused’ product slates for contributing to
their disappointing 2008 results and pledged to concentrate more
on well-known franchises in next FY10.
Establishing new IP is a long term project. Key to success is a
clear USP and quality.

Product Strategy

Product Strategy

The big question
What kind of product should we develop?

The simple answer
Deliver products with a real USP on a well performing platform and
make sure your product stands out in communication and on the
shelves.

Product Strategy
What is a real USP?
A game characteristic that really stands out and is realized by the target
audience. It is a real benefit for the consumer.
USP’s could be:
License / setting / art direction / story / graphic quality / gameplay mechanics
Audio / cinematic presentation / genre
A real USP is consumer driven not developer driven !

Product Strategy

Every successful game has a real USP

brand / gameplay

brand / gameplay
setting / story / grafics

brand / gameplay
setting / story / graphics

defines new genre
“cooking games”

art direction /
gameplay

art direction /
gameplay

setting / art direction /
gameplay

art direction /
gameplay

Product Strategy
A real USP is necessary but there are a lot of other factors
influencing the commercial success of a game:
Publisher strength
Community

Communication and
Marketing power

Competition

Price

Cultural preferences

Platform
performance

Release-Date / time to market

Platform Strategy

Platform Strategy

What is the right platform for developers?
Worldwide installed base

Source: VGChartz

Platform Strategy: Nintendo Wii / DS
Nintendo Wii and DS are the best performing video gaming platforms
worldwide
The problem with the Wii (and Nintendo platforms in general) has always
been that Nintendo dominates the system with its own software, leaving a
much smaller piece of the market to be divided up amongst third party
publishers.
Both platforms are the right choice if you have a real USP product and a
strong publishing partner.
Wii and NDS requires a lot of marketing power and budget to reach the
target audience.
Most 3rd party titles failed due to missing marketing power !!!
Development budgets are lower than XBOX360 or PS3 projects.
DS is the right choice for educational products.

Platform Strategy: Nintendo Wii / DS
Publisher currently refusing most Wii / NDS projects
Major US Publisher
“To give you a general sense, it has been quite hard to get the marketing
support necessary to do a DS only product without a very strong license to
support the launch.”
Major Japanese Publisher
“We're struggling to approve and greenlight DS opportunities at present
unfortunately. The highly saturated marketplace and low price-points make
the proposition less profitable and therefore less appealing to us.”
Major European Publisher
“We will probably pass on Nintendo DS / Wii games.”

Platform Strategy: Microsoft XBOX360

XBOX 360 is performing very well on an international level
Target audience is mainly the core gamer segment
Platform is technology driven (high definition graphics, surround sound)
XBOX360 development is easier than PS3. Programming is close to PC
programming.
Pricing is 100 US Dollar cheaper than PS3
Best performing genre: action, shooter, sport
Public relation and Community Management is key to success when it
comes to the launch of the titles
XBOX Live and Marketplace offer additional benefit for the customers

Platform Strategy: Sony PS3 / PSP
Sales of Playstation 3 are behind Xbox 360.
High price positioning (399 US Dollar)
Target audience is still mainly the core gamer segment but is more
casual than XBOX360
Platform is technology driven (high definition graphics, surround sound)
Development for PS3 is more complex than for XBOX360
Best performing genre: action, shooter, sport
PSP is mainly supported by Japanese publisher
Trend: Sony has been loosing market share and it desperately needs to
convert the majority of PS2 owners into PS3 adopters. It won't be easy,
and clearly the biggest obstacle at the moment is the PS3's price, but
analysts believe Sony definitely still has a chance to catch Microsoft in
the console race.

Platform Strategy: Brand Awareness
Microsoft’s games brand outperforms Nintendo and Sony in a new
social report from brands and marketing agency Vitrue (USA). It
claims that Xbox was the fifth most discussed brand on social
networking sites in 2008.
The company compiled its results by monitoring online conversations
across a number of social networking sites, measuring the frequency in
which a number of “blue-chip” brands appeared.
The Vitrue 100 Top Social Brands Top Ten of 2008 in full:
1. iPhone
2. CNN
3. Apple
4. Disney
5. Xbox

6. Starbucks
7. iPod
8. MTV
9. Sony
10. Dell

11. Microsoft
14. Nintendo
15. PlayStation
72. Sega

Platform Strategy: PC
PC boxed product is a shrinking market
PC is currently focusing on:
a) Massive Multiplayer Gaming
- High production costs
- Commercial risk as most gamers stick to their favorite MMO
games and could not be converted to new games
b) Casual Gaming / Online Gaming Portals
- Low production costs
- Low margin for developers

Platform Strategy: Online Distribution (XBLA, PSN, Wii Ware, PC DD)

PSN and Wii Ware are behind XBLA in terms of user and downloads
XBLA is performing very well. Top titles are selling 500,000 units plus at a
price point of 10 – 15 US Dollar.
The products are available in 26 countries immediately at launch
No production costs (COG) => lower financial risk
Affordable development budgets
Unlimited shelf space => good for back catalogue titles
Main marketing challenge: Every product has only one facing in the virtual
warehouse => visibility on front page of the download store is key to success

Platform Strategy: Online Distribution (XBLA, PSN, Wii Ware, PC DD)

The Chance: publish your game by yourself via XBLA, PSN, Wii
Ware and PC Digital Distribution
The Challenge: Sounds nice – but it is not as easy as it looks like to
get your game on 1st party platforms – except PC Download Portals
like Steam, Metaboli, Boonty etc.
It is a good chance for new IP development. Build up your brand
with lower financial risk by online distribution and expand successful
brands to other platforms.

Platform Strategy: Smartphones / Apple iPhone

The rapid growth in smartphone adoption has provided a boost for mobile
gaming.
Smartphone" is something of a loose definition, but in essence it means a
combination of phone and pocket computer - a device capable of accessing
a full range of Internet services, running a variety of applications, playing
back media and, in many cases, playing games.
The most popular gaming cell phones are the iPhone and BlackBerry Curve.
Apple's iPhone is really quite a innovative gaming device. The App Store
itself is the second part of the puzzle. It is, simply, that the distribution has to
be tied directly and seamlessly to the device. Apple never talks about iPod; it
talks about "iTunes + iPod". It's an end to end solution, from service to
software to hardware, which continues to set Apple's devices apart from its
competitors.
15,000 different Apps are available for the iPhone and iPod Touch, and over
500,000,000 downloads have been made so far.

Market driven Product Planning:
A Guideline

Market driven Product Planning: A Guideline
Poor planning is the reason for bad games
In order to develop a marketable product you need to answer the
following question:
Vision
- What is your intention and motivation behind the game?
Positioning
- Clear description what the game is: “it is …” / “It is not …”
- How is it differentiating from comparable/competitive products?
USP
- What is the USP of the game?
- Is it really outstanding? Is it really a benefit for consumers?
- Is it really recognized by consumers? (=> focus group testing)
- Is your planned USP still unique at launch of the product?
- Is your product really entertaining an fun? - also after 10 minutes
playing?

Market driven Product Planning: A Guideline
Target Audience
- What kind of audience are you targeting for?
- Are you sure the game concept really attracts the audience?
SWOT-Analysis
- Product driven: Strength, Weaknesses
- Market driven: Opportunities / Threats
Sales Potential
- Sales figures of comparable titles / split by territory
- Is the game marketable on an international level ? (cultural
differences)
- What is the competitive environment at release?
- What hardware trend are you assuming? (installed base)
- What is the anticipated price positioning at launch?

w w w . i e m - c o n s u l t i n g . c o m
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PART 1: TEAM STRUCTURES IN GAME DEVELOPMENT

OUTLINE
¾ The extended development team
•

Typical positions and profiles

¾ Team structures
•

Different
ff
organisationall approaches
h

¾ International recruitment
•

A few tips and things to think about

THE EXTENDED DEVELOPMENT TEAM

¾ Today, game production has become one of the most challenging software development
processes.
processes
¾ Game developers are facing different platform requirements, technical challenges, loads of
assets to be created and managed and a huge competition in the market.
market
¾ The team sizes have grown up to more than 100 team members from various disciplines
and
d the
th budgets
b d t and
d commercial
i l risks
i k have
h
risen
i
t multi‐million
to
lti illi $.
$
¾ Team structures and project management have become more and more important.

THE EXTENDED DEVELOPMENT TEAM

All teams differ, but in general, the game development process can be distributed to the main areas:
¾
•

Management
All positions required to organise and successfully finish the project.

¾
•

Design
Defining the vision and documenting the game for the different production pipelines.

¾
•

Code
All required programming positions to realise the game into a functional product.

¾
•

Art and Animation
Delivers all art assets required to build and market the game.

¾
•

Music and Sound
Responsible for all required sound effects, musical score and voice recordings.

¾
•

Quality Assurance
Responsible for the quality of the end product.

MANAGEMENT

Management of a game project is the most critical component in my experience. These
positions determine if a project will be successful to a high percentage.
percentage It is imperative to find
skilled people for the management positions (unfortunately they are pretty rare).
¾ Studio Head/Executive Producer
• Studio Head represents the developer side and Executive Producer the Publisher.
• They have the same job: being responsible for planning and executing the project in a profit‐
producingg manner.
p
¾ Producer
• Managing the project and making sure the goals are met.
• Allows Studio Head/Executive Producer to focus on strategic decisions.
¾ Project Manager
• Responsible for creating the project plan during the pre
pre‐production
production phase.
phase
• Establishes project milestones together with the Producer.
• Monitoring the project on a regular basis and updating the project plan including reporting.

MANAGEMENT

¾
•
•
•

Outsource Manager
R
Responsible
ibl for
f h
handling
dli allll externally
t
ll produced
d d game assets.
t
Organizing and documenting the outsourcing process.
Constantly liaising between team and service provider.

The complexity of managing a game project also requires assisting positions.
¾
•
•
•

Associate Producer
The associate producer is the understudy of the Executive Producer
Producer.
Mostly found on larger projects and bigger team sizes.
On the Publisher side mostly works with an Executive Producer who has responsibility for
several projects.
projects

¾ Line Producer
• Coordinates countless small tasks to disburden the Producer.
• Getting builds to the Publisher, printing and distributing documents, getting food for the
team ;‐)

DESIGN

Some games have a key visionary who has been working on an idea for a long time; others
are more of a collaborative process with a leader.
leader
There is probably no single more difficult task in the games industry than being able to create
an original game of your own design and take it through all development stages to
commercial release.
¾ Lead Designer / Visionary
• Coordinates the design
g staff in the effort to create timely,
y, thorough,
g , compelling
p
g game
g
design.
g
• Defines game specifications which the team can readily use and which is understood by the
Publisher and other key stakeholders.
¾ Game Mechnics Designer
• Defines how the game mechanics are implemented into the project.
• Receives direction from the Lead Designer,
g , solicits engineering
g
g feasibilityy from the
programming staff, and confers with the Mission or Level Designers to find out their
requirements.

DESIGN

¾
•
•
•
•

LLevell and
d Mission
Mi i D
Designer
i
Defines a series of smaller challenges, puzzles, levels, or missions for the player to complete.
Sometimes with programming skills, writing scripting code for a mission.
S
Sometimes
i
with
i h artistic
i i skills,
kill laying
l i out tiles
il off a map and
d designing
d i i triggers.
i
Sometimes working in pure text, describing to others how the game should be laid out.

¾ Story and Dialogue Writer
• Writing a compelling narrative that is formatted for the high degree of interactivity found in
games is a wholly different skill than writing the narrative of a short story or novel or a
motion picture screenplay
screenplay.
• A writer for games needs to spend a lot of time with the lead designer for direction on where
to take the story arc.
• Needs to spend even more time with the Mission and Level Designers to determine what is
possible and not possible to do in the scripting language, map editor, or level building tool.

CODE

The d
Th
designers
i
define
d fi the
h spirit
i i off the
h game b
but d
during
i the
h d
development
l
process often
f
the
h
ultimate designers on a project are the programmers and the artists.
The designers can write documents and create specifications, but the game will not be
anything other than what the programmers and artists create.
create
¾
•
•
•
•

Lead Programmer / Technical Director
Traditionally the most experienced programmer on the team.
team
Defines the technical approach and coding strategy for the project.
Large projects typically employ a Technical Director who oversees the programmers.
The Technical Director does much more management of programmers then coding
coding.

CODE

The rest of the programming positions are not necessarily existent on every project or one
programmer is taking more than one role
role.
¾
•
¾
•
¾
•
¾
•
¾
•

Game Mechanics Programmer
Converts the game design into playable code.
code
Physics Programmer
Models the physics of the game world, how objects and characters function and interact.
3D Graphics Programmer
Displaying the 3D environment, must have strong skills in mathematics.
Artificial Intelligence Programmer
P
Programs
the
th behavior
b h i off characters
h
t or other
th entities
titi in
i the
th game.
User Interface Programmer
Bridges the game mechanics of the fantasy world with a slick implementation of the user
interface through the controls
controls, in
in‐game
game panels
panels, and HUD elements
elements, as well as the shell or
navigational menus.

CODE

¾
•
¾
•
¾
•

Audio
A
di P
Programmer
Codes the 3D sound effects, the voice‐over system, and the music playback system.
Tools Programmer
B ild up a toolset
Builds
l to ease and
d optimize
i i the
h workflow
kfl within
i hi the
h team.
Mission/Level Editor Programmer
Basically one of the tools positions, but as many games are released with a mission or level
Editor it has gained more importance
importance.
¾ Network, Server, or Client Programmer
• Writes the low‐level and application‐level code to get games running in a local area network,
or across the Internet.
Internet

ART

In the early days of game development, games used to have a single artist drawing the
character sprites and the world backdrops for these titles
titles. Today
Today, artists are differentiated by
their skill sets and the teams to build all graphical assets for a game have grown well over 100
artists.
¾ A
Art Di
Director
• Manages the art team, scouting ahead to be sure that project dependencies are taken care of
ahead of time and that the artists produce their art assets on time.
• Approves every art asset as it is being constructed to be sure it is consistent in quality and
theme with the rest of the game.
¾ Concept Artist
• Provides moodboards,
moodboards sketches,
sketches colour schemes and plan drawings before an art asset is
produced in 3D.
• Approval process especially important for products working with licenses.

ART

¾ 2D Artist/Interface Designer/Texture Artist
• The
Th 2D artist
ti t iis normally
ll an expertt in
i classical
l i l sketching
k t hi and
d painting.
i ti
• The interface designer usually is an expert 2D artist with a strong sense of functional
aesthetics.
• The texture artist is a 2D artist who can “skin”
skin an object in his mind and create a compelling
set of textures to “paint” that skin on the 3D model.
¾ 3D Modeler
• These artists handle the 3D modeling packages like Maya, 3D Studio Max or LightWave to
create the 3D objects for the game.
¾ Character Modeler
• The Character Modeler is a 3D Artist who is specialized on characters.

ART

¾ Animator
• Responsible
R
ibl for
f th
the animations
i ti
in
i th
the game, usually
ll divided
di id d into
i t character
h
t ((animal,
i l
monster…) animation and everything not character based (animated objects).
• Animating a windmill is an almost trivial task, while animating the facial expression of a
human character is an entirely different story.
story
• Today, Animators are usually divided into key frame animators and motion capturing experts.
¾ Storyboarder
• If the project has any movies or cinematic sequences, it is important to have a storyboard
artist.
• The storyboard artist will be able to design and articulate the scenes in a sequence for
internal and external review before committing to costly computer generated sequences.

MUSIC AND SOUND

With the technological standard of today, we have full Dolby Surround sound in games and
music al scores which are done by film composers
composers, performed by live orchestras
orchestras. The voice
acting is performed by stars people know from the movies.
¾ Sound Effect Engineer
• Sound effect engineers are wizards at listening to one sound and finding clever ways to
technically modify it, and come up with precisely the sound which is needed in the game.
• Today,
y, sound effects is a typical
yp
task which is outsourced to external experts.
p
¾ Music/Composer
• Provides the musical score for a game and creates the emotional hooks to support the
designers intention.
• Often also responsible to organize the voice recordings.

QUALITY ASSURANCE

Quality assurance (QA) is a very important component of game development as it defines the
product that is put into the market
market.
¾
•
¾
•

QA Lead
The QA lead is the person who leads the efforts of the QA staff.
Main QA Team
The main QA team is the team that will monitor the game’s progress from the time the game
is initially submitted to QA through to release and often also post‐release.
¾ Multiplayer Team
• Games with significant multiplayer gameplay often have a QA team dedicated to testing this.
¾ Compatibility Team
• The compatibility team usually tests a standardized checklist of hardware and operating
systems the publisher considers commercially important to support.
¾ Localization Team
• The Localization Team tests the accuracy and the quality of the localization of the game.

TEAM STRUCTURES

¾ The requirements for your team structure are depending on different factors like market
segment scope,
segment,
scope available budget etc.
etc
¾ To set up your organisation you have to clearly define your objectives first.
¾ Ask yourself a lot of questions like:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

What are my goals?
What do I want to deliver?
What do I need to be able to deliver that?
Is it realistic?
Is there a market?
What do I produce myself, what do I buy?
What do I need in‐house, what can I outsource?
How can I turn this into a working and structural environment?
How can I be most effective?

TEAM STRUCTURES

¾ There is no golden rule on what is the best team structure for your studio.
¾ To be internationally competitive it is important to position your studio as an international
studio.
¾ This means to attract and employ international staff.
¾ Let us look at a few recruitment tips for international recruitment
recruitment.

INTERNATIONAL RECRUITMENT

•

Try to fill some of your key and lead positions with internationally experienced staff.

•

Allow higher salaries for experienced senior people. The mistakes they avoid from happening
are worth it, and they can also help to train and accelerate your junior staff.

•

p
your
y
recruitingg efforts well before yyou contact recruitment agencies
g
or p
potential
Prepare
candidates. Take recruiting seriously because the quality of your staff determines the quality
of your product!

•

Position yourself as an international studio! English is the international language of game
development. Studios based in non English speaking countries need to work harder to attract
international candidates. Make sure that all your documentation is written in English
language and your staff understands the necessity of it to be competitive on an international
l l
level.

•

Offer English lessons both to existing staff and to new staff.

INTERNATIONAL RECRUITMENT

•

Prepare information packs on the company and the local city/ region. Show and tell the
interesting things like tourist information and also prepare FAQ
FAQ’ss like taxation rates,
rates cost of
living etc.

•

Offer an attractive relocation expense and give the candidates the feeling they have not to
worry about moving
moving. In addition to the travel expenses you should offer a relocation
allowance to cover personal costs. Typical rates vary from a flat fee of 1.500‐2.000 Euros up
to 10% of yearly salary. Additionally offer help with accommodation on arrival.

•

Cover th
C
the stay
t att a h
hotel
t l or apartment
t
t ffor th
the fi
firstt weeks
k and
dh
help
l finding
fi di a permanentt place
l
to stay. Candidates with spouses or a partner should receive additional support.

•

Research the procedures on work permits and visas in advance and foster good relations with
the
h local
l l authorities.
h ii

•

Prepare good job descriptions so the potential candidate will be able to clearly understand
the required skills and experience as well as their competences.

INTERNATIONAL RECRUITMENT

•

Respond quickly to a strong CV, organize phone interviews with the candidate for a first and
fast personal impression
impression.

•

Organize training for interviewers. Interviewing is an acquired skill. Don’t allow junior
managers undertaking technical interviews to fail a candidate because their English is poor.
Too often busy leads will lose interest in a candidate because they cannot make themselves
understood in a technical interview.

•

Plan carefully face to face interviews and interview feedback. Make sure all managers
necessary to
t take
t k ad
decision
i i are available
il bl on the
th day
d and
d budget
b d t their
th i ti
time so th
thatt th
they
spend as much time as necessary with the candidate. Do not fail to take a decision because
one manager was inadvertently on holiday.

•

Take
k care in
i introducing
i
d i co‐workers
k to candidates
did
as part off the
h iinterview
i process.

INTERNATIONAL RECRUITMENT

•

Look after visiting candidates before and after interviews if they have taken flights to get to
your studio
studio. Organize hotels and encourage candidates to view the city either by giving them
information or having team members invite the candidate out in the evening. Don’t keep
candidates waiting and make sure suitable rooms are available for meetings and tests.

•

Always pay for interview expenses and pay promptly,
promptly even if the candidates turns out to be
unsuitable. Make clear the procedure for submitting expenses at an early stage.

•

Do not insist on 100% perfection and do not wait until you find the perfect candidate when
you can find
fi d a candidate
did t th
thatt iis close
l
tto perfect
f t and
d th
the potential
t ti l tto b
be ffurther
th ttrained.
i d

•

Manage the time before the candidate starts after your offer has been accepted. Stay in close
contact as your candidate might still get additional offers after having accepted the offer from
your company. Make
k sure to convey that
h relocation
l
i iis iin process and
d try to bring
b i across that
h
the candidate is already a new team member.
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PART 2: PHASES IN GAME DEVELOPMENT

OUTLINE
¾ Project phases
•

Description of phases and desired outcome

INTRODUCTION

¾ IIt is
i important
i
to understand
d
d that
h a game project
j is
i a dynamic
d
i venture which
hi h will
ill have
h
constantly changing requirements where I have to react flexibly.
¾ It is still possible to split the development cycle of a game project into different phases and
define the outcome and requirements of each phase.
¾ The duration and timeframe of these phases differ depending on the platforms,
platforms scope and
financial prerequisites for the project.

PROJECT PROPOSAL

If a project shall be offered to a potential publisher, investor or hardware manufacturer, it has
to be documented in a way that concept approval can be given and the decision to start a
pre‐production can be taken.
¾ Draft paper/Vision statement
• Describes
D
ib the
h game idea,
id its
i main
i ffeatures and
d iits unique
i
selling
lli proposition.
ii
• Must communicate the core concept and its distinctiveness short and sharp.
•

Helpful to add a description of example gameplay / 60 second summary.

¾ Market environment
• Describes genre reference and how the project stands out from competitive projects.
•

Gives the core information for a first assessment of the market potential.

¾ Graphics concept
•

First concept artwork, scribbles and exemplary graphics in order to assess the style and the
qualityy of the ggraphical
q
p
appearance.
pp

¾ Technological concept
• Description of the technology used. If possible demonstration of the technology, references.

PROJECT PROPOSAL

¾ Team
T
profile
fil
• Presentation of the core team and its track record/expertise.
¾ Initial time estimate
• Estimate of time needed for the development.
¾ Initial budget estimate
• Estimate of the budget needed.
¾ Greenlight Process
• A group of decision makers at the publisher, investor or hardware manufacturer decide in a
green‐light meeting whether or not the project shall be realized and taken into
preproduction.
d ti

PREPRODUCTION

During Preproduction, the project shall be planned and documented from the technical,
organisational budget and content related side as well as made presentable by a technical
organisational,
prototype. At the end of a preproduction, it must be possible to assess the graphical and
technological quality of the project (prototype) and understand the gameplay mechanics.
¾ Game Design Document (GDD)
• Comprehensive description of the gameplay and the game mechanics with all levels or game
areas.
• The game world, all features, all characters, game modes, user interface and controls etc. are
being explained.
¾ Example definition:
• The GDD constitutes the creative blueprint for the product, specifying in detail the operation,
flow, look and feel, aesthetics, presentation, branching, game play, logic and arrangement of
the
h media
d in the
h product.
d
There
h
should
h ld be
b demo‐artworks,
d
k concept artworks
k or scribbles
bbl
included, which underline the art‐direction and the setting.

PREPRODUCTION

¾ Technical Design Document (TDD)
• Describes
D
ib the
th technological
t h l i l implementation
i l
t ti off what
h t is
i described
d
ib d in
i the
th GDD.
GDD
• An expert has to be able to assess with the help of the TDD, whether what is planned is
feasible considering the team’s experience and available resources.
¾ Example definition:
• The TDD contains a comprehensive written description of the software engineering
specifications of the source code,
code pre‐existing software and object code that defines how
such elements shall be organized and programmed in order to accomplish the tasks and
functions identified in the GDD. The TDD must contain sufficient specificity to enable a
computer programmer to write and/or modify or maintain the computer programs to
perform the tasks and functions identified in the GDD.

PREPRODUCTION

¾ Detailed Project Plan (PPL)
• The
Th project
j t plan,
l iimplemented
l
t d iin a resource and
d ttaskk managementt ttooll lik
like MS P
Project
j t or
TechExcel Project Studio.
• The PPL allows to track the project progress, milestones and the completion date.
¾ Example definition:
• The PPL is a comprehensive production schedule, prepared by or on behalf of the developer
which sets forth a weekly break‐down of design,
design development,
development production,
production programming and
post‐production tasks which shall be performed by the developer in connection with the
product.
• The PPL must contain the maximum number of tasks which can be identified until completion
p
of the project, including localisation or special work for Marketing / Trade Shows.
• The PPL has to be organized in a Project Management software (e.g. MS Project), which
allows a weekly tracking, status control and calculation of the completion date.

PREPRODUCTION

¾ Milestone plan
• Description
D
i ti off monthly
thl or Bi‐monthly
Bi
thl d
deliverables
li
bl iin a fformatt th
thatt allows
ll
approvall off th
the
quality, quantitity and content of deliverables.
¾ Staffing / Recruitment plan
• Overview about necessary employments with job profiles, known candidates, timing for
employment and an overview about external partners for outsourcing.
¾ Detailed budget
• A detailed budget plan for the complete development cycle of the project.
• The budget contains monthly costs (rent
(rent, electricity etc.),
etc ) Investments and Upgrades
(Hardware, Licenses), Human Resources (including freelancers), running contracts (Internet,
Telephone) and external costs (Outsourcing, Music, Mo‐Cap, translations etc.) as well as an
overview about the current financial status of the company.

PREPRODUCTION

¾ Technical structures
• A written
itt description
d
i ti off the
th developer’s
d l
’ technical
t h i l work‐
k environment.
i
t
• Describes how the required hardware, software, tools etc. are implemented to organize the
production chain within the team (work flow).
• Contains information about the LAN (especially Fileserver),
Fileserver) used Configuration Management
and Source Control, technology for Backups, Internet access and Bandwidth, Security
(Firewall) and a description of tools used in the production pipeline.
¾ Risk Analysis
• Analysis of the risks involved in the project and description of these possible risks with
projected
p
j
solutions. This should also include documentation on the “change
g management”
g
(how will possible changes be integrated into the project.)
¾ Market analysis
• Overview about the market environment and competing titles with an outlook regarding the
upcoming releases in the genre.

PREPRODUCTION

¾ Prototype
• Designing
D i i one or severall exemplary
l
ttechnical
h i ld
demos which
hi h exemplify
lif th
the d
desired
i d results
lt off
parts of the project to show what the graphic and technological results will be like and which
allow to understand the core gameplay elements.
¾ Organisational overview
• Information about the company, its legal structure, shareholders, contractual relations and all
relevant information about the company.
p y
• Overview about the processes for tracking and reporting, an org‐chart of the team and a
short description of the team members, including track record and level of experience.
¾ Greenlight Process
• A group of decision makers at the publisher or investor decide in a green‐light meeting
whether or not the project shall be brought to full production.

PRODUCTION PHASE

¾ Implementation of the project by the development team and external workers according to
the specifications from the preproduction.
preproduction
•
•
•
•
•
•

Successive achievement of the milestones.
Technical and graphical implementation of the project.
project
Checking on individual project steps and assessing their quality.
Tracking of project progress.
Integrating information from reports into project plan (portrayal of process) and determining
the completion date.
External work allocation, briefing and supervising of external workers like motion capturing,
music and sound, video sequences.

PRODUCTION PHASE

•

Early testing of individual functions and parts of the project through internal and external QA
and focus groups
groups.

•

Writing texts and dialogues and implementation into the project.

•

Writing manual concept.

•

Preparation of a localisation kit,
kit which comprises all the information to be translated into
foreign language versions and technical instructions how this has to be done so that the
information can be implemented into the project.

ALPHA PHASE

There are varying definitions for the Alpha and Beta status of a project in the industry. The
most common definition is “feature
feature and content complete
complete”.
•

No more functions or features are being implemented into the project, the focus is on
debugging and optimizing.
optimizing The status of the project is called “Feature
Feature Freeze
Freeze”.

•

All levels/game elements are available, the game can be played from beginning to end (“show
stopper”
pp
bugs
g possible).
p
)

•

Implementation and testing of copy protection, if required

•

Implementation and testing of install‐program, if required

ALPHA PHASE

¾ Quality Assurance (QA)
• Testing
T ti off ffunctionality
ti
lit and
d compatibility,
tibilit Gameplay
G
l testing.
t ti
• If console: testing of TRC (Sony), TCR (Microsoft), LOT‐check (Nintendo).
¾ D
Debugging
b i C
Code
d
• Debugging the bugs that have been reported by QA.
¾ Balancing
• Optimizing the course of the game and the game values.
¾ Finalizing graphics
• Final touch and optimisation of the graphics and effects.
¾ Music, Sound and Speech
• Implementation of final music tracks and sound effects.
• Voice recordings and implementation of voiceovers.

ALPHA PHASE

¾ Localisation kit
• Writing
W iti a manual,l how
h translated
t
l t d versions
i
off th
the game can b
be produced
d d and
d which
hi h assets
t are
required in which format.
¾ Localisation
• Preparing translated versions of the game into foreign languages.
¾
•
•
•

Translation of all required texts
Voice recordings.
Implementation.
L
Language
TTesting.
ti

¾ Preparing a user manual
• Writing the
h b
basic d
documentation ffor a user manual.l

BETA PHASE

The game does not contain any major bugs any more which would make a release impossible
(no more A‐Bugs).
A‐Bugs) Further debugging of all the remaining B‐ and C‐Bugs and further
“balancing“ and “polishing” of the game.
¾ Code Freeze
• No new programming takes place, only fixing of errors.
¾ QA
• QA tests the complete program and all areas (test cycles with a report related to versions).
¾ Final Debugging
• The reported bugs have been debugged and a new program version is prepared for another
test.
• Polishing
Polishing.
• Blemishes are corrected.
• Preparing and releasing a demo version.

MASTERING / SUBMISSION

¾ Preparing
P
i the
h physical
h i l master version
i off the
h game and
d submitting
b i i allll product
d
d
documents.
•
•
•
•

Master approval by QA.
Preparing the physical master (CD, ROM, ISO).
All production documents need to be delivered.
Submitting to certification process, if console title.

POST PRODUCTION

The work does not end with the master submission, there is still a lot of work to do after
release.
release
¾ Assessing customer feedback
• Finding out whether customers have technical or contextual problems with the game
game.
¾ Preparation of possibly needed patches
• Preparing program supplements that fix errors (especially PC products).
products)
¾ Post Mortem analysis
• Analysis
A l i off th
the project
j t as a whole
h l iin order
d tto optimize
ti i th
the course off th
the fforthcoming
th
i project.
j t

SUMMARY

¾ How can we make sure we get through all these phases successfully?
¾ We have to understand that the team structure, communication and proper project
management are essential!
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PART 3: PROJECT MANAGEMENT INTRODUCTION AND BASICS

OUTLINE
¾ Project management basics
•

Introduction to project management

¾ Project manager
•

Role within the project

¾ Communication
C
i ti
•

How to improve communication

¾ Planningg and documentation
•

Global schedule sheet

•

Project breakdown structure

•

Work breakdown structure

¾ Budgeting

INTRODUCTION

WHAT DOES „PROJECT“ MEAN?
The word project comes from the Latin word projectum which comes from the Latin verb
proicere, "to throw something forwards" .
“Proicere”
Proicere in turn comes from pro
pro‐,, which denotes something that precedes the action of the
next part of the word in time (paralleling the Greek πρό) and iacere, "to throw".
The word "project"
p j
thus actuallyy originally
g
y meant "somethingg that comes before anything
y
g
else happens".

INTRODUCTION

WHAT IS A PROJECT?
¾ A project fullfils the following criteria:
•
•
•
•
•
•
•

Starting date
Specific goals and conditions
Defined responsibilities
A budget
A planning
A fixed end date
Parties involved

A project is a temporary activity with a starting date,
date specific goals and conditions,
conditions defined
responsibilities, a budget, a planning, a fixed end date and multiple parties involved.

INTRODUCTION

WHAT IS PROJECT MANAGEMENT?
¾ Definition according to DIN 69901:
Project management is the complete set of tasks, techniques, tools applied during project
execution.
¾ Definition accordingg to PRINCE2 ((PRojects
j
IN Controlled Environments):
)
Project management methodology: "The planning, monitoring and control of all aspects of
the project and the motivation of all those involved in it to achieve the project objectives on
time and to the specified cost, quality and performance.“
¾ Definition according to Project Management Institute (PMBOK 2004):
"Project Management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project
activities to meet project requirements.“

INTRODUCTION

IN OTHER WORDS:
Project management is a systematic process to lead complex endeavors.
This process comprises the organisation, planning , control and monitoring of all tasks and
resources which are required to reach the project goals.
¾ Project management is about:
• organizing
• decision making
• changing
h i people’s
l ’ b
behavior
h i
• creating an environment applicable to getting critical projects done!

INTRODUCTION

¾ Why is project management for game projects important?
•

The scope of game projects has risen significantly in the last years.

•

While in the 80ies games have been developed by one man teams, team sizes of several
h d d people
hundred
l are nothing
hi unusuall today
d .

•

Importance of documentation and communication has risen because of team sizes and use of
external service providers/outsourcing.

•

The costs and risks involved have also risen.

•

Delays can cause millions of Euros for additional development costs.

•

Additional losses in potential penalty payments or missed sales if market slot is missed.

FUNDAMENTALS

¾ Typical problems when starting a project:
•
•
•
•

Not enough time spent for planning.
Risks are not identified.
A i i
Actionism:
people
l start working
ki enthusiastically
h i i ll without
ih
plan/
l / big
bi picture.
i
The „Whiscy‐Syndrome“ : Why isn‘t Sam coding yet?

FUNDAMENTALS

¾ Why projects fail:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Failure to align project with organizational objectives.
Poor scope, goal not properly defined.
U
Unrealistic
li i expectations.
i
Unrealistic time‐, budget‐, resource‐ estimations.
Poor project documentation.
Constant change of project objectives.
No clearly defined responsibilities.
Lack of project‐controlling / monitoring / communication.
Lack of project management and project management know how.
Many tasks started, only few tasks finished.
Lack of executive sponsorship.
Inability to move beyond individual and personality conflicts.
Politics.

FUNDAMENTALS

¾ Why projects succeed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clearly defined scope with definite and measurable goals.
Good project planning.
S
Strong
project
j management.
Project sponsorship at executive level.
The right mix of team players.
Experienced and competent people in key positions.
Clearly defined roles and responsibilities.
Good decision making structure.
Good communication.
Team members are working toward common goals.

FUNDAMENTALS

¾ Constantly work on sustaining and supporting an environment that allows for a succesfull
project!
¾ Accept the fact that things will go wrong and concentrate on working efficiently on
solutions!

FUNDAMENTALS

¾ The laws of project management:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No major project is ever installed on time, within budget, or with the same staff that started
it. Yours will not be the first!
Projects progress quickly until they become 90% complete, then they remain at 90%
complete forever.
When things are going well, something will go wrong.
When things just cannot get any worse, they will.
When things appear to be going better, you have overlooked something.
No system is ever completely debugged. Attempts to debug a system inevitably introduce
new bugs that are even harder to find.
A carelessly
l l planned
l
d project
j t will
ill ttake
k three
th
times
ti
longer
l
to
t complete
l t than
th expected.
t d
A carefully planned project will take only twice as long.
Project teams detest progress reporting because it vividly manifests their lack of progress.

Project Planning and Implementation.
by Abraham Shtub, Jonathan F. Bard, and Shlomo Globerson Copyright © 1994 by
Prentice‐Hall, Inc.

PROJECT MANAGERS ROLE

¾ The project manager plays a vital role in the successful completion of a project.
¾ He holds the team members accountable for their work and provides:
•
•
•
•
•
•
•

Leadership
eade s p
Organization
Communication
Technical cleverness
Team building
Praising
Punishing

¾ The project manager's role in a nutshell is the overall responsibility for the successful
planning, execution, monitoring, control and closure of a project.

PROJECT MANAGERS ROLE

¾ The project manager prepares:
•

Exact definition of the common objective.

•

Structure diagram with subprojects.

•

Schedule with milestones.

•

Risk analysis.

•

Potential solutions if things go off schedule.

DESIRABLE ATTRIBUTES OF A PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGERS ROLE

¾ Diagram of Project Managers role:

Lead

Communicate
Define

Plan

Monitor

Communicate
Re-Plan

Complete

DEMING- OR PDCA-CYCLE

¾ PLAN
• Split
S lit th
the project
j t iinto
t smallll steps
t
and
d establish
t bli h th
the objectives
bj ti
and
d processes necessary tto
deliver the results in accordance with the expected output.
¾ DO
• Implement the project steps.
steps
¾ CHECK
• Study and measure the results.
¾ ACT
• Take action to improve or sign off the specific
project step.

COMMUNICATION

¾ Communication
C
i ti iis key,
k but
b t make
k sure communication
i ti is
i organized!
i d!
¾ The 7 Sins of Deadly Meetings:
•
•
•
•
•
•
•

People don't take meetings seriously. They arrive late, leave early, and spend most of their
time doodling.
Meetings take too long.
long
Off‐Topic discussions distract from the agenda points.
Nothing happens once the meeting ends. People don't convert decisions into action.
T
Team
members
b do
d nott tell
t ll the
th truth
t th openly.
l
Critical information not available/prepared for meeting, so decisions have to be postponed.
Meetings do not get better over time.

MEETING MANAGEMENT

¾ Meetings
M ti
h
have
th
three primary
i
purposes: communicating,
i ti
administering,
d i i t i and
dd
deciding.
idi
¾ Develop ground rules for meetings and stick to them.
¾
•
•
•
•
•
•
•
•

Define a moderator for the meeting who leads through:
Welcome / opening
Reference to meeting rules
Short status request
List of open points for discussion
Prioritisation of discussion points
Discussion
Summary(define action points)
Closing

MEETING RULES

¾
•
•
•
•

•

Guidelines you and your group can follow before, during and after your meeting:
O l h
Only
hold
ld a meeting
ti if necessary.
All meetings must have clear objectives.
Invite a neutral facilitator to sensitive meetings.
All meetings
i
must h
have an agenda
d which
hi h iincludes:
l d
− topics for discussion.
− presenter or discussion leader for each topic.
− time allotment for each topic.
Meeting information needs to be circulated to everyone prior to the meeting.
Make sure to include:
− meeting
ti objectives.
bj ti
− meeting agenda.
− location/date/time.
− background
b k
d information.
f
− assigned items for preparation.

MEETING RULES

•
•

•
•
•
•

Meetings must start precisely on time so as not to punish those who are punctual. This also
sets the stage for how serious you are about making the meeting effective.
effective
Meeting participants must:
− arrive on time.
− be well‐prepared.
well prepared
− be concise and to the point.
− participate in a constructive manner.
Meeting notes must be recorded and made part of the company's meeting information
archives.
The decisions made by the group must be documented.
Assigned action items must be documented,
documented and the host,
host or an appropriate participant
participant,
must be appointed to follow‐up on the completion of all action items.
Meeting effectiveness must be reviewed at the end of each meeting and suggested
improvements
p
applied
pp
to the next meeting.
g

DECISION MAKING

¾ Develop ground rules for decision making!
•

•
•
•
•
•

Avoid consensus abuse.
– Consensus may be desired, but is not required.
– Lack of consensus does not mean no decision.
– Projects force decisions by leaders.
Clarify who makes what decisions.
Establish structure for rapid decision making.
Communicate decisions.
decisions
Log/track decisions for future reference.
While everyone may not agree with all decisions, it’s important that team members agree to
support the decisions.

PHASE MODEL

¾ Break down the project into several sequenced sections (phases).
¾ Projects
P j t typically
t i ll undergo
d
th
the ffollowing
ll i steps
t
((phase
h
model):
d l)
• Definition
• Planning
• Execution
E
i
• Completion
¾ The project manager guides the team through these phases.
¾ A phase is a concluded individual production step which ends with a milestone.

PHASE MODEL

¾ Definition (project proposal, preproduction)
•
•
•

Project analysis, potential and risks are reviewed.
Definition of goals: content, cost, scope and timeframe.
F ibili study.
Feasibility
d

¾ Planning (preproduction)
•
•

Organisation of the team.
Determination of task lists, flow charts, project plan, milestones, required ressources,
b d t plan,
budget
l quality
lit plan
l and
d risk
i k management.
t

PHASE MODEL

¾ Execution (production, alpha‐, beta‐phase)
•
•
•

Monitoring project progress.
Reaction to any disturbing events and issues.
P
Potential
i l controlled
ll d changes
h
and
d corrective
i measures.

¾ Completion (mastering, submission, post‐production)
•
•
•

Presentation of results.
Delivery of the documented project.
Review of all phases (post mortem analysis).

PHASE MODEL

„Poor pre‐production is the reason for bad games, says Riccitiello“
•

Electronic Arts CEO John Riccitiello recently stated that he believes the main reason why
games turn out to be of poor quality is the lack of pre‐production.

¾ Take the definition phase very serious and allocate enough time for it!
¾ Clearly define your objectives and avoid costs and effort for later changes and corrections.
¾ Take the time to define exact milestones.

MILESTONES

¾ A milestone is the end of a stage that marks the completion of a work package or phase,
typically marked by a high level event such as completion,
completion endorsement or signing of a
deliverable, document or a high level review meeting.
¾ A milestone contains a verifiable result which is defined in form, content and delivery
deadline and which allows the appraisal of the project
project.
¾ A milestone should:
•

Define a clear objective within a manageable timeframe.

•

Be a motivating factor.

•

Serve as a guideline (where are we in the project?).

•

Be a management tool.

•

Provide transparency.

•

Keep the team focused.

MILESTONES

¾ A milestone should not:
•

Be the only project management tool.

•

Be used to exactly estimate the completion date.

•

Be seen as a document only the publisher wants.

•

Be imprecise like:
− Basic AI functionality implemented.
implemented
− Physics 75% done.
− Core functionality of gameplay.
− First UI elements integrated.

¾ Allll objectives
bj i
h
have
to be
b precisely
i l defined!
d fi d!

GOALS VS. OBJECTIVES

¾
•
•
•
•

Goals:
U d t di th
Understanding
the differences
diff
between
b t
a goall and
d an objective
bj ti can be
b confusing.
f i
Goals are broad, brief statements of intent that provide focus or vision for planning.
Goals are non‐specific, non‐measurable, and usually cannot be attained.
E
Example:
l Our
O project
j will
ill be
b the
h best
b gaming
i experience
i
ever!!

¾ Objectives:
• Objectives are meant to be realistic targets for the project.
• Objectives are written in an active tense and use strong verbs like plan, write, conduct,
produce, etc. rather than learn, understand, feel.
• Objectives
Obj ti
h
help
l you ffocus your project
j t on what
h t matters.
tt

SMART OBJECTIVES

¾ Define “SMART Objectives”
¾ Specific
• What exactly are we going to do, with or for whom? The outcome is stated in numbers,
percentages frequency,
percentages,
frequency reach
reach, scientific outcome,
outcome etc.
etc
¾ Measurable
• Can the objective be measured and is the measurement source identified?
¾ Achievable
• Can we get it done in the proposed timeframe/in this environment/ for this budget?
¾ Realistic
• Is
I it possible
ibl tto reach
h th
the desired
d i d results?
lt ?
¾ Time‐framed
• When exactly will we accomplish this objective?

PROJECT MANAGERS ROLE

¾ To define SMART objectives, you should constantly ask:
•

Who does… ?

•

What (Exact goal and definition)?

•

Why (purpose)?

•

What for?

•

Until when?

•

How (will the goal be achieved)?

•

With what?

…and make this transparent in your project documentation.

PROJECT OBJECTIVES FORM

¾ State your objectives in a „Project Objectives Form“ so every team member knows:
•
•
•
•
•

Vision Statement.
Detailed objectives.
T
Team
configuration
fi
i and
d responsibilities.
ibili i
Time, budget and quality goals.
Change control process.

GLOBAL SCHEDULE SHEET

¾ The phase model has to be transformed into useable planning documentation.
¾ The global schedule sheet (GSS) displays the phase model as MS Project chart.
¾ The GSS provides a quick overview about the project status and:
•

Contains the clearly defined milestones.

•

Shows responsibilities for each project step.

•

Must be communicated to the team regularly.

PRODUCT BREAKDOWN STRUCTURE

¾ The milestones from the GSS must be broken down into actual checkable features and
assets.
assets
¾ A product breakdown structure (PBS) is an exhaustive, hierarchical tree structure of all
components that define the project, arranged in whole‐part relationship.
¾ A PBS helps to clarify what is to be delivered and provides the basis to build a work
breakdown structure (WBS).
¾ A PBS:
•
•
•
•
•

Gives an overview about project scope.
Provides exact data for analysis of effort.
Reveals
l missing parts for
f project plan.
l
Gives transparency regarding project status.
Documents all changes in the project.

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

¾ The work breakdown structure (WBS) is the actual project plan usually done in MS Project.
¾ The WBS is a tree structure, containing all efforts required to achieve all objectives and
finish the project.
p byy startingg with the end objective
j
and successivelyy subdividingg it
¾ The WBS is developed
into manageable components in terms of size, duration, and responsibility (e.g., systems,
subsystems, components, tasks, subtasks, and work packages) which include all steps
necessary to achieve the objective.
¾ The WBS provides a common framework for the development and control and is the basis
for dividing work into definable increments.

SUMMARY ON GSS, PBS, WBS

¾ GSS, WBS, PBS must be constantly updated.
¾ GSS and WBS must be constantly communicated to the team members.
¾ Responsibilities and competencies must be clear at all times in the team.
¾ Feature and content freeze must be kept‐ no last minute changes.
¾ Buffer times must be planned as contingency (usually 10% ‐ 25%).
¾ To track your projects tasks you can:
•
•
•
•
•

Do short daily standup meetings.
Have a regular weekly meeting.
Set up weekly To‐Do lists.
Have a daily journal (quick reports).
Use your bug tracking software also as task tracking tool.

RISK MANAGEMENT

¾ Be aware that every venture also carries risks!
•

Risks have to be constantly detected.

•

Risks have to be constantly reviewed.

•

Strategies to avoid risks have to be developed at project start.

•

Measures to take if a potential risk occurs must be pre‐defined.

¾ Set up a risk list with the top‐10
top 10 known risks and review it constantly.
constantly
¾ Make an emergency plan how you would react if any of these top‐10 risks would occur.

SUMMARY

¾ Project management is a mindset, a discipline, that can help you increase effectiveness and
put order to chaos!
•

Project management is really about managing constant change:
− Change in current practices
practices.
− Developing new practices.
− Getting people to change their behaviors.

•

It is a methodolical approach for problem solving.

•

It is a special form of working, organizing and leading.

•

It means to carry out problems and conflicts.

•

It is a constant learning process for the individual person, the group and the whole
organisation!

BUDGETING

¾ Plan before you budget
•

Make sure you have defined your project, the design and scope before you work on your
budget.

¾ Set up the ideal budget
•

If you work on your budget try to plan for the best case scenario. Assume you have the
money to buy the necessary equipment, rent the best office, and pay the best people to do
the work.

•

This will give you a “maximum budget” which can easily be stripped down later.

¾ Do not forget “indirect” costs
•

Putt iin numbers
P
b for
f visiting
i iti developer
d l
conferences,
f
tteam ttraining,
i i recruitment
it
t and
d production
d ti
of promotional materials, a product web site etc.

BUDGETING

The main factors that are involved in the budgeting of a game are:
¾ Performance
•

The quality of all parts of the project (technology, art, licensed IP).

¾ Time
•

The amount of time you need to develop the project.

¾ Scope
•

The extent of the work being done and the size of the project. (AAA game, handheld game,
add on pack, demo...)

¾ Performance + Time + Scope = Cost
•

If, for example, you plan a AAA title (high performance and big scope) that you plan to take
two years to develop (time) the cost will fall into a certain range.

•

Changing any of these factors will effect at least one of the others, and will usually affect the
cost.

BUDGETING

¾ A game budget usually breaks down into two parts:
•

One‐time costs

•

Recurring costs.

¾ One time costs are for equipment,
equipment software,
software certain contractors,
contractors licenses etc.
etc
¾ Recurring costs are salaries, taxes, insurance, and rents.
•

You need to know whether your team members will be full time, part time, or freelance, as
this usually effects their salary, benefits and potential other expenses.

¾

Let us look at some example budget templates.
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STATUS QUO TECHNOLOGY AND MIDDLEWARE

OUTLINE
¾ Choosing a target platform
•

Factors to take into account.

¾ Choosing a technology
•

Overview about a selection of commercial middleware options.

¾ Developer application process
•

How do I apply for developer status with hardware manufacturers?

CHOOSING YOUR TARGET PLATFORM

¾ If you want to position yourself in the market as a game developer, you have to make a
decision on your target platform(s).
platform(s)
¾ There are several factors you have to take into account before you make this decision.
¾ Market related factors:
•
•
•
•
•
•

Where is my space in the market?
Who are the competitors?
I there
Is
th
enough
h potential
t ti l to
t be
b profitable?
fit bl ?
How will the market develop?
Are there signs for upcoming new market segments?
Which
hi h target group do
d I want to attract and
d on which
hi h platform
l f
d I find
do
fi d it?
i?

CHOOSING YOUR TARGET PLATFORM

¾ Production related factors:
•

Can I access the required resources:
− Can I get multi million $ funding for an MMO?
− Will I be able to gget the staff for required
q
keyy p
positions ((PS3 lead p
programmer)?
g
)
− Will I get enough experienced staff for the project (next‐gen multi‐platform production)?

•

How much time can I afford to gget to market:
− How long before I need revenue?
− How long will my project still be attractive?

•

What is my company/product strategy:
− Start small, gain experience and grow?
− Being able to buy in experienced staff and grow fast?
− Concentrate on one platform and be specialized, or cover a broader spectrum?

CHOOSING YOUR TECHNOLOGY

¾ If you have made your platform decision, you will have to decide upon your technology.
¾ There are a lot of tools and engines in the market you can license for game development.
¾ Before you decide if you go for a licensed engine or develop your own technology, you
p
enough
g time to evaluate.
should spend
¾ Once you have made your decision it will be very hard to change this without significant
damage to your project:
•

Will cost a lot of time.

•

Will cost a lot of budget.

•

Al d created
Already
t d assets
t might
i ht be
b unusuable.
bl

•

Workflows and team structures might have to be changed…

¾ …so
so really take enough time to evaluate before you decide!

CHOOSING YOUR TECHNOLOGY

¾ Pros for using an engine are for example:
•
•
•
•
•
•
•

Proven technology for your target platform.
Effort and experience you could never invest yourself.
Usually good network of other licensees to share information and support.
Security, reduced technical risk (if later iteration of technology).
Image (towards hardware manufacturer, publisher, press).
Allows you to concentrate on the game content.
Getting fast results on the screen.

CHOOSING YOUR TECHNOLOGY

¾ Cons for using an engine are for example:
•
•
•
•
•
•

Dependent from licensor and his support.
No influence on roadmap.
No influence on events (RenderWare bought by EA).
Potential big overhead you might not need.
Inflexibility, technology not specific to your goals (indoor/outdoor/racing...).
Potentially big investment and also royalties to be paid.

ENGINES OVERVIEW: UNREAL ENGINE 3

¾ Overview:
• Epic's
E i ' Unreal
U
l EEngine
i 3 is
i de
d facto
f t the
th currentt iindustry
d t standard
t d d middleware
iddl
when it comes to commercial next‐gen game development.
• It is used by most major publishers and developers, and it is also increasingly the favored
client solution by MMOG developers.
developers
• There are two main reasons for this status:
− Epic's historic reputation as one of the prime first person shooter studios thanks to
games like Unreal and Unreal Tournament
Tournament.
− The third big iteration of the technology and the engine's transformation from its
original PC focus into a robust cross‐platform technology for PC, PlayStation 3 and Xbox
360.

ENGINES OVERVIEW: UNREAL ENGINE 3

¾
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Features:
HDR renderer
d
(G
(Gemini)
i i) iincluding
l di advanced
d
d shadowing
h d i and
d 64
64‐bit
bit HDR rendering
d i
Texture streaming system
Modular material framework
I
Integrated
d animation,
i
i
physics
h i and
d audio
di
Cascade particle effects system
Kismet gameplay scripting
Matinee cinematic editor
UnrealEd world editor
UnrealScript (Java like)

¾ Platforms:
• PC, PlayStation 3, Xbox 360, XBLA
¾ Inte
Integration
ration with
ith Other Technologies:
Technolo ies
• Beast, Bink Video, Digimask, DivX, Enlighten, FaceFX, GameSpy, Kynapse, morpheme, PhysX,
ProFX, Rendez‐Vous, Spark, SpeedTree, VoiceIn

ENGINES OVERVIEW: UNREAL ENGINE 3

¾ Licensing options:
• Cost
C t available
il bl on requestt , combination
bi ti off upfront
f t lilicense and
d per unit
it royaltie.
lti
¾ Released Games Include:
• Brothers in Arms: Hell's Highway (Gearbox), Army of Two (EA), BioShock (2K Boston), Gears
of War 1+2 (Epic), Lineage II (NCsoft), Mass Effect (BioWare), Unreal Tournament 3 (Epic)
¾
•
•
•

Games in Development Include:
All Points Bulletin (RealTime Worlds)
Halo Wars (Ensemble)
Various (2K, Activision, EA, Ncsoft, Square Enix, THQ…)

•

www.unrealtechnology.com

ENGINES OVERVIEW: IDTech 5

¾ Overview:
• iDTech
iDT h 5 was publicly
bli l unveiled
il d by
b John
J h Carmack
C
k during
d i the
th Apple
A l Worldwide
W ld id Developers
D l
Conference 2007 as the next‐generation game engine from id Software.
• Compared to the other engines least is known about IDTech 5 as no games have yet shipped
using the technology.
technology
• The first release will be id's Rage, a vehicle combat game involving large, exterior areas.
• In this respect, one of the most important features of idTech 5 is the MegaTexture system:
a high‐quality streaming technology which treats environments as one very large texture
rather than breaking it down into tiled components.
• Another element highlighted is the collision system which allegedly prevents the typical
ggeometric interpenetrations
p
and collision errors currentlyy seen in games.
g
• Linked into the game engine is the real‐time idStudio, which interfaces with the system's
development tools and editors, ensuring data consistency and integration with source control
solutions.
• Like the other id engines from Quake onwards, IdTech5 supports the OpenGL graphics
standard, ensuring core cross‐platform support across Mac, PC as well as Xbox 360 and
PlayStation 3.

ENGINES OVERVIEW : IDTech 5

¾
•
•
•
•
•
•

Features:
HDR rendering
d i
Soft shadows
Integrated physics
A i
Animation,
i
AI and
d audio
di engines
i
MegaTexture system
idStudio development suite

¾ Platforms:
• Mac, PC, PlayStation 3, Xbox 360
¾ Integration with Other Technologies:
• Interfaces for Alienbrain and DevTrack
• Plug‐ins for 3ds Max, LightWave 3D and Maya

ENGINES OVERVIEW: IDTech 5

¾ Licensing options:
• idTech
idT h 4,
4 $250
$250,000
000 guarantee
t against
i t a 5% royalty
lt
• idTech 5, available on request
¾ Released Games Include:
• idTech 4: Doom 3 (id), Quake 4 (Raven), Prey (Human Head),
Enemy Territory: Quake Wars (Splash Damage)
• idTech 5: none
¾ Games in Development Include:
• idTech 5: Rage (id)
•

www.idsoftware.com/business

ENGINES OVERVIEW: GAMEBRYO

¾ Overview:
• Gamebryo
G
b
ttechnology
h l
by
b U.S.
U S company Emergent
E
t iis th
the middleware
iddl
provider
id with
ith the
th
longest history in the market.
• In 1990, when the company was still called NDL, it first released its NetImmerse engine
before this was rebranded in 2003 into Gamebryo.
Gamebryo
• NetImmerse's reputation as a flexible piece of technology that offered good integration with
third‐party tools continued with Gamebryo.
• Both technologies
g have also p
proven to be p
popular
p
clients for MMOG developers,
p , ((EA Mythic
y
and Ncsoft current licensees) and the Emergent suite also offers options like a server solution
for online games.
• Another significant piece of technology is Floodgate, a multi‐core streaming solution with
particular focus for PlayStation 3 developers.
• Besides the re‐architected geometry pipeline, a new terrain system, integrated GPU
instancing and support for SoftImage XSI, the company has also launched a lower‐cost option
called Gamebryo Casual.
Casual

ENGINES OVERVIEW: GAMEBRYO

¾
•
•
•
•
•
•

Features:
Hi h d renderer
High‐end
d
iincluding
l di customizable
t i bl shaders
h d
Floodgate streaming engine
Particle system
S
Scene
designer
d i
and
d terrain
i editor
di
Animation tool
Asset viewer

¾ Platforms:
• PC, PlayStation 3, Wii, Xbox 360
¾ Integration with Other Technologies:
• AiLive, Anark, Bink Video, CRI, Kynapse, Morpheme,
Miles, PhysX, ProFX, Scaleform, Speedtree, Umbra and Wwise.
• Plug‐ins
Pl i ffor 3ds
3d Max
M and
dM
Maya

ENGINES OVERVIEW: GAMEBRYO

¾ Licensing options:
• Options
O ti
iinclude
l d per SKU
SKU, per platform
l tf
or site
it license.
li
• There is no royalty option.
¾ Released Games Include:
• Civilization IV (Firaxis), Dark Age of Camelot (EA Mythic), The Elder Scrolls IV: Oblivion
(Bethesda), Fallout 3 (Bethesda), Warhammer Online (EA Mythic), Zoo Tycoon 2 (Blue Fang)
¾ Games in Development Include:
• TBA (Ncsoft, Rockstar, Shanda, Sony Online, The9)
•

www emergent net
www.emergent.net

ENGINES OVERVIEW: CryEngine 2

¾ Overview:
• CryEngine
C E i 2 was advertised
d ti d b
by the
th release
l
off th
the PC shooter
h t Crysis
C i in
i 2007.
2007
• The main feature is the engine's graphical quality, with the DirectX 10 support for features
such as real‐time lighting and shadows that do not require pre‐baked textures to create time
of day and dynamic weather conditions.
conditions
• Also integrated is a flexible physics engine, which enables the creation of fully destructible
environments, and a realistic animation system that can combine motion capture and hand
animation.
• The Sandbox game editor offers a collaborative, real‐time working environment for game
designers and level editors.
• Tools include terrain editing, visual programming of features such as AI, special effects
creation, facial animation, sound design, and asset management.
• Unfortunately no support for Xbox 360 and PlayStation 3 yet.

ENGINES OVERVIEW: CryEngine 2

¾
•
•
•
•
•
•
•
•

Features:
Di tX 10
DirectX
10‐class
l renderer
d
with
ith d
dynamic
i soft
ft shadows
h d
Script‐based shader system
Asset streaming system
A i
Animation
i system
Audio engine
Integrated Sandbox 2 game editor
Lua‐driven AI system and smart objects
Low bandwidth networking

¾ Platforms:
• PC only
¾ Integration with Other Technologies:
• Alienbrain,
Ali b i CRI
CRI, FMOD,
FMOD Perforce,
P f
and
d Scaleform
S l f
• Plug‐ins for 3ds Max, Photoshop and XSI

ENGINES OVERVIEW: CryEngine 2

¾
•
•
•
•

Licensing options:
Vi l editor
Visual
dit SDK ffor pre‐visualization
i li ti usage
Game source plus engine DLL SDK package for publishing a game
Full source SDK and license to extend and customize the engine
P i on request
Price

¾ Released Games:
• Crysis (Crytek)
¾
•
•
•
•

Games in Development Include:
Entropia Universe upgrade (MindArk),
Merchants of Brooklyn (Paleo),
(Paleo)
The Day (Reloaded),
Blue Mars (Avatar Reality)

•

www.cryengine2.com

ENGINES OVERVIEW: SOURCE ENGINE

¾ Overview:
• The
Th SSource Engine
E i was developed
d l
d in
i the
th years following
f ll i Valve's
V l ' initial
i iti l licensing
li
i off the
th Quake
Q k
engine for Half‐Life in the mid‐1990s.
• The strengths of the Source engine are: high‐end graphical effects, facial and character
animation the integration of in
animation,
in‐game
game physics
physics, effective networking code and support for a
wide range of PC hardware.
• For PC and Xbox 360 development, Source offers a fully featured solution.
• The renderer supports
pp
dynamic
y
shadows and HDR (even
(
on DirectX 9‐class hardware))
• Other engine components include a unified material system covering textures, physical
behavior and fracture properties; network‐enabled physics; and a squad‐based AI system.
• Development
p
tools include the Hammer level editor, the Faceposer
p
character animator and
an audio suite.
• Because of Source's PC‐centric nature, Wii and PlayStation 3 are supported but licensees are
warned such ports will require additional custom work.

ENGINES OVERVIEW: SOURCE ENGINE

¾
•
•
•
•
•
•
•
•

Features:
Di tX 10 HDR renderer
DirectX
d
with
ith advanced
d
d shaders
h d
Material systems
Particle engine
N
Networked
k d physics
h i engine
i
Pathfinding and navigation system
Hammer level editor
Facial and character animation tool
Faceposer (speech and expressions)

¾ Platforms:
• PC, Xbox 360
• (PlayStation 3 and Wii available but not officially supported)
¾ Inte
Integration
ration with
ith Other Technologies:
Technolo ies
• Plug‐ins for 3ds Max, Blender, Cinema 4D, FragMOTION, LightWave 3D, Maya, Milkshape 3D
and Softimage XSI

ENGINES OVERVIEW: SOURCE ENGINE

¾ Licensing options:
• Available
A il bl on requestt
¾ Released Games Include:
• Counter‐Strike: Source (Valve), Dark Messiah of Might and Magic (Arkane), Half‐Life 2 (Valve),
Portal (Valve), Team Fortress 2 (Valve)
¾
•
•
•
•
•

Games in Development Include:
Left 4 Dead (Turtle Rock Studios),
Mabinogi Heroes (Nexon),
Postal III (Akella),
Salvation (Black Wing),
Wing)
The Crossing (Arkane)

•

http://source valvesoftware com/
http://source.valvesoftware.com/

ENGINES OVERVIEW: BIGWORLD TECHNOLOGY SUITE

¾ Overview:
• One
O off the
th first
fi t complete
l t engines
i
designed
d i d specifically
ifi ll for
f the
th massively
i l multiplayer
lti l
online
li
market by Micro Forte, Australia.
• Developed since eight years and continues to become popular both with Eastern publishers
such as Japan
Japan‐based
based GungHo Online and Chinese online giant Netease as well as US teams
like Cheyenne Mountain and John Romero's Slipgate Ironworks.
• Technology‐wise, it's split into four basic components:
− A dynamically
y
y load‐balanced server infrastructure that can supply
pp y a large,
g , contiguous
g
world.
− Live server deployment and maintenance tools.
− A DirectX 9‐class ggame client includingg integrated
g
p
physics
y
and AI.
− A collaborative development environment including world, model and particle editors.
• The Python scripting language is an important element, enabling you to customize in‐game
elements without direct code.
• Future client features being worked on include new lighting and terrain engines as well as
optimization for low‐end hardware ‐ something that is particularly important in terms of
ensuring the widest possible audience for online games.

ENGINES OVERVIEW: BIGWORLD TECHNOLOGY SUITE

¾
•
•
•
•

Features:
D
Dynamic
i load‐balancing
l d b l i server
Web console tools such as cluster control and log viewer
Client including terrain, animation, special effects, and path‐finding engines
W ld model
World,
d l and
d particle
i l editors
di

¾ Platforms:
• Linux (server), Windows (client)
• Support for Xbox 360, PlayStation 3 and mobile devices
¾ Integration with Other Technologies:
• Diamondware,
Diamondware Scaleform,
Scaleform Spatial Voice,
Voice SpeedTree,
SpeedTree
Umbra, and Vivox, plus plug‐ins for 3ds Max and Maya

ENGINES OVERVIEW: BIGWORLD TECHNOLOGY SUITE

¾
•
¾
•
•
¾
•
•
•
•

Licensing options:
I l d up‐front
Includes
f t lilicense, ongoing
i royalty
lt and
d annuall supportt ffee
Released Games Include:
Dark and Light (Farlan)
K i (Kwari)
Kwari
(K i)
Games in Development Include:
House of Flying Daggers (T2CN),
Stargate Worlds (Cheyenne Mountain),
TBA (Slipgate Ironworks, 38 Studios),
TIAN XIA 2 (Netease)

•

www.bigworldtech.com

ENGINES OVERVIEW: TORQUE ENGINE

¾ Overview:
• Oregon‐based
O
b d GarageGames
G
G
are supporting
ti iindependent
d
d td
developers
l
and
d th
the rising
i i market
k t off
casual and downloadable games with their Torque engine and development suite.
•
Initially created in 2000 from the core of the PC‐based Tribes 2 engine by ex‐members of its
development team at Dynamix,
Dynamix the Torque engine has grown to offer various technological
options for game makers ranging from hobbyists through to professional studios.
• This is reflected in the pricing options that are split into indie and commercial, depending on
the size of the licensee.
• The simplest option is Torque X 2.0, which is designed for use as part of Microsoft's XNA
Game Studio 2.0 for Xbox 360 and PC games, while a similar option for general PC and Mac
games is the 2D drag and drop engine, Torque Game Builder.
• The 3D version of this is the Torque Game Engine, while Torque Game Engine Advanced
includes features such as dynamic lighting, programmable shaders, a terrain rendering
system and special effects such as water.
• Other variations of these technologies are especially available for Xbox 360 and Wii
development in the form of Torque 360 and Torque for Wii.

ENGINES OVERVIEW: TORQUE ENGINE

¾
•
•
•
•
•
•
•
¾
•
¾
•
•

Features:
Di tX 9
DirectX
9‐class
l renderer
d
Procedural generated shaders and custom materials
Puppeteer Mesh animation system
T
Terrain
i generation
i engine
i
TorqueNet networking
TorqueScripting language
Mission Builder editor
Platforms:
Linux, Mac, PC, Wii, Xbox 360, iPhone
Integration with Other Technologies:
Bullet Physics, OGRE, Havok, PhysX, Scaleform and Umbra
Plug‐ins for 3ds Max, Maya, Houdini and XSI

ENGINES OVERVIEW: TORQUE ENGINE

¾
•
•
•

Licensing options:
C t ranges ffrom $295 per seatt tto $1
Cost
$1,495.
495
Commercial license depending on technology.
No royalties.

¾ Released Games Include:
• Curse of the Pharaoh (Ph03nix), Cyclomite (Wideload), Marble Blast Ultra (GarageGames),
Think Tanks (BraveTree), Wildlife Tycoon (Pocketwatch), Penny Arcade Adventures (Hothead)
¾ Games in Development Include:
• Legions (GarageGames), Metal Drift (Black Jacket),
• TBA (EA
(EA, Ncsoft,
Ncsoft Ubisoft)
•

www.garagegames.com

ENGINES OVERVIEW: VICIOUS ENGINE

¾ Overview:
• Vicious
Vi i
C
Cycle
l launched
l
h d its
it Vicious
Vi i
Engine
E i in
i 2005 as the
th first
fi t technology
t h l
to
t offer
ff dedicated
d di t d
support for PSP. Following their own work on the PSP title, Dead Head Fred, the first version
of the engine has been extended for other platforms such as PC and Wii and is one of the
newcomers to the middleware arena.
• Vicious Engine 2 now also supports Xbox 360 and PlayStation 3. In order to handle these,
new features have been added such as a dynamic lighting system, including the ability to
bake lightmaps, an animation blending system, a shader‐based material editor, occlusion
culling, and better pathfinding and AI functionality.
• One of the main features of the Vicious Engine is its data‐driven point‐and‐click scripting,
which the company claims makes it much easier for non‐programmers to work with ‐
something that is particularly important in terms of the fast turnaround projects for which it
is typically used.
• Working in conjunction with this is a script editor, which enables you to debug gameplay
usingg breakpoints
p
and analyzing
y g object
j variables and agent
g
AI states. A built‐in user interface
development tool and an intelligent memory management system are also included.

ENGINES OVERVIEW: VICIOUS ENGINE

¾ Features:
•
•
•
•
•
•
•

Dynamic lighting system
Animation system
Material editor
AI engine, scripting system and debugger
Updated lighting engine
Animation blending component
Modern pixel shader technology

¾ Platforms:
• PC,
PC PlayStation 3
3, PSP
PSP, Xbox 360
360, Wii
¾ Integration with Other Technologies:
• 3ds Max, Maya

ENGINES OVERVIEW: VICIOUS ENGINE

¾ Licensing options:
• A combination
bi ti off license
li
ffee and
d supportt fee
f on a per‐platform
l tf
basis.
b i
• Price available on request.
¾ Released Games Include:
• Elements of Destruction (Frozen Codebase), 300: March to Glory (Collision), Alien Syndrome
(Totally Games), Dead Head Fred (Vicious Cycle), Survivor the TV Show (Smack Down
Productions)
¾ Games in Development Include:
• TBA (Smack Down Productions)
•

www.viciousengine.com

ENGINES OVERVIEW: UNITY

¾ Overview:
• Unity
U it iis an iintegrated
t
t d authoring
th i ttooll for
f creating
ti 3D video
id games or other
th interactive
i t
ti
content.
• Unity is comparable to Director, Blender game engine, Virtools or Torque Game Builder in the
sense that an integrated graphical environment is the primary way of authoring the game.
game
• Although the editor only runs on Mac OS X, it can produce games for Mac, Windows, Wii or
iPhone platforms.
• It can also p
produce browser games
g
that use the Unityy web player
p y p
plugin,
g , supported
pp
on Mac
and Windows.
• The web player is also used for deployment as Mac widgets.
• Unityy was second in the category
g y Best OS X Graphics
p
in the 2006 Apple
pp Design
g Awards.
• Due to ease of use and speed of development, Unity is sometimes used for rapid
development and prototyping.

ENGINES OVERVIEW: UNITY

¾
•
•
•
•
•
•
•
•

Features:
F ll Integrated
Fully
I t
t d Edit
Editor
Includes a full DirectX and an OpenGL renderer
Particle system
U i can import
Unity
i
3D models,
d l bones,
b
and
d animations
i
i
from
f
almost
l
allll 3D applications.
li i
ShaderLab language to write own shaders
Web Browser Integration
Scripting in JavaScript, C#, and a dialect of Python (Boo) possible
Game logic runs on the Open Source .NET platform

¾ Platforms:
• Mac, Windows, Wii, iPhone
¾ Integration with Other Technologies:
• Ageia
A i PhysX
Ph X

ENGINES OVERVIEW

¾ Licensing options:
• There
Th
are two
t main
i licenses:
li
Unity
U it Indie
I di ($199),
($199) and
d Unity
U it Pro
P ($1499).
($1499)
• The Pro version has additional features like render‐to‐texture, postprocessing effects, and the
ability to build standalone Windows games.
• Unity Pro users can purchase an Asset Server client license
license, giving them the ability to
communicate with Unity Asset Servers for $499.
• Unity Pro is also required for businesses with over $100,000 turnover/year.
• Unity for iPhone is an add‐on to existing Unity purchase
purchase, and comes at $399 for "Basic"
Basic
version and $1499 for "Advanced" version.
• Source code, educational and Wii licenses are negotiated on a case by case basis.
¾ R
Released
l
dG
Games IInclude:
l d
• Goo Ball (Ambrosia), Cartoon Network Universe: FusionFall,
• My animal center (Braingame).
•

http://unity3d.com

SUMMARY ENGINES OVERVIEW

¾ As you see there a numerous options to chose a commercial game engine.
¾ Almost every technology can be evaluate for free, you should do that.
¾ Take
T k as much
h time
i
as you can afford
ff d to evaluate
l
before
b f
you make
k your decision!
d i i !
¾ Even if you end up developing your own technology you will learn a lot from seeing the
different technical approaches and architectures.
architectures

DEVELOPER APPLICATION PROCESSES

¾ Every studio that wants to develop for any console platform has to apply for official
developer status with the platform holder
holder.
¾
•
•
•
•
•

The developer application shall generally make sure that you
Have the legal status of a company.
Are technically able to support the platform.
Are able to deliver state of the art quality for the respective platform.
You are working from secure business offices. Home offices are not considered secure
locations.
Sign all legal documents regarding the security of hardware, information, tools and materials.

¾ If your company is approved for one platform, it does not mean that you are or will be
approved for any other platform from the same platform holder (e.g. NDS/Wii or
PSP/PS2/PS3).

DEVELOPER APPLICATION PROCESSES

¾ The developer application consists of two main parts:
• Introduction
I t d ti off your company and
d your expertise
ti
• Introduction of your platform strategy
– Why do you want to develop for this platform
– Why
Wh should
h ld your application
li i b
be accepted?
d?
¾ Make sure you present yourself in the best possible light and make sure you include
materials and references to prove your qualities!

DEVELOPER APPLICATION PROCESSES

¾ The company presentation should include:
• YYour company's
' full
f ll legal
l l and
d incorporated
i
t d company name (including
(i l di Ltd.,
Ltd Inc.,
I
C
Co.).
)
• Business address, telephone numbers and a main contact and that person's email address.
• A list of the principal members of your company, and their relevant game industry
experience.
experience
• A list of published game titles and or titles your team members have worked on (any
platform).
• A list of any subsidiaries or branch offices that will aid in development.
development
• A profile of your key staff, especially on the technical/programming side (who will be the
“platform expert” and what qualifies him?)

DEVELOPER APPLICATION PROCESSES

¾
•
•
•
•
•
•

The platform/project related parts should contain:
I f
Information
ti on your used
d technology
t h l
and
d potential
t ti l prooff off technology.
t h l
Explanation what you will do better/different than others.
Game concept which includes why this project is made best for the respective platform you
want to apply for.
for
Samples that proof the visual quality of your product respectively the quality you can deliver.
Sample videos (cinematics) help a lot do bring across what you intend to do.
Any prototypes that underline what you are doing will be good or make your concept better
understood help.

NINTENDO

¾
•
•
•

Platforms
Ni t d DS
Nintendo
Wii
WiiWare

¾ Application process is pretty straight forward and can be initiated online:
•

http://www.warioworld.com/apply/

•

Usually no problems for a registered developer to quickly access development tools and dev
kits.
C
Comparable
bl moderate
d t costs
t for
f dev
d kits
kit and
d technical
t h i l environment.
i
t

•

SONY

¾
•
•
•
•

Platforms
Pl St ti 2
PlayStation
PlayStation 3
PlayStation Portable
Pl S i N
PlayStation
Networkk

¾ Application process is pretty strict.
¾ In Europe you can apply as new developer online:
• www.newdev.scee.net
¾ In Asia you might need to ask for the responsible account manager and the application
process.
• Usually comprehensive documentation on studio, staff experience and project required.
• Comparable high costs for dev kits and technical environment
environment.

MICROSOFT

¾ Platforms
• Xbox
Xb 360
• Xbox Live Arcade
¾ Application process is handled via an account manager.
¾ Get in contact with your responsible Account Manager.
¾ Process a Registered Developer Application and company NDA.
¾ Submit a concept submission and supplementing materials.
¾ Comparable medium costs for dev kits and technical environment
environment.

STAYING UP TO SPEED

¾ It is important that you follow the international trends and developments of the games
industry.
industry
¾ Register to important newsletters:
• http://www.gamedaily.com
• http://www.mcvuk.com
¾ Register to important networking sites:
• http://www.linkedin.com
¾ Visit developer websites regularly:
• http://www.gamasutra.com/
• http://www.gamedev.net/
h //
d
/
¾ Visit developer conferences regularly
• Game Developer Conference USA, Asia and Europe.
• Try to participate at Sony Devstation, Microsoft Gamefest and Nintendo Developer
Conference.

GAMEPATROL – JUERGEN REUSSWIG GAME CONSULTING
Phone: +49 178 555 1908
Email: info@gamepatrol.de
@g
p
Sophie-Scholl-Str. 9
64823 Gross-Umstadt
Germany
www.gamepatrol.de
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Game Marketing Workshop 2009
Marketing & Sales
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Publisher Pitching
A Guideline

Publisher Pitching

The big question
What is the right way to
a) pitch for work-for-hire projects?
b) pitch your products (own IP) to publisher?

The simple answer
- Follow the guideline on the next pages
- Put yourself in publisher place and prepare the material in a way you
would like to get it

Publisher Pitching

Pitch for work-for-hire projects
- Publisher supports you with his vision and expectations regarding
the project
- Be sure you really understand and follow publishers requirements
and expectations.
Provide the following material:
- Sign an NDA
- Draft game concept (in a professional layout)
- Information about your team (headcount, technology, track record of
your studio and the team members)
- Reason why you feel you are the best choice (be self-confident)
- Samples of your track record or technology standard (released
games, videos)
- Estimated Budget (provide a budget range for discussion)

Publisher Pitching
Pitch your products (own IP) to publisher
- Publisher don’t know your idea and product
- You need to convince him
a) that your product idea is brilliant
b) that you are the right developer for the product
Provide the following material:
- Sign an NDA
- Detailed game concept (in a professional layout)
a) Project overview (platform, timing, estimated budget)
b) Your vision behind the game
c) Game description / story / key features
d) USP definition
e) Positioning against comparable and competitive titles
e) Information about your team (headcount, technology, track record of your
studio and the team members)
f) Reason why you feel you are the best choice (be self-confident)
- Prototype video, screenshots, artworks (via DVD or ftp download)

Publisher Pitching
The right timing is important
The ideal timeline for product pitching
1) Secure name rights and URL for your project
2) Start with international PR based on fundamental information
(setting, story, key features) and first screenshots/artworks/videos
Spread the information that you are currently in discussion with
mayor publishers.
Concentrate on the most relevant media in USA, UK, France, Japan
Prepare a clipping report
3) Based on the PR coverage it could be that you will be contacted
directly by a publisher – congratulation!
4) Otherwise prepare pitching materials as described before, add PR
clipping report and send it to publisher.
5) It is important to know the right people for licensing and business
development within publishers organization. Otherwise you will not
get any feedback.

Publisher Pitching
Negotiating in the right way
Work-for-hire
- Calculate the dev budget based on realistic costs and add a 2030% margin for your company
- Negotiate a royalty for your company (around 20%) after
recoupment of the development costs
Own product / IP
- Don’t let the publisher take away your IP
- Royalty rate: normally 25 – 40% on the net revenues
Pay attention what is deducted in the definition of “net revenues”
- Minimum Guarantee: In an idealistic scenario the minimum guaranty
should cover your development costs. Bag your expectations
regarding guarantees with international sales figures of comparable
titles.

Corporate Communication
and Promotion

Corporate Communication and Promotion

The big question
What is the right way to promote my company on an international
level?

The simple answer
- Follow the guideline on the next pages
- Pay attention to detail. Whenever you are communicating externally
do it in a professional way !!!

Corporate Communication and Promotion
Key Message
- Define the key messages you would like to communication
- Repeat this key messages in every kind of communication
Using international PR to promote your company in the games
industry
- Release interesting information about your company (new project
start, signed publisher deals, awards received etc.)
- Whenever possible add pictures or videos to your press
announcements (people remember pictures better than text)
- One face to the public: Only one person should represent your
company in the media (repetition effect)
- Concentrate on the important media (business portals, major
gaming magazines)

•Corporate Communication and Promotion
Take part in international fairs and conferences
-

March:
March:
June:
July:
August:
September.
September:
October:
October:
November:
December:

Game Developer Conference / San Francisco
Game Connection USA / San Francisco
E3 – Electronic Entertainment Expo / Los Angeles
China Joy / Shanghai
gamescom (formerly Games Convention) / Cologne
GC Asia / Singapore
Tokyo Game Show / Tokyo
London Games Festival / London
London Games Conference / London
G STAR / Seoul (Korea)
Game Connection Europe / Lyon (France)

Product Communication
and Marketing

Product Communication and Marketing

The big question
What is the right way to promote my product on an international level?

The simple answer
- Follow the guideline on the next pages
- Always control communication

Product Communication and Marketing

Control communication
- As an independent developer you always have to control
communication about your product/IP
- Do not take the publisher control the communication on your IP
- You have to take care of your brand / IP
- Please consider: every communication follows your PR
strategy/plan and your guideline
- Internet spreads news within 24 hours around the world – chance
and challenge at the same time
Tools
- Together with the publisher you need to work out the
communication road map, the PR tactics as well as the
corresponding asset plan. Monitoring on a weekly basis is
necessary (coverage reports).

Product Communication and Marketing

USA

UK

Germany

France

• Gamespot.com

• PC Gamer

• GameStar

• PC Jeux

• IGN.com

• PC Zone

• PC Games

• Joystick

• Worthplaying.com

• Edge

• Computer Bild Spiele

• Jeux Vidéo

• Gamespy.com

• Eurogamer.com

• 4Players.de

• Canard PC

• Gamershell.com

• Totalvideogames.com

• Gamona.de

• Gamekult.com

•…

•…

•…

•…

Italy

Spain

Nordic

Benelux

• Giochi per il Mio Computer

• Micromania

• Super Play

• Gunk

• Multiplayer.it

• Meristation.com

• PC Gamer

• Insidegamer.nl

• Gamesradar.it

• Cibergamers.es

• Gamer.no

• FOK.nl

• Nextgame.it

• Vandal.net

• Boomtown.net

• Gamesplanet.be

• Spaziogame.it

• Hardgame2.com

• Gamereactor

• Gamer.nl

•…

•…

•…

•…

Product Communication and Marketing

Typical communication schedule
12 -15 month before release
- creation of product logo
- start of communication with first graphical assets to tease the product amongst the special interest press
9 month before release
- first playable version
- exclusive PR event for international editors
- launch of the product website to start end consumer communication and to establish a
product related gaming community
- evaluation of possible cross promotion opportunities
- release of the first video trailer
6 month before release
- creation of marketing assets like packshot, sales brochures, adverts and trailers
- first community meetings to get direct feedback from the gaming scene
studio visit with international key journalists
- release of the second video trailer

Product Communication and Marketing

Typical communication schedule
3 month before release
- first public presentation of the game (for instance at a Game Show/Conference)
- start with trade communication
- release of third and fourth video trailer + special ingame trailer focusing on key features
- distribution of preview version for special interest media
- negotiations with magazines to get cover deals

Release
- final version is available for press tours and reviews
- ensure extensive print media coverage in special interest and
general interest to create massive buzz around the product
- Start Media campaign in general interest media

After release
- Maintain communication with the community. Keep them informed about any news of
the game
- Update your webpage on a regular base

Product Communication and Marketing
Community Marketing / Management
• Community marketing is a strategy to engage an audience in
an active, non-intrusive prospect and customer conversation.
• It is an additional tool supporting classical marketing forms.
• Due to modified consumer performance its importance is
growing year by year.
• It's a very sensitive channel to pronounce a product to the
audience but it's the most effective way to get valuable and
above all accurate feedback.
• Preferred tools: Community events, forums, product
webpage

w w w . i e m - c o n s u l t i n g . c o m

Many thanks for your attention !

IEM Consulting
Phone: +49 172 5856780
Mail: info@iem-consulting.com
Hanauer Landstrasse 192
60314 Frankfurt
Germany

Global Animation
Industry Workshop
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Today’s Global Marketplace

Jeremy Ross, Thomas Polson & Sony Suzuki
SIPA Seminar Program Bangkok
February 17-19, 2009
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HIGHLY CONFIDENTAL & SENSITVE
MATERIALS:
For Internal Distribution Purpose Only. Do not distribute this
document to any client and/or outside of West Wing Studios
without the author’s consent.
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“WWS Global Laboratory & Professional Networks” provide R&D,
Business Development and Industry Development and
Production Capability to Royal Thailand.
1st Roll Out : Completed
2nd Roll Out: Target Date - April 2009
3rd Roll Out : Target Date - April 2010

Research Laboratory:
Number of Staff – 5 to 20 (Matrixes)
R&D
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Los Angeles, California, USA

Bangkok
Office

Tokyo Lab:
Partner
Net Dimension
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Hollywood HQ & Lab:
Number of Staff- 10
Sales & Business Development

Tokyo, Japan

Partner Alliance Laboratories:
Number of Staff -40
Specialty R&D

Los Angeles, California

Business Office :
Number of Staff: 2
Administration & Legal
Tempa, FL, USA

2

Taipei & Tainan
Taiwan

Service Laboratory:
Number of Staff – 70(Current) to 150
(Film Restoration, Animation
& Other Lab Services
Goa, India

© Copyright West Wing Studios 2008

Sony Suzuki’s Worldwide Client List in Media (Partial)
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© 2008 IBM Corporation

Disclaimer:
This is a living document, and it reflects West Wing
Management’s strategic point of view. Whilst our
intention is to maintain the highest standard of industry
expertise, knowledge and objectivity, all data, business
strategy, technical information and financial data may be
augmented and updated without further notice. Although
it is believed that all information represented herein is the
most accurate and ethically verified information at the
time of publishing, West Wing Studios assumes no
liability regarding any content, data and/or information
published in this document.
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Agenda:
1.

Understanding International
Animation Market

2.

Solution & Service Offerings

3.

Corporate Strategy

4.

Technology & Solution Strategy

5.

Business Plan
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6. to
Executive
Biographies
Disclaimer:
This is a living document, and it reflects West Wing Management’s strategic point of view.
Whilst our intention is to maintain the highest standard of industry expertise, knowledge and
objectivity, all data, business strategy, technical information and financial data may be
augmented and updated without further notice. Although it is believed that all information
represented herein is the most accurate and ethically verified information at the time of
publishing, West Wing Studios assumes no liability regarding any content, data and/or
information published in this document.
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Discussion:
Media Industry
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Outlooks
-Industry Trends
-Business Outlooks
-Critical Market Indicators
-Growth of Digital Content
Supply Chain
-Why Content is King?
-The Opportunity, Market
Sizing and Critical Industry
Issues
-Comment by the expert
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deeper

The Industry Trends : The explosive growth in the M&E industry is fueled by the
growth of digital content and its innovative digital business model! It necceciates
further requirements for content supplies for media distribution.

$450

The industry & its digital content consumption is growing
at 18.9% annually!
CAGR
U.S. Consumer Spending on Media
1998–2007

U.S. Consumer Media Spend
(US$ billions)
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1998–2007

$400

Digital
Convergence

$350

15.8%

New Media(1)

$300
$250
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Traditional Media(2)

3.1%

$200
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Digital Content media by CDs, DVDs, Internet, satellite TV, digital TV, digital music,
satellite radio, game & consoles!
Facts: Only 50% of American films made before 1950 have survived in tact, and
only 10% of the films made before 1929 still exist in any form today!
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Industry Trend #2: The industry has been consolidating both business models and
content/library to cross leverage contents since the ‘90’s, in the anticipation of the
digital era and development of its newly instituted business models
1970’s

1980’s

Consolidation within
industry sectors by a
small
number
of
major players

1990’s

Continued
market
leadership by majors
with rise in market
share of independents

Digital
Convergence

2000’s

Mergers
and
acquisitions among
majors
and
independents

Diversification by media
companies
through
acquisition -- and then
spin-offs for value reset
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Disney

Capital/ABC (ABC,ESPN)

Time Warner2 Paramount

Universal

News Corp

Columbia

MGM

GE (NBC)

UA

Univision

Canon

New Line

Embassy

Time
Warner
•WB
•New Line
•Houston
•Turner

Disney
• ABC
• ESPN
• Mira-max
• Infoseek

Kerkorian
• MGM/
United
Artists

Sony

Viacom

• Columbia

• Paramount
• CBS
• Blockbuster

NewsCorp
• BSkyB
• NYPost
• NFL(right)
• Dodgers

• TriStar
• Epic
• Work

Disney
• ABC Family
(acquired
Fox Family
Worldwide)
• Sold
Anaheim
Angels

Viacom
• MTV
• VHI
• Nick
• Para-mount
• Midway
CBS Corp
• CBS
• UPN
• Viacom TV
Stations
• Infinity
Broadcast
• King World
• Simon &
Shuster
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Miramax

Castle Rock

Zoetrope

TriStar

Savoy

Lions Gate

BMG

EMI

MCA

Sony

Polygram

CBS

Virgin

Geffen

Island

Epic

Chrysalis

A&M

Warner

Sire

Enigma

AOL

CompuServ

Prodigy

WEA
(WMG)
 Warner
 Elektra
 Atlantic

AOL
• CompuServ
• Netscape

BMG
• Arista
• RCA

EMI
• Capitol
• Virgin
• Chrysalis
• Priority

Seagram2
 Universal Studios Inc.2
 Universal Music Group2

Sony
• Telemundo
Comm.
Group (JV
with GE and
Liberty
Media)
News Corp
• Hughes
Electronics
(DirectTV)
• Sold
(Dodgers)

• Blockbuster
Univision
• TeleFutura
• Hispanic
Broad Corp

Time
Warner
• AOL
• Sold (Atlanta
Hawks and
Thrashers,
and Philips
Arena)
• Sold (WEA
CD and DVD
mfg)

• Warner
Music Group
GE
• NBC
Universal
• Telemundo
Comm.
Group (JV)
• Bravo
Network

Aggregation
Note: 1) Chart represents only key M&A activities; 2) Time Warner merged in1989; Vivendi acquired Universal in 2000
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Dis-aggregation

Media & Entertainment Industry continues to indicate a very healthy
consistent growth progression in 2007!
Market size ($B), Annual growth rate (%), and Growth amount (bubble size) by Industry, 2007
7.0%
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Aerospace &
Defense

Banking

Local Government

M&E

6.0%
Health

Telecom

Petroleum CSI

Fin Markets

Education

5.0%
Life Sci

Insurance

Utilities

Central Government
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W'sale
Transportation

4.0%

Electronics

Retail

Travel

Industrial Products

CPG
Chemical
Automotive

3.0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Data Source: GMV 1H07 (Served, Non-Memo, 1000+ and NonBusiness); IBM Plan Rates; ($B).
Note: AGR and Growth Amount are for 2007
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The Industry Forecast & Outlooks are indicating a very healthy consistent growth
pattern since 1999 and going forward. Such growth in Film & TV media will
continue to consume more content at the all levels.
1. Filmed entertainment markets have been enjoying rapid growth since 1999 (was $49,386B worldwide in 1999. Growing
DV HW’s market penetration rate rapidly supported growth until 2005, however effective 2006, the market growth will
modulate as the DVD market matures. The growth will further modulate during 2007 and 2008, and will reach $108 Billion
worldwide revenue.

Motion Picture
(US $M)

Region

2005

2006

2007

2008

CAGR

US

39,752 (8.2%)

42,285(6.4%)

44,532(5.3%)

46,616(4.7%)

6.15%

EMEA

25,735(12%)

31,608(10%)

34,364(8.7%)

36,910(7.4%)

9.52%

AP

14,810(5.7%)

15,529(4.9%)

16,301(5.0%)

17,281(6.0%)

5.4%

Canada

89,434 (9%)

95,898(7.2%)

102,052(6.4%)

106,026(5.9%)

7.12%

LA

1,417(5.4%)

1,487(4.9%)

1,559(4.8%)

1,630(4.6%)

4.95%

Total

89,434(9%)

95,898(7.2%)

102,052(6.4%)

108,026(5.9%)

7.23%
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2. Hence the global economy is in recovery mode with broadcasting among the earliest beneficiaries. In addition, the rapid
expansion of TV and cable channels also supports this phenomenon. However, license fees for cable markets are
projected, to a high saturation point as a result of increasing resistance to price increase by the operators. With this in
mind, advertising markets will continue to be in a growth mode.
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Broadcast & Cable
NW (US $M)

10

Region

2005

2006

2007

2008

CAGR

US

55,690(6.5%)

59,810(7.4%)

62,920(5.2%)

67,580(7.4%)

6.62%

EMEA

50,585(4.1%)

52,983(4.7%)

55,054(3.9%)

57,347(4.2%)

4.25%

AP

32,894(4.3%)

34,800(5.8%)

36,567(5.1%)

38,857(6.3%)

5.38%

Canada

3,481(6.9%)

3,694(6.4%)

3,904(5.7%)

4,105(5.1%)

6.03%

LA

5,053(3.1%)

5,583(10.5%)

5.771(3.4%)

6,118(6.0%)

5.75%

Total

147,703(5.0%)

156,870(6.2%)

164,216(4.7%)

174,007(6.0%)

5.48%

© Copyright West Wing Studios 2008

The Global Advertizing Market Forecast & Outlooks : The most critical growth
factor in the Media Industry, is also showing very healthy financial forecast and
promising revenue projection in 2008
As the most critical industry growth indicator, global advertising markets will increase at ACGR of 5.3% between 2005 and
2008, which is a decrease from the 1999 and 200 period (9.1%).
Although it is still the smallest segment of all, the internet is the fastest growing segment. The crash of the dot.com saga
and subsequent net advertising market crash in 2000, is now on the rebound and is expected to surpass the Out-Of-Home
segment by 2010, propelled by paid search (including BI, MI) and rich-media ads. The rapidly increasing broadband
subscribers are expanding the e-commerce market, and the development of new net marketing matrixes which quantify
and easily enable the internet advertising are very strongly sporting the growth in this field.
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Television remains to be predominantly the largest advertising medium, and will continue to benefit from large events such
as the 2008 Beijing Olympics and FIFA World Cup in 2006. It is projected to grow to a $164B market by 2008.
The advent of new digital media technologies is expected to positively impact Out-of-Home adverting market via new
billboard technologies and improved MI measurements. The print media will continue to loose share to electric media
going forward.
- Digital Restoration Technology is exploring!

Clicktotoedit
editMaster
Mastersubtitle
subtitlestyle
style
Click

Advertising Market
(US $M)
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Segment

2005

2006

2007

2008

CAGR

TV

136,442(4.0%)

146,386(7.3%)

152,639(4.3%)

163,888(7.3%)

6.5%

Radio

31,821(4.8%)

33,720(6.0%)

35,327(4.8%)

37,284(5.5%)

5.3%

Out-of-Home

17,967(5.3%)

18,950(5.5%)

19,913(5.1%)

20,886(4.9%)

5.2%

Internet

13,983(14.4%)

15,719(12.4%)

17,337(10.3%)

18,908(9.1%)

12.7%

Magazine

46,022(3.9%)

48,266(4.9%)

50,644(4.9%)

52,883(4.4%)

4.3%

Newspapers

105,532(3.2%)

109,239(3.5%)

113,306(3.7%)

117,753(3.9%)

3.3%

Total

351,747(4.2%)

372,300(5.8%)

389,220(4.5%)

411,602(5.8%)

5.3%
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Critical Market Indicator #3 : In the IBV/EiU survey, senior industry executive
respondents from around the world predicts that motion picture and broadcasting
technology disruptiveness will peak between 2008 & 2010!
Networks

IPTV Telcos

MSO/DBS

Network DVR

DVR Adoption

P2P
16 on Home TV

16
14
12
10
8
6
4
2
0

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14
12
10
8
6
4
2
0

Consensus
Adoption
Peak
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7+ years

5-7 years

3-4 years

1-2 years

< 1 year

7+ years

5-7 years

3-4 years

1-2 years

< 1 year

7+ years

5-7 yea rs

3-4 yea rs

• Thestyle
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tested when
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key technologies would be
16
14
12
10
8
6
4
2
0

adopted by mainstream
users (25% of households)

7+ years

5-7 years

3-4 years

1-2 years

• DVRs, network DVRs, and
P2P negatively may impact
current content business
models
< 1 year

7+ years

Secure Mobile Content

5-7 years

3-4 years

1-2 years

Public Internet on
Home TV

< 1 year

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1-2 yea rs

< 1 year
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• Public Internet and mobile
content may alter current
distribution models

Content is King! The impact of “digital content convergence” is creating a
profound paradigm shift at the studios! ....and it means that, the industry is in
need of restoring, repurposing and archiving of their old content.
.New Market Entrants:
 Traditional media companies
compete with new market
entrants and aggregators,
such as YouTube, iPod,
Mobile TV – All taking
advantage of digital content
management systems

The
market
demand for image
product
digitization
and
restoration is ever
high and rapidly
growing!

.

Shift in Consumer Behavior:
 Profound Consumer behavior
shifts from traditional media to
new digital forms – Web 2.0.,
online, mobile, social networks
 Generational chasms across
older and younger users, all
demanding more specialized and
niche content and both latest and
historical content catalogues

el
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Technology Advancement:

Advertisement & Supplier
Paradigm Shift:

 Buyer and ad revenues shift
from traditional media to new
media outlet
 (Internet, online video sites,
social networks) = Value of
Digitized Content is rapidly on
. the rise!
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Flexible Business
Infrastructure
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 Vast array of media-intelligent
devices
 Animation
 Gaming
 Digital Cinema
 3D Convergence
 Satellite and Cables
 Multiple forms of digitized
content

Ever rapidly growing digital content supply chain & its ecosystem requires massive
content at all levels! The opportunity is here since both new and existing content
must be converted & repurposed via multiple mediums, platforms and devices!
Broadcaster, OL Games,
D-Cinema & Other Mediums

Content
Management

HDTV, IPV and New Media

Aggregation &
Matching

CRM, BS(BSS)
& Advertising
Management

CE Electronics &
Device
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Industry
Digital
Solution Challenges and
Opportunities
s

Ingest
Content Conversion
・ Planning
& Format Mngmnt
・ Standard Mngmnt
・Archive
・ WAN Rendering
・Platform Mngmnt
・ Production
・Matrix Mngmnt
・ Creation
・IPM & DRM
・ WL Mngmnt
・Interactive Content
・ Digitization
High Performance Desktop & Rendering
Stations

・
・
・
・

Broadband
Telecom
CATV
Satellite
Terrestrial
Wireless
Security
Interactive Content
Multi-Platform
Mngmnt
Data Center & CP

SearchPull
RecommendPush
Marketing
・ Rating Management
・ Interactive Content ・
Services
・ Value Creation

Security
Personalized Info
Rating Mngmnt
Billing
Value Add Services

CE Device
・Pervasive Device
・PDA Device
・Specialty Device
・ SW
・ Security
・ Value Add Services
・ Others
Performance Chips

Rendering & High Performance Server/Storage
System
API, Standards, Application Management and Distributed Platfrom
Standard, API, Platform, Security & Application Management and Embedded SW

System Design
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System
Opportunity

Service
Opportunity

Challenges

Broadcaster

Studios & Media Company

Game Company
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Content
Distribution

Challenges

Content Aggregator

Process &
Requirement

Content
Creation

Challenges

Telecom & NW
Operator

ChallengesUtility Comp.

Challenges

© Copyright West Wing Studios 2008

ODM

CE
Manufacture
Challenges
System
Opportunity
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Chapter 1:
Market Trend in
Animation
Industry

The Conference Rules
•
•
•
•
•
•
•
16

•

Interactive Session – Pls participate with us!
Innovation is the key!
Please
yourself,
business
and passion
Clickshare
toedit
edit
Master
title
stylefor
Click
to
Master
title
style
the industry!
We work together to develop our best Thai style
business model!
editMaster
Master
subtitle
style
totoedit
subtitle
Let’Click
sClick
discuss
everything
you
would style
like
to know
or share with us!
There is no rules – Just common sense!
No cell phone please – Please take your call
outside!
Your smile is always & most appreciated!

Day 1:
International Animation
: Recent Global Trends
&
Current
Business Standards
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deeper
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Day 1: 1st Session Market Overview on Market
Trends

• Short overview about the status of US, EU and Asia
Markets
• The key main trends in the international market (platform,
sales, buyers, markets, products, genres)
• The Thai national character and why it is suited to the
global animation market.
• Reverse sourcing—Asian companies set up shop in the
US
Clickto
toedit
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subtitle
• Accessing
the
Global
Talent Pool
• A new opportunity: Creating assets for Web, mobile,
applications for user-generated content. Supply tools and
animation that users can mash up.
• IP Development:
• Can regional South Asian myths & folk tales become
global properties?© Copyright West Wing Studios 2008
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Day 1: Discussion #1
Topics 1: Overview : The Status of Global
Market
Click
toTrends
editMaster
Mastertitle
titlestyle
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to
edit
Topic 2: The Analysis of the Key Trends
- Platform
Clicktotoedit
editMaster
Mastersubtitle
subtitlestyle
style
- Click
Sales
- Buyers
- Markets
- Products
- Genres
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Day 1: Discussion #2
Topic 3: Discussion on The Thai National Characteristic
- Why it is very suited to the global animation market?
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Topic 4: Trend on Reverse Sourcing
- Why some Asian companies are setting up shop in the
US?
- How to recruit a right producer for your company?
Click
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totoedit
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- How
to manage
cultural
differences?
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Day 1: Discussion #3
Topic 5: Accessing the Global Talent Pool.
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Topic 6: A New Opportunity in Web 2.0, 3G & Pervasive
Market
Creating assets for Web, mobile, applications for usergenerated content:
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- Supply Tools and Animation Clips
- Mash-Up Content Strategy
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Day 1: Discussion #4
Topic 7: IP Development: Do’s and Don'ts
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•

Topic 8: Can regional South Asian myths &
folk tales become global properties?

- Khan Kluay Story
Mastersubtitle
subtitlestyle
style
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totoedit
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- Click
Sriyothai
&edit
More
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Lunch Break!
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Day 1 -Session 2-A:
Global Business Standards for Animation Production
Outsourcing and IP Creation – The Different Business
Models
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Packagingto
&to
Brand
EquityMaster
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Project Budgeting & Scheduling
Project Management/System & Method
The Production Team
IP management
What is the right organization chart for a development studio?
How is the chart different for outsourcing and IP development?
What are the key positions and how to manage the company?
How to recruit and educate?
International guidelines for project management, budgeting, asset
planning, milestone planning, localization, etc.
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Day 1 -Session 2-B:
Global Business Standards for Animation Production
Standards for Different Media:
• Positions and ratios of workers to supervisors are
remarkably similar for all animation media. Under the
hood, the technology requirement is different. For
example, the pipeline is more parallelized in game
production, unlike VFX where forks happen later. VFX
requires artists to form tight relationships with tools
Clicktotoedit
edit
Masterofsubtitle
subtitle
stylein games.
Click
Master
style
programmers,
the
equivalent
engine coders
• Who makes the final calls regarding when an element is
“done” to the standards of the client and medium. Is it the
founder, the money person, the producer, the director?
• How does this change with various studio cultures and
with different media.
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Day 1: Discussion #5
Topic 9: Packaging and Building your
Company’s Brand Equity

Click
to
edit
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edit
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style
- Creating & Marketing your bard equity and
focus of business strategy
- Required Communication skills
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Day 1: Discussion #5
Topic 10:Project Management

Clickto
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- Project Budgeting & Scheduling

- Project Management, Tool, System &
Method
-to
The
Production
Clickto
edit
MasterTeam
subtitlestyle
style
Click
edit
Master
subtitle
- International guidelines for project
management, budgeting, asset planning,
milestone planning, globalization,
localization, etc.
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Day 1: Discussion #6
Topic 11:
IP Management & Development Strategy
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- The Essence of IP management
- What is the right organization structure for a
development studio?
-Click
How is
organizational
chart different
edit
Mastersubtitle
subtitle
style for
Click
totothe
edit
Master
style
outsourcing and IP development?
- What are the key positions and how to
manage the company?
- How to manage the US, Japan and EU
business zone?
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Day 1: Discussion #7
Topic 12: Globalization &
Strategy
ClickRecruiting
toedit
editMaster
Mastertitle
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to
- How to recruit IP top talent, educate
and their IP/work?
- How to retain your superstar
Click
editMaster
Mastersubtitle
subtitlestyle
style
Click
totoedit
talents?
- How to develop & Promote
Superstar?
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Day 1: Discussion #8
Topic 13: Different Media Standards between IP and SO
model:
• Positions and ratios of workers to supervisors are
remarkably similar for all animation media.
• However, the technology requirement is different: For
example, the pipeline is more parallelized in game
production, unlike VFX where forks happen later. VFX
Click
edit
Master
subtitlestyle
style
Click
totoedit
Master
subtitle
requires
artists
to
form
tight relationships
with
tools
programmers, the equivalent of engine coders in games.
• Who makes the final calls regarding when an element is
“done” to the standards of the client and medium? Is it
the founder, the money person, the producer, the
director?
• How does this change
studio cultures and
© Copyrightwith
West Wingvarious
Studios 2008
ith diff
t
di ?
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Day 1: Discussion #9a
Topic 14: Discussion on Media Types
• Feature film
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toedit
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Mastertitle
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• TV show
• Advertising
• Special Venue / Promotion & Event
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• Web
• Mobile
• Games
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Day 1: Discussion #9b
Topic 15: Technical Standards
Color Management
Quality Control
File Formats
Film, Video and Camera Formats
Efficient Scene Setups
Clicktotoedit
editMaster
Mastersubtitle
subtitlestyle
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Rendering Optimization
Efficient Polygon Modelling
Sufficient Storage and Network Capacity
Broadband Internet
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Artists Housed in a Central
Location
© Copyright West Wing Studios 2008

Day 2:
Global Animation Industry:
Strategies and Tactics
for
Business Development
&
Technology
Implementation
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Business process, solution, technology, service delivery
platform and production workflow between animation
production and game development is closer than ever!
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Day 2: Discussion #1
Topic 16: 2-D & 3-D Animation is a Business of
Specialties:
•
•
•
•
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Today, clients are not looking for generalists.
Define your company is specialized area.
Acquire competencies needed to start building the business
Specialties :
General Modelling
Low-poly Modelling
NURBS modelling
Vehicles
Animals
Creatures
Ships
Particles and Explosions
Water
Fur
Organic Scenery

Character Animation
Character design
Concept art
Rotoscoping
Motion Tracking and Match Moving
Scripting and tool development
Texture mapping and lighting
Motion Capture
Pre-Viz
Motion Graphics
Game Level Design
Architecture
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Day 2: Discussion #2
Topic 17: Marketing & Business
Development
Click
toyour
edit
Master
title&style
style
to
edit
Master
title
• Click
Defining
Company’s
Business
Service Objectives
• Offerings Development
• Presentation
skills
& format
Clicktotoedit
edit
Master
subtitlestyle
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Click
Master
subtitle
• Developing a practical business plan
• Pricing strategy
• Market/client access
• How to develop effective sales kits
36

© Copyright West Wing Studios 2008

Roadmap Sample: Global Digital Outsourcing Project Roll Out
Technology
SW/MW/HW and
Engine

Offerings
Development
Competency
Incubation

Roll Out

Strategy &
Production
Development

Sustainable Global
Business Model

SIPA & Government
Support
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toedit
editMaster
Mastertitle
titlestyle
style
Click
IP
Dvlpmnt

Platfrom

SW &
Engine
Mngmnt

MW, HW
& System

Recruiting

Strategic
Partner

Client
Mngmnt

Sales &
Marketing

Market
Research &
B.I.

Business
Dvlpmnt.

Roll Out
Program
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Tech
Capacity
Assessment
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Knowledge
Mngmnt

Proof
of
Concept

Sales &
Marketing
Strategy

Globalization

Offering
Dvlpmnt

Strategic
Planning

Program
Development
&
Production
Transformation
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Global Industry
Network
&
Industry and IP
Exploitation

Current Phase!

Day 2: Discussion #3
Topic 18: Strategic Marketing & Business
Development
•

How to : 1) Research your top target clients, 2) Customize your
reel & pitch based on their requirements.
The right reel for the type of media and job
The importance of the right partners in the target country to
represent, sell, and handle client contact during the job.
Referrals and testimonials can make or break your chances
Quality of Works
– Required software, technology and skills
– Getting licenses, etc.
– Understanding standards and best practices
Getting a global perspective and understanding what clients think
are the USPs of your studio (or country) rather than just
comparing locally.
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•
•
•

•
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Today’s media company cross-collateralizes & leverages a
IP among their teams & organizations internally. This
represents multiple outsourcing opportunities for a provider.
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Content Hot Issues:
• What kind of platforms and genres
are popular and why?
Click
to
edit
Master
titlebe
style
Click
edit
Master
title
style
• Whatto
kind
of projects
should
developed?
• Development based on real USP’s, a
Clicktotostrategy!
editMaster
Mastersubtitle
subtitlestyle
style
Click
edit
winning
• Project Outsourcing – how to analyze
the market potential of a Project
• Finding a Development Partner
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Day 2: Discussion #4
Topic 19: Legal Strategy
• Business contract standards : US/EU/Japan/Korea, etc
• Guidelines of closing the deal
• Business Planning: Original IP vs. outsourcing
• Business Development & Project Development: A
Guideline
Click
editbe
Master
subtitle
style
Click
Master
subtitle
style
• Getting
paid to
–to
Itedit
can
very tricky
business?
• Cultural diplomacy: Each country has its own
conventions and approaches to negotiations, contract
terms, and compromise.
• How to handle:
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Different conventional contract terms
Different assumptions
about
compliance with contract
© Copyright
West Winglikely
Studios 2008

Day 2: Discussion #5
Topic 20: IP Development: Strategy, Methodology and
Planning
• Why you need a different team and different decision
makers for IP development
• Priority Management: What takes priority, covering a
shortfall in outsource payment or IP development?
• HowClick
to
bestto
manage
trade
shows
& Publicstyle
appearance
Click
toedit
editMaster
Master
subtitle
style
subtitle
• Best Practice: Public Relation Strategy
• Partner Strategy :How to manage key creative teams
• Partner Strategy #2: How to manage key producers
• How to create culturally transportable content
• Professional Network & Relationship Management
© Copyright West Wing Studios 2008
Relationship Management
• Advertiser and Merchandising
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Singapore Case Study
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Day 2: Discussion #7
Topic 21: Best Practice in Client Relation
Management:

Click
to
edit
Master
title
style
Click
to
edit
Master
title
style
• Understanding pitfalls and landmines
•
•
•
•
•
•
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How to deal and manage client changes
How to deal with client delaying materials
WhatClick
to do when
client
is temporarily
suspending
Click
edit
Master
subtitle
style work?
totoedit
Master
subtitle
style
Overages
How to manage abusive clients
CYA Practice: Importance of client signoffs
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Lunch Break!
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Day 2: Discussion #8
Topic 22. Technology Management / Global
Standards for Technology:
• Platforms
and
systems
- software,
middleware
Clickto
to
edit
Master
title
style and
Click
edit
Master
title
style
hardware.
• What is the right SW/HW strategy?
–
–
–
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Choose based on business focus
Clicktotosoftware
editMaster
Master
subtitlestyle
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edit
Testing
beforesubtitle
buying
Consider using previous generation of
computers
• Get 80% of the performance at a 50% cheaper
price
When clients insist on certain SW or HW
When to Buy or lease?

Day 2: Discussion #9
Topic 23: How can developers get the
necessary SW licenses at affordable cost and
manage
well?Master
Clickthem
toedit
edit
Mastertitle
titlestyle
style
Click
to
• Short-term vs. long-term licenses
• Latest technology not always needed
• Example:
is very
popular
yet dev stopped
ClickShake
edit
Master
subtitle
style years
Click
totoedit
Master
subtitle
style
ago
• Open source software
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Example: Production Planning & Management Method

Requirement
Analysis

Strategic Planning
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Media Industry Strategies & Roadmap

-Interviews
- Business
Requirements
- Technical
Requirements
- High-Level
Industry Analysis

Identify
Business Impact

Identify
Key Strategic
Architecture & Solution Initiatives

Define Solution
Delivery Model

Geography

Clicktotoedit
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Develop Application /
Technical Architecture

Develop
Offerings Strategy

Identify Initiatives & Project Scope
Identify WWDS Business Benefits (Cross Stage)
Build Organizational Business & Solution Development Engagement Cross Stage)
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Business Benefits

M
ar
ke
ts

Market
Requirement

Tasks

Engagement
Delivery & Consulting

Solution Build Process

Products

Phases

Application development and process management method utilizes an interactive approach, developing a
beta model strategy from existing market demand and refining it via a series of cycles to develop the final
business case and business Strategy

Partnership
with client and
Project Upsale

Day 2: Discussion #10
Topic 24: How can developers obtain the
necessary production system and HW at
affordable
cost
andMaster
manage
it title
well?
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edit
• Buy the right systems for the job
–

A $6000 workstation is not needed to animate in Flash

• Hardware is becoming a commodity
Clicktotothat
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edit
subtitle
• BuyClick
systems
areMaster
upgradeable
• When to use remote rendering services
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Solution Development :
Open Architecture & Digital Platform
zIngest Mgmnt
- Meta Data
-WL Mgmnt

Featuring WWDS Architecture Platform
Digital Content Creation for Game, Broadcasting & Motion Picture Studios

Recovery
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Media Asset

Archival

Storage

Ingest

Artwork

Reviews

Rendering

Dailies

Editing
System

Formatting
Content Distribution

DRM

IPM
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Packaging

Projection

Media
Block

Security
Manager

Screen
Server

Theater
Server

MAM
(BAM)

-DLP/ DMD
-D-ILA/ LCD

Storage

Digital Cinema Management System

Encoding

STB

Matrixes

Broadcasting

Content Aggregation
and/or Matrix Mgmnt
Security Mgmnt
Broadcasting
Server
Storage
&
Archiving

On-Demand
Server
Broadcasting, ITV & IPTV
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Broadcasters
only

Alliance
Partner
&
Telco
Portal

To:
Back
office
&
BSS/
OSS

Day 2: Discussion #11
Topic 25: Making a checklist of tools and
capabilities
Click
toedit
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Mastertitle
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•Click
Adequate
workstations
• Robust studio network
• Adequate storage capacity
Click
editMaster
Mastersubtitle
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totoedit
• Good
monitors
• Color management system
• Adequate rendering capacity
• High-speed Internet
• Useful Editing software
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Day 2: Discussion #13
Topic 26: How to identify the right technology
strategy for international projects?

Click
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• Research what you will need to meet client

requirements
• Golden Rule: Never Invest in the unproven technology
• Setup
regular
systems
maintenance
Click
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totoedit
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• Considering mutually beneficial deals with noncompetitors
• Become test site for new technology
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Day 2: Discussion #14
Topic 27: Knowledge Source & Management
• Software Developers

–
Autodesk
Click
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edit
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• Artists
–

Blogs and Forums

• Online Resources
–
–
–
–

Highend3d.com
CGSociety.org
Lynda.com
Gnomon.com
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• Industry Technical Groups
–
–
–
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SMPTE/EBU
ASC
Visual Effects Society
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Global Animation Industry
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IP Case Study: Johannes Nyholm, Sweden

Little Dragon: Twice (Music Video)
Animation Inspired by Asian Shadow Puppet Theater
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Who would have expected that an esoteric art form popular in Thailand and China would
provide the basis for a Swedish music video?
This breathtaking shadow puppet theater video might never have found its audience until
the advent of social media sites such as YouTube. The mysterious and poetic story of a
little girl, a big bird and a skeleton inspired hundreds of users to speculate about what it
means. The track is featured on Swedish band Little Dragon’s 2007 debut album.
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It was directed by acclaimed Swedish music video maker Johannes Nyholm, who has
achieved global fame for his animation via his Internet presence. Nyholm was born in
1974. He has an MA in film, art and new media from the universities of Lund,
Copenhagen and Gothenburg, and a diploma degree in classical animation from Eksjö.
Nyholm runs the production company Joclo, which

3

Presentation Copyright © 2008 Jeremy Ross for West Wing Studios

IP Case Study: Company

Little Dragon: Twice (Music Video)
x
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Case Studies

Success Stories of
ClickGlobal
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to
Animation
From Asian Studios
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•Outsourced work-for-hire
• Colloborative co-productions
• Original IP development
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IP Case Study: Imajimation, US & Digital eMation, Korea

Blokheds Webisodes
ImajiMation Studios in LA is working with Korea-based Digital eMation (Venture Brothers,
Family Guy) to develop their hip-hop comic Blokhedz into Webisodes for Gatorade’s new
web venture, Mission G. The toon-shaded CG animation features the voice talents of star
rappers Talib Kweli, Lauren London, RZA and others. This highly artistic project thrived on
the creative collaboration and fellowship the artists found in Korea. “Those guys went the
extra mile. They didn’t have to,” said co-creator Mike Davis. “We had first considered
some big-name studios…but the way we work, they probably would have thrown us out.”
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The animated Webisodes join a line of Blokhedz comic books, urban vinyl figures and an
animated feature that have been rolled out at San Diego Comic-Con, the fan event and
trade show that has become the place to launch a hip new property in any medium .
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“Comic-Con is the best way to showcase a property like Blokhedz to the general public
and comic industry aficionados,” said company chairman Michael Schultz, the famed
director of Cooley High, Ally Mcbeal, Car Wash. “The energy at the event is intoxicating
and helps us to gain a true perspective of the magnitude and legitimacy our brand of
comics brings to this audience.”
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IP Case Study: SAMG Studios, Korea

Vroomies
The top prize winner of SICAF’s SPP Project Competition in 2008 was Vroomies,
a cute show for kids 2-6 by experienced animation company SAMG. Wisely,
SAMG hired British designers who had crafted hits like Thomas the Tank Engine
to give the show a global look and toyetic characters that would appeal to US and
European toy manufacturers.
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For an animated preschool show to succeed in the West, it must espouse cultural
values such as teamwork, patience, problem solving, respect for others, and
imagination in a socially enlightened environment. Vroomies fits the bill.
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The show features animal cars and other vehicles that hatch from eggs. Every
day a very adventurous group of cub cars called The Vroomies, led by Speeter
Cheetah, meet at Dr. Draggin’s Train Station for Story Time. While listening to
Draggin’s tales they use their imagination and envision themselves in the stories
where they learn valuable life lessons.
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IP Case Study: SAMG Studios, Korea

Vroomies
The top prize winner of SICAF’s SPP Project Competition in 2008 was Vroomies,
a cute show for kids 2-6 by experienced animation company SAMG. Wisely,
SAMG hired British designers who had crafted hits like Thomas the Tank Engine
to give the show a global look and toyetic characters that would appeal to US and
European toy manufacturers.
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For an animated preschool show to succeed in the West, it must espouse cultural
values such as teamwork, patience, problem solving, respect for others, and
imagination in a socially enlightened environment. Vroomies fits the bill.
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The show features animal cars and other vehicles that hatch from eggs. Every
day a very adventurous group of cub cars called The Vroomies, led by Speeter
Cheetah, meet at Dr. Draggin’s Train Station for Story Time. While listening to
Draggin’s tales they use their imagination and envision themselves in the stories
where they learn valuable life lessons.
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IP Case Study: Designstorm Animation Studio, Korea

Roy Jr. & Iron Kid
Animation Companies in Korea Gain Momentum as Original
Animations Begin to Crossing Over to Global Markets
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The new, original animated property Roy Jr. by Designstorm won awards at the
SICAF SPP Project Competition and at MIPCOM in 2008.
Designstorm’s last original creation, Iron Kid (a.k.a. Eon Kid in the US) was
Korea’s first break-out animation hit. That unique robot martial arts action series
successfully debuted on the global animation scene in Korea & Spain and
launched in 2007 on Kids WB in the US.
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Originally developed by Designstorm, Eon Kid was co-produced by Korea’s
Daewon Media, Spain’s BRB International, and Starz’ Manga Entertainment
brand in the U.S.
The series was selected as the Korea Culture and Content Agency’s (KOCCA)
Star Project in 2004, the biggest government subsidized fund in Korea.
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IP Case Study: Designstorm Animation Studio, Korea

Roy Jr. & Iron Kid
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Designstorm started as a venture division of Samsung SDS in 1999 and
developed as the leading independent e-business agency in Korea. They have
since expanded to the wider digital content business in the global market.
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"With one successful animation series, a company can make enormous profits,
as business can expand to games, fashion, toys, accessories and more", said
Sohn Jung-sook, chief executive and executive producer of Designstorm.

SOURCE: Press release from KOCCA, the Korea Culture & Content Agency
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IP Case Study: Designstorm Animation Studio, Korea

Roy Jr. & Iron Kid
Government Support is A Key to Success
Korea’s animation industry is the third largest behind the US and Japan, however
most of its revenue has been generated from outsourced work-for-hire as opposed to
original IP content.
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Korea has long been known as an outsourcing haven for American, European and
Japanese animation companies in need of cheap, skilled animators. However,
Korea’s image as strictly an outsourcing destination is changing.
With help from governmental agencies like KOCCA, the animation industry in Korea
has experienced an overhaul and global demand for original Korean animations is on
the rise. Animation is seen as an industry with huge potential for raking in juicy profits.
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Even the Ministry of Culture and Tourism recognized the importance of the industry.
Last December it made animation a key project for strengthening culture and tourism.
A key to success has been how effectively government trade and cultural agencies
such as KOCCA, KOTRA, KOFIC and others have been able to create visibility for
local production companies and connect them with foreign distributors or partners.
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IP Case Study: Designstorm Animation Studio, Korea

Roy Jr. & Iron Kid
“Asian animation technology can compete with the United States, Europe or Japan",
said Choi Ji-hun, 34, a Korean animator who worked on the KBS show Odd Family.
"The problem in Korea is that the animation industry hasn't been managed well or
staffed properly".
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"Many production companies in Korea are relatively small operations with just a
handful of animators", said Choi. “The quality of the final product suffers because the
animators have to work around the clock. While a Pixar animator gets a week or more
to create a three-second animation, I am expected to produce two 30-minute
segments of animation a month.” He said few companies make enough money to
reinvest in future projects. and many find it tough to get financing for their projects.
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Designstorm is a notable exception. Their success has allowed them to keep
developing new projects. “This industry depends on ideas,” said Sohn. “A company
needs strong story ideas if it is to survive. You have to have fresh, interesting content
that appeals to a range of viewers.”
SOURCE: Joongang Daily

13

Presentation Copyright © 2008 Jeremy Ross for West Wing Studios

IP Case Study: Mike Young Productions US & Gamania, Taiwan

Hero: 108
Mike Young Productions and Taffy Entertainment in Los Angeles are behind Hero: 108,
Cartoon Network’s new global Flash-animated series that actually originated in Taiwan.
The action property is being developed in partnership with Gamania Digital
Entertainment, one of the largest publishers of online multiplayer games in Asia. Mike
Young offered the creators a co-owned deal to produce and develop the brand together.

Clickto
toedit
editMaster
Mastertitle
titlestyle
style
Click

Creator Phoenix Tarng combined a strikingly-modern art style with an ancient Asian tale.
The story is based on a 14th Century Chinese novel, The Water Bearer.
Gamania contributed a major MMO and a series of casual Flash games. Taffy brought
their marketing and brand development skills to bear with major online marketing events
along with licensed Hero: 108 books, apparel and merchandise. They’re targeting kids
aged 6 to 12 with the TV show and a secondary market aged 18-25 for the collectibles.
The following slides are excerpts from the Hero:108 cross-media product plan.
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Case Studies

A Boutique Approach:
Click
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editWide
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Master
title
KWCC’s
Range
of
Animation Specialties
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• Cross-media
collaborations
• Hollywood VFX
• Special Venue Large-Format Stereo
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Work-for-Hire Case Study: KWCC and Callaway & Kirk, US

Little Miss Spider
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Work-for-Hire Case Study: KWCC and Callaway & Kirk, US

Little Miss Spider

Little Miss Spider warms the heart and
Click
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dazzles the eyes! A masterpiece of
animation and storytelling, based on David
Kirk's astonishing work, Little Miss Spider is
Click
edit
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a joyClick
to watch
and
a worthy
accomplishment
on par with Pixar's A Bug's Life.
Doug Chiang, Design Director, Star Wars Episode I and II
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Work-for-Hire Case Study: KWCC and Callaway & Kirk, US

Little Miss Spider
Pioneering 3-D animators Kleiser-Walczak welcomed the chance to turn a bestselling children’s book into painterly CG animation. The project was at once a
labor of love and also good business. The resulting animation, shown in 2001 as
a featured clip in SIGGRAPH’s electronic theater, was a great calling card
establishing the studio’s ability to create non-photorealistic, character-driven CGI.
Subsequently, the film has been screened to acclaim and awards at countless
childern’s film festivals.
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In this short animated film, Susan Sarandon narrates the story of Little Miss
Spider's search for her mother. The film is based quite literally on a best-selling
book by David Kirk. The result is a storybook tale that brings Kirk's magical
characters to life with warm and inviting 3-D computer-generated imagery.
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For Little Miss Spider's debut as an animated character, artists at KleiserWalczak transformed Kirk's vibrant 2-D oil paintings into a stylized 3-D world.
Maya was used for character and scene modeling, animation and rendering.
Composer and After Effects were used for compositing. This project was
produced for Callaway & Kirk by Jeremy Ross.
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Work-for-Hire Case Study: KWCC and Callaway & Kirk, US

Little Miss Spider
Miss Spider Brand Marketing at Scholastic.com
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IP Case Studies: Laika Films, US and Neil Gaiman

Coraline

A State-of-The-Art
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Feature
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Animation
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•Animation for adults is still risky in the US
• Even Miyazaki’s films with Lassiter’s
support are consigned to limited release as
niche audience Art House pictures.
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IP Case Study: Laika US

Coraline
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IP Case Study: Laika US

Coraline
Coraline has been called the best stop-motion animated feature of all time, and the best
use of stereoscopic 3-D as well. Critics and audiences alike have given it rave reviews.

Clickto
toedit
editMaster
Mastertitle
titlestyle
style
Click

So how could a film his great have had engendered such apprehension on the part of
distribution studio executives hat it received almost no marketing, and the production
studio was so unsure that there was future in stop-motion features that they laid off most
of their staff in late 2008? The very existence of the studio, Laika Films, hung in the
balance until box office returns were tallied up.
The first two weekends yielded $53.5 M at the box office, far greater than expected and
enough to turn the lights back on at Laika. The studio will not only survive but also hire
back the animators for three new projects that were waiting in the wings pending
Coraline’s results.
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This illustrates just how hard it is to do something innovative within the conservative
Hollywood studio system. The good news is that every year a handful of truly great,
innovative films get made. The challenge is that they often do so at great risk and in the
face of great trepidation from the few buyers who control the channels.
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IP Case Study: Laika US

Coraline
Oregon, where Laika is located, is so far outside of Hollywood it might as well be in Asia.
Phil Knight, Nike's co-founder and the state’s richest man, owns Laika and bankrolled its first
feature. He views Laika as a long-term project that can spark a cluster of related companies.
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"The dream is that, over the next four or five years, we have a really solid company that's
tracking on all areas.“
Ultimately, though, Laika's future depends on establishing its own identity in the film industry
and proving its films are bankable, without relying on the largesse of Knight. Eventually,
Laika needs a long-term relationship of the kind Pixar Animation Studios had with Disney,
but prospective partners want Knight's studio to prove itself before they sign on.
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During production, the film's price tag, pegged variously at $60 million to $70 million,
ballooned by more than 12 percent. Then Laika shelved another computer-animated film
and laid off 65 people just before Christmas last year. The decision stung Portland's tightknit animation community and left the studio without a quick follow-up.
"We're kind of learning a little bit: When do you need to pull the plug and work on another
concept?" said Dale Wahl, a former Nike executive whom Knight tapped to run Laika.
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IP Case Study: Laika US
The Making of

Coraline
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Case Studies
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IP Case Study: TOKYOPOP, US
Various Manga-Based Animation

Leading the Digital Manga
r(E)volution
Bangkok: February 17-19, 2009
Jeremy Ross

An Expanding Online Manga Social Network

Digital Cross-Media
Integration

iTunes
Manga
Broadband Manga
Online Manga
iPod
Manga

Mobile Manga

VOD
Manga
PSP
Manga

The Book Comes First

DVD
Manga

The Digital Evolution
of Graphic Novels
Wallpaper
Ringtones
Animated Ringtones
MangaTones
Manga Viewer
E-ink Reader
iManga 2-D Animation
Mobile Games
Online Games
Messaging
MangaMovies 3-D CGI Animation
MangaPods (Radio Dramas)

Manga on the SONY E-Ink Reader

SONY and
TOKYOPOP spent
months working
on converting
manga to the new
file format to
preserve the line
quality and
eliminate moire
patterns

MySpace &
TOKYOPOP
•The TOKYOPOP TV Channel
on MySpace.com is a video
syndication network that
exposes a mass audience to
original manga-based movies
made for broadband and
mobile.
•The channel features new,
exclusive previews every day.
•Site-wide exposure on
MySpace provides up to 260
million impressions per
campaign.
•Bands and Manga creators
become cross-promotional
partners when music is married
with manga-based animation.

The Adaptation:
Mobile Manga
Games
Manga-based
mobile games,
set in the
worlds of
TOKYOPOP’s
global manga,
co-developed
with Konami

US Mobile Manga Viewer
www.gocomics.com/manga

TOKYOPOP and uclick
teamed up to offer a
subscription service
for the US offering six
manga stories with a
new episode (about a
third of a chapter)
delivered each day.
Basically, it’s a manga
anthology on your
phone. Available now
on Sprint, Verizon, Tmobile and AT&T
Manga constitutes
over 60% of the uclick
mobile market.

Mobile & PC Digital Content
Sales Growth in Japan

Triple-Digit Gains for
Japan’s Mobile Manga
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• In 2006 Japanese consumers spent an
estimated $20 million to view manga on
handsets.
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• Manga now accounts for half the books
that publishers sell for cell phones.
• The split is 70% female, 30% male.
• Boy’s Love and Teen Love are some of
the popular manga genres.
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Mobile & PC Digital Content
Sales Growth in Japan

In 2007, Impress R&D in Japan released the findings summarized in the chart below.
If mobile & PC digital content for comics and novels continue to grow at the same rate
as in 2007 (363%), it will be a $250 million market by the end of 2009
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The market for digital animation and other video content may well follow suit.

Electronic Content Annual Sales ($M USD)
2005 - 2006

2006 - 2007
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3-D CGI Adaptation
Candidate
A Midnight Opera
By Hans Steinbach
A Gothic romance meets heavy metal
guitars in the arena of the undead.
For nearly a millennium, undead creatures
have blended into a Europe heavy with
religious dogma and intolerance. These
beasts of the night allied themselves with
factions of mortal men who aimed at
shaking the foundations of the Catholic
Church and freeing society from its
strangling grip. But always were their true
natures hidden, often even from even each
other. The world was unable and unwilling
to accept the existence of extra-mortal
beings. A Midnight Opera is the story of two
undead brothers Ein and Leroux DeLaLune,
who are divided in this epic struggle and
who are forced to reconcile their
differences in the modern day to stop an
open assault on mankind by the dissatisfied
elements among the rest of the undead.
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Leading the Digital Manga
r(E)volution

Thank you!
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Tom Polson

Sony Suzuki
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Thailand’s Digital Content International Conference 2009
The Global Trade & Market Opportunity
The Pullman Bangkok King Power Hotel
Thursday, February 19th, 2009

Game Workshop Experience

Main Theme

Get ready for the international market –
the challenge begins!

Game Workshop

Schedule Day 1
Feb. 17, 2009 (Room 1)
9:00 – 12:00 “Session 1”
- Introduction
- The International Games Market
- International Business and Product Strategy
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 17:00 “Session 2”
- International Business Standards for Game Developers

Session 1 (09:00 – 12:00)
The international Games Market
Global market figures
Territory Focus
USA
Europe / UK
Asia / Japan

Platform Focus
Nintendo
Microsoft
Sony

Session 1 (09:00 – 12:00)
Internat. Business and Product Strategy
Business Strategy
- Own IP versus work for hire
Product Strategy
- Development with real USP‘s
Platform Strategy
- Nintendo, Microsoft, Sony, PC,
Mobile, Digital Distribution
Market driven Product Planning: A Guideline

Session 2 (13:00 – 17:00)
International Business Standards for Game Developers
The extended development team
-

Team structures

-

International recruitment

Project phases
-

Description of phases and
desired outcome

Session 2 (13:00 – 17:00)
International Business Standards for Game Developers
Project management basics
- Project manager role
- Communication
-

Planning and documentation

Budgeting

Schedule Day 2

Feb. 18, 2009 (Room 1)
9:00 – 12:00 “Session 3”
- International Technology and Development Strategy
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 17:00 “Session 4”
- Marketing & Sales

Session 3 (09:00 – 12:00)
International Technology and Development Strategy
Choosing a target platform
-

Factors to take into account.

Choosing a technology
-

Overview about a selection
of commercial middleware options.

Developer application process
-

How do I apply for developer status
with hardware manufacturers?

Session 4 (13:00 – 17:00)
Marketing & Sales
Publisher Pitching – A Guideline
Corporate Communication
and Promotion
Product Communication
and Marketing

Game Workshop Summary

Game Workshop Summary

•

Workshop was very much appreciated by the audience

•

Participants are eagerly looking for international information related
to their daily business

•

Huge variety of technological and creative skills available

•

Platforms already covered by the Thai development teams: NDS,
Wii, PC Casual, PC MMO, Xbox 360 (XNA) IPhone

•

Huge potential to go for the international market

•

Development teams want to improve their skills and ask for
international guidance

w w w . i e m - c o n s u l t i n g . c o m

IEM Consulting
Phone: +49 172 5856780
Mail: info@iem-consulting.com
Hanauer Landstrasse 192
60314 Frankfurt
Germany

Thailand’s Digital Content International Conference 2009
The Global Trade & Market Opportunity
The Pullman Bangkok King Power Hotel
Thursday, February 19th, 2009

Global Market Figures

Global market figures
"Even in difficult economic times, the video game industry continues to grow”
The NPD Group, GfK Chart-Track Limited and Enterbrain have released their "Top Global
Markets" report, which reveals that the three largest games markets (U.S., U.K. and Japan)
experience 11 percent growth in combined video game software unit sales during 2008.
Total software units grew from 367.7 million in 2007 to 409.9 million in 2008.

Global market figures
"Top Global Markets" report
The U.S. market grew 15 percent in total. Growth in the United States saw
console software growth of 22 percent and portable software growth of 2 percent.
Japan's gaming market declined 13 percent largely due to a decline in portable
software and the shrinking PS2 marketplace, which experienced a 46 percent
units decrease in 2008.
The U.K. market grew 26 percent, The United Kingdom experienced the largest
aggregate growth as well as category growth, with console software experiencing
a 38 percent gain, and portable software increasing 6 percent.

Worldwide Installed Base
The big picture

Source: VGChartz

Worldwide Installed Base
The territory split in detail

Focus: Nintendo

Focus: Nintendo
Nintendo Wii and DS are the best performing video gaming platforms
worldwide
The problem with the Wii (and Nintendo platforms in general) has always
been that Nintendo dominates the system with its own software, leaving a
much smaller piece of the market to be divided up amongst third party
publishers.
Interview with Ninteno President Satoru Iwata about Wii hardware sales
decline in Japan: Iwata believes part of the problem in general is that the
Japanese people has changed their lifestyle. "One thing I can tell you about
this is that, compared to the past when home consoles were selling better
in Japan, all the Japanese are getting busier for a number of reasons, so
we are seeing an overall lifestyle shift where many forms of entertainment
are enjoyed while on the go or during spare time. In these times, we need
to provide the Japanese market with entertainment that only a home
console can realize," he said.

Focus: Microsoft

Focus: Microsoft

XBOX 360 is performing very well on an international level
Microsoft offers 3 different models at competitive prices
- XBOX 360 Arcade 199 US Dollar
- XBOX 360 Pro 299 US Dollar
- XBOX 360 Elite 399 US Dollar
Great game content for core gamers
Exclusive episodic content for Take-Two's massive hit game GTA IV
“The Lost and the Damned” will cost 1600 Microsoft Points (20 US Dollar)
and requires a full copy of GTAIV to play.
New Xbox Live Experience attracts casual gamer
Xbox Live Marketplace is a user friendly download portal for great games

Focus: Sony

Focus: Sony
Sales of Playstation 3 are behind Wii and Xbox 360.
High price positioning (399 US Dollar)
Very limited platform exclusive titles
Sony continues to lack a clear 'must-own' title that will drive sales
Sony has failed to establish the PS3 as the console of choice among
hardcore gamers this cycle.
In terms of communication Sony is focusing less on game but
highlighting the non games attributes: Blue ray Player,
video download etc.
Highly publicised platform initiatives such as “Playstation Network” and
“Home” did not convince the audience so far

Product Strategy

Product Strategy

The big question
What kind of product should we develop?

The simple answer
Deliver products with a real Unique Selling Proposition (USP) for the
consumer on a well performing platform and make sure your product
stands out in communication and on the shelves.

Product Strategy

Every successful game has a real USP

brand / gameplay

brand / gameplay
setting / story / grafics

brand / gameplay
setting / story / graphics

defines new genre
“cooking games”

art direction /
gameplay

art direction /
gameplay

setting / art direction /
gameplay

art direction /
gameplay

Product Strategy
A real USP is necessary but there are a lot of other factors
influencing the commercial success of a game:
Publisher strength
Community

Communication and
Marketing power

Competition

Price

Cultural preferences

Platform
performance

Release-Date / time to market

Product Strategy

Questions on market related factors:
-

Where is my space in the market?

-

Who are the competitors?

-

Is there enough potential to be profitable?

-

How will the market develop?

-

Are there signs for upcoming new market segments?

-

Which target group do I want to attract and on which platform do I find it?

Product Strategy
Questions on production related factors:
•
−
−
−

Can I access the required resources:
Can I get multi million $ funding for an MMO?
Will I be able to get the staff for required key positions (PS3 lead programmer)?
Will I get enough experienced staff for the project (next-gen multi-platform
production)?

•
−
−

How much time can I afford to get to market:
How long before I need revenue?
How long will my project still be attractive?

•
−
−
−

What is my company/product strategy:
Start small, gain experience and grow?
Being able to buy in experienced staff and grow fast?
Concentrate on one platform and be specialized, or cover a broader spectrum?

Market driven Product Planning: A Guideline
Poor planning is the reason for bad games!
In order to develop a marketable product you shoulds clearly
define:
Vision
- What is your intention and motivation behind the game?
Positioning
- Clear description what the game is: “it is …” / “It is not …”
- How is it differentiating from comparable/competitive products?
USP
- What is the USP of the game?
- Is it really outstanding? Is it really a benefit for consumers?
- Is it really recognized by consumers? (=> focus group testing)
- Is your planned USP still unique at launch of the product?
- Is your product really entertaining and fun? - also after 10
minutes playing?

Market driven Product Planning: A Guideline
Target Audience
- What kind of audience are you targeting for?
- Are you sure the game concept really attracts the audience?
SWOT-Analysis
- Product driven: Strength, Weaknesses
- Market driven: Opportunities / Threats
Sales Potential
- Sales figures of comparable titles / split by territory
- Is the game marketable on an international level ? (cultural
differences)
- What is the competitive environment at release?
- What hardware trend are you assuming? (installed base)
- What is the anticipated price positioning at launch?

Platform Strategy

Platform Strategy

What is the right platform for developers?
Worldwide installed base

Source: VGChartz

Platform Strategy: Nintendo Wii / DS
Nintendo Wii and DS are the best performing video gaming platforms
worldwide
The problem with the Wii (and Nintendo platforms in general) has always
been that Nintendo dominates the system with its own software, leaving a
much smaller piece of the market to be divided up amongst third party
publishers.
Both platforms are the right choice if you have a real USP product and a
strong publishing partner.
Wii and NDS requires a lot of marketing power and budget to reach the
target audience.
Most 3rd party titles failed due to missing marketing power !!!
Development budgets are lower than XBOX360 or PS3 projects.
DS is the right choice for educational products.

Platform Strategy: Nintendo Wii / DS
Publisher currently refusing most Wii / NDS projects
Major US Publisher
“To give you a general sense, it has been quite hard to get the marketing
support necessary to do a DS only product without a very strong license to
support the launch.”
Major Japanese Publisher
“We're struggling to approve and greenlight DS opportunities at present
unfortunately. The highly saturated marketplace and low price-points make
the proposition less profitable and therefore less appealing to us.”
Major European Publisher
“We will probably pass on Nintendo DS / Wii games.”

Platform Strategy: Microsoft XBOX360

XBOX 360 is performing very well on an international level
Target audience is mainly the core gamer segment
Platform is technology driven (high definition graphics, surround sound)
XBOX360 development is easier than PS3. Programming is close to PC
programming.
Pricing is 100 US Dollar cheaper than PS3
Best performing genre: action, shooter, sport
Public relation and Community Management is key to success when it
comes to the launch of the titles
XBOX Live and Marketplace offer additional benefit for the customers

Platform Strategy: Sony PS3 / PSP
Sales of Playstation 3 are behind Xbox 360.
High price positioning (399 US Dollar)
Target audience is still mainly the core gamer segment but is more
casual than XBOX360
Platform is technology driven (high definition graphics, surround sound)
Development for PS3 is more complex than for XBOX360
Best performing genre: action, shooter, sport
PSP is mainly supported by Japanese publisher
Trend: Sony has been loosing market share and it desperately needs to
convert the majority of PS2 owners into PS3 adopters. It won't be easy,
and clearly the biggest obstacle at the moment is the PS3's price, but
analysts believe Sony definitely still has a chance to catch Microsoft in
the console race.

Platform Strategy: PC
PC boxed product is a shrinking market
PC is currently focusing on:
a) Massive Multiplayer Gaming
- High production costs
- Commercial risk as most gamers stick to their favorite MMO
games and could not be converted to new games
b) Casual Gaming / Online Gaming Portals
- Low production costs
- Low margin for developers

Platform Strategy: Online Distribution (XBLA, PSN, Wii Ware, PC DD)

The Chance: publish your game by yourself via XBLA, PSN, Wii
Ware and PC Digital Distribution
The Challenge: Sounds nice – but it is not as easy as it looks like to
get your game on 1st party platforms – except PC Download Portals
like Steam, Metaboli, Boonty etc.
It is a good chance for new IP development. Build up your brand
with lower financial risk by online distribution and expand successful
brands to other platforms.

Platform Strategy: Online Distribution (XBLA, PSN, Wii Ware, PC DD)

PSN and Wii Ware are behind XBLA in terms of user and downloads
XBLA is performing very well. Top titles are selling 500,000 units plus at a
price point of 10 – 15 US Dollar.
The products are available in 26 countries immediately at launch
No production costs (COG) => lower financial risk
Affordable development budgets
Unlimited shelf space => good for back catalogue titles
Main marketing challenge: Every product has only one facing in the virtual
warehouse => visibility on front page of the download store is key to success

Platform Strategy: Online Distribution (XBLA, PSN, Wii Ware, PC DD)

Platform Strategy: Online Distribution (XBLA, PSN, Wii Ware, PC DD)

Focus: Microsoft / XBOX Live
20 Million gamer using XBOX Live Marketplace
Most played 2008 (source: Microsoft, VG Chartz)
1. Castle Crashers (1.200 MS Points, sales > 0,5 Mio. units)
2. Geometry Wars: Retro Evolved 2 (800 MS Points, sales > 0,2 Mio. units)
3. Braid (1.200 MS Points, sales > 0,2 Mio. units)
4. A Kingdom for Keflings (800 MS Points, sales > 0,2 Mio. units)
5. UNO (400 MS Points, sales > 1,3 Mio. units)
6. Super Street Fighter II Turbo HD Remix (1.200 MS Points, sales > 0,2 Mio. units)
7. Fable II Pub Games (800 MS Points, sales > 0,3 Mio. units)
8. Duke Nukem 3D (800 MS Points, sales > 0,15 Mio. units)

400 MS Points = 5 US Dollar
9. Bionic Commando: Rearmed (800 MS Points, sales > 0,15 Mio. units) 800 MS Points = 10 US Dollar
1.200 MS Points = 15 US Dollar
10. Worms (400 MS Points, sales > 0,6 Mio. units)

Platform Strategy: Smartphones / Apple iPhone

The rapid growth in smartphone adoption has provided a boost for mobile
gaming.
Smartphone" is something of a loose definition, but in essence it means a
combination of phone and pocket computer - a device capable of accessing
a full range of Internet services, running a variety of applications, playing
back media and, in many cases, playing games.
The most popular gaming cell phones are the iPhone and BlackBerry Curve.
Apple's iPhone is really quite a innovative gaming device. The App Store
itself is the second part of the puzzle. It is, simply, that the distribution has to
be tied directly and seamlessly to the device. Apple never talks about iPod; it
talks about "iTunes + iPod". It's an end to end solution, from service to
software to hardware, which continues to set Apple's devices apart from its
competitors.
15,000 different Apps are available for the iPhone and iPod Touch, and over
500,000,000 downloads have been made so far.

Publisher Pitching
A Guideline

Publisher Pitching

Pitch for work-for-hire projects
- Publisher supports you with his vision and expectations regarding
the project
- Be sure you really understand and follow publishers requirements
and expectations.
Provide the following material:
- Sign an NDA
- Draft game concept (in a professional layout)
- Information about your team (headcount, technology, track record of
your studio and the team members)
- Reason why you feel you are the best choice (be self-confident)
- Samples of your track record or technology standard (released
games, videos)
- Estimated Budget (provide a budget range for discussion)

Publisher Pitching
Pitch your products (own IP) to publisher
- Publisher don’t know your idea and product
- You need to convince him
a) that your product idea is brilliant
b) that you are the right developer for the product
Provide the following material:
- Sign an NDA
- Detailed game concept (in a professional layout)
a) Project overview (platform, timing, estimated budget)
b) Your vision behind the game
c) Game description / story / key features
d) USP definition
e) Positioning against comparable and competitive titles
e) Information about your team (headcount, technology, track record of your
studio and the team members)
f) Reason why you feel you are the best choice (be self-confident)
- Prototype video, screenshots, artworks (via DVD or ftp download)

Publisher Pitching
The right timing is important
The ideal timeline for product pitching
1) Secure name rights and URL for your project
2) Start with international PR based on fundamental information
(setting, story, key features) and first screenshots/artworks/videos
Spread the information that you are currently in discussion with
mayor publishers.
Concentrate on the most relevant media in USA, UK, France, Japan
Prepare a clipping report
3) Based on the PR coverage it could be that you will be contacted
directly by a publisher – congratulation!
4) Otherwise prepare pitching materials as described before, add PR
clipping report and send it to publisher.
5) It is important to know the right people for licensing and business
development within publishers organization. Otherwise you will not
get any feedback.

Publisher Pitching
Negotiating in the right way
Work-for-hire
- Calculate the dev budget based on realistic costs and add a 2030% margin for your company
- Negotiate a royalty for your company (around 20%) after
recoupment of the development costs
Own product / IP
- Don’t let the publisher take away your IP
- Royalty rate: normally 25 – 40% on the net revenues
Pay attention what is deducted in the definition of “net revenues”
- Minimum Guarantee: In an idealistic scenario the minimum guaranty
should cover your development costs. Bag your expectations
regarding guarantees with international sales figures of comparable
titles.

Corporate Communication
and Promotion

Corporate Communication and Promotion

The big question
What is the right way to promote my company on an international
level?

The simple answer
- Follow the guideline on the next pages
- Pay attention to detail. Whenever you are communicating externally
do it in a professional way !!!

Corporate Communication and Promotion
Key Message
- Define the key messages you would like to communication
- Repeat this key messages in every kind of communication
Using international PR to promote your company in the games
industry
- Release interesting information about your company (new project
start, signed publisher deals, awards received etc.)
- Whenever possible add pictures or videos to your press
announcements (people remember pictures better than text)
- One face to the public: Only one person should represent your
company in the media (repetition effect)
- Concentrate on the important media (business portals, major
gaming magazines)

Corporate Communication and Promotion
Take part in international fairs and conferences
-

March:
March:
June:
July:
August:
September.
September:
October:
October:
November:
December:

Game Developer Conference / San Francisco
Game Connection USA / San Francisco
E3 – Electronic Entertainment Expo / Los Angeles
China Joy / Shanghai
gamescom (formerly Games Convention) / Cologne
GC Asia / Singapore
Tokyo Game Show / Tokyo
London Games Festival / London
London Games Conference / London
G STAR / Seoul (Korea)
Game Connection Europe / Lyon (France)

Digital Content Workshop & Conference
Game Marketing Workshop 2009
Summary & Outlook

Game Workshop

Game Workshop Summary

•

Workshop was very much appreciated by the audience

•

Participants are eagerly looking for international information related
to their daily business

•

Huge variety of technological and creative skills available

•

Platforms already covered by the Thai development teams: NDS,
Wii, PC Casual, PC MMO, Xbox 360 (XNA) IPhone

•

Huge potential to go for the international market

•

Development teams want to improve their skills and ask for
international guidance

Game Workshop: Outlook

Thai Game Developer
- Set up a workshop to prepare together necessary documents and
material based on international requirements (game concept, project
plan, budget, pitch materials)
- Support selected dev teams with game concept analysis as well as
technological and production know how
- Running international PR on selected titles
- Support selected developers with publisher pitching
Approach international publisher with innovative game ideas and
professional material

Game Workshop: Outlook

Thai Games Industry
- Promote the Thai Games Industry on an international Level:
- Industry PR (Business to Business Communication)
- Participation on Game Conventions and Conferences
Key Message: Thailand is a professional and fast growing market
for game development and services.
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Many thanks for your attention !

IEM Consulting
Phone: +49 172 5856780
Mail: info@iem-consulting.com
Hanauer Landstrasse 192
60314 Frankfurt
Germany

Global Animation
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HIGHLY CONFIDENTAL & SENSITVE MATERIALS:
For Internal Distribution Purpose Only. Do not distribute this document to any client
and/or outside of West Wing Studios without the author’s consent.
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TOPICS – DAY ONE
•

Global Animation Market Overview & Trends

•Click
Why to
Thailand
is Well-Suited
Globalization
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•

Trends in Reverse Sourcing

•

Accessing the Global Talent Pool

•

New
Media
is the
New Opportunity
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•

Strategies for Original Thai IP Development

•

How Thai Myths & Folk tales Can Go Global

•

Global Business Standards for Animation
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TOPICS – DAY ONE
(continued)

•

Outsourcing vs. IP Creation
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•

Standards for Different Media

•

Packaging and Building Brand Equity

•
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World-Class
Management

•

Guidelines for Original IP Development

•

Globalization & Recruiting Strategy

•

Staffing for Different Animation Types
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TOPICS – DAY TWO

4

•

Choosing a Specialty to Focus Your Business

•

Marketing
Business
Development
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•

Winning Business Strategies for Global Animation

•

Legal Strategy

•
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Work-for-hire
Strategy

•

IP Development Strategy

•

Client Relations Strategy
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TOPICS – DAY TWO
(continued)

• Technology
Strategy
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Obtaining and Managing Software

•

Obtaining and Managing Hardware

•
•
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A
Checklist
of Master
Tools
andsubtitle
Capabilities
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REVIEWING THAI
WORK
• Presentations by Attendees
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•

Screening of Thai Animation Reels

•

Strengths and Areas for Improvement

•

Identification
of
Globalsubtitle
Opportunities
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Guide the Focus of Each Studio’s Reel

•
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Specific US Clients & Partners to Target
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WHAT WE LEARNED
FROM YOU
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Thai Animation Quality is World Class

•

The “Thai Eye” for Design is Superb

•
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Thai
Deserves
Global Exposure
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WHAT’S NEXT?
•

8

Attend the Afternoon Conference Sessions for our
Suggested Next Steps and Action Items
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•

Help Us Make Workshops an Ongoing Tradition

•

For Workshop Attendees, thanks for coming!

•
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ForClick
thoseto
who
could
not attend,
please
come to
the next SIPA Workshop!

•

We look forward to working with you in the future.
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Thai
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EXAMPLES
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Thailand Workshop Attendee:

The Monk Studios

Gallery
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Thailand Workshop Attendee:

Igloo Studio

The Salads
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Thailand Workshop Attendee:

Imagimax

Show Reel
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Thailand Workshop Attendee:

Vithita Animation

Show Reel
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Thailand Workshop Attendee:

2:Spot

Bloody Bunny
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Thailand Workshop Attendee:

Animotif

Show Reel
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Thank you!
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Sony Suzuki
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Disclaimer
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This is a living document, and it reflects West Wing Management’s strategic point
of view.

Whilst our intention is to maintain the highest standard of industry expertise,
knowledge and objectivity, all data, business strategy, technical information and
financial data contained herein may be augmented and updated without further
notice.
Although it is believed that all information represented herein is the most accurate
and ethically verified information at the time of publishing, West Wing Studios
assumes no liability regarding any content, data and/or information published in
this document. All copyrighted materials used as examples are the sole property
of their respective owners.
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รายนามที่ปรึกษา คณะกรรมการกํากับการศึกษาและคณะทํางาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ดร. รุงเรือง
ลิ้มชูปฏิภาณ
ผูอํานวยการ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ดร. สรจักร
เกษมสุวรรณ
ผูอํานวยการบริหาร สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
ดร. สักกรินทร นิยมศิลป
หัวหนาสวนงานวิจัย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
คณะกรรมการกํากับการศึกษา
ดร. นิรชราภา ทองธรรมชาติ
ดร. เพียงเพ็ญ ทุมมานนท
รศ. ภาวดี
สมภักดี
นายลักษมณ
เตชะวันชัย
นายสําเร็จ
วจนะเสถียร
นางภัณฑิษา
เศวตเศรนี
ที่ปรึกษาทางการตลาด
Animation

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

Game

Mr. Sony Suzuki

Mr. Frank Holz

(West Wing Studios, USA)

(IEM Consulting, Germany)

Mr. Thomas Polson

Mr. Juergen Reusswig

(Sabre Digital, LLC, USA)

(Gamepatrol, Germany)

Mr. Jeremy Ross
(TOKYOPOP, USA)

คณะทํางานโครงการ
ดร.กมล
จิราพงษ
นางสาวดาวดี ชาญพานิชยการ
นางสาวจิตติกานต วงษกําภู
นายมาวิน
ดานกุล

สวนประสานงานและอํานวยการ
หัวหนาโครงการ
นายธบดี
ชวเดชาศิลป
ผูจัดการโครงการ
นายนันทวุฒิ
นุนสพ
นักวิจัย
นางสาวพิมพิพัฒ ศรีสุทธิ
นักวิจัย
นางสาวรจนยล วงศสุขศิริ
นางสาวระกาแกว จํารัส
นายรัฐพล
พิริยะธนารักษ
นางสาวศศิประภา ลวิตรังสิมา
นางสาวศิริพร พรหมภูวัลย
นางสาวสิรินาฏ พรศิริประทาน
นางสาวสุนันทา กาบกวง

