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เทศกาลภาพยนตร์เพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน
นานาชาติคอื การฉายภาพยนตร์ทถ่ี ่ายทอด
เรือ่ งราวของอนาคตทีส่ ดใสและความท้าทายใน
การโยกย้ายถิน่ ฐาน โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะส่งเสริมความ
หลากหลายและการรวมทุกกลุ่มคนเข้าเป็ นส่วน
หนึ่งของสังคม

ร่วมเป็ นหุน้ ส่วนกับเรา

เทศกาลภาพยนตร์เพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐานนานาชาติ
มาร่วมเป็ นหุน้ ส่วนกับเรา
ภาพยนตร์มกั ใช้ในการให้ขอ้ มูล ให้ความบันเทิง ให้ความรูแ้ ละกระตุน้ การ
อภิปราย เพือ่ สนองเจตนารมณ์น้ี ไอโอเอ็ม หน่วยงานองค์การสหประชาชาติ
ด้านการโยกย้ายถิน่ ฐาน ได้จดั งานเทศกาลภาพยนตร์เพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน
นานาชาติเป็ นประจาทุกปี เพือ่ ส่งเสริมให้สาธารณชนได้มมี มุ มองทีต่ ่างออกไป
เกีย่ วกับการโยกย้ายถิน่ ฐาน และเพือ่ เฉลิมฉลองความหลากหลายในสังคมและ
การรวมทุกกลุ่มคนเข้าเป็ นหนึ่งเดียว

การสนับสนุนเทศกาลภาพยนตร์เพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐานนานาชาติถอื เป็ น
โอกาสทีอ่ งค์กรของคุณจะได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรกับผูช้ มที่
หลากหลาย สนับสนุนเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (SDGs) และร่วมช่วย
พัฒนาให้โลกของเราดีขน้ึ และเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้ทุกคนเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
มากขึน้
ผลประโยชน์ ที่ท่านจะได้รบั ขึ้นอยู่กบั ระดับของการสนับสนุ นซึ่งมีดงั ต่อไปนี้

นับตัง้ แต่ทไ่ี ด้เริม่ จัดกิจกรรมนี้ครัง้ แรกในปี พ.ศ.2559 การจัดงานเทศกาลนี้ใน
ประเทศไทยถือว่าประสบความสาเร็จอย่างเป็ นประวัตกิ ารณ์เนื่องจากมีผเู้ ข้า
ชมเต็มรอบฉาย อีกทัง้ ยังได้รบั กระแสตอบรับทีเ่ ป็ นบวกอย่างต่อเนื่องจากสือ่
และสาธารณชน นอกจากนี้ การฉายภาพยนตร์ยงั จัดขึน้ ในประเทศต่างๆทัว่
โลก โดยมีประชาชนกว่า 27,000 คนเข้าชมการฉายภาพยนตร์ทม่ี ที งั ้ หมด 250
รอบ ใน 100 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2560

•

มีตราขององค์กรในโปสเตอร์เทศกาลทุกแผ่นและสือ่ จัดงานอื่นๆ
ของประเทศไทย

•

โอกาสในการฉายโฆษณาขององค์กรหรือสือ่ สนับสนุนอื่นๆก่อน
การฉายแต่ละครัง้

•

โลโก้ขององค์กรปรากฎก่อนและหลังการฉายภาพยนตร์แต่ละครัง้

การสนับสนุนเทศกาล

•

การกล่าวถึงในประกาศก่อนการฉายภาพยนตร์
ในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ และสือ่ สนับสนุนทีล่ งสังคมออนไลน์

ในปี พ.ศ. 2561 เทศกาลนี้ได้กลับมาฉายในประเทศไทยเป็ นรอบทีส่ ามทีโ่ รง
ภาพยนตร์ Bangkok Screening Room เป็ นระยะเวลาห้าวัน ตัง้ แต่วนั ที่
12-16 ธันวาคม
เพือ่ ให้เข้าถึงกลุ่มคนดูทวไปและเพื
ั่
อ่ รับประกันความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานองค์การสหประชาชาติดา้ นการโยกย้ายถิน่ ฐาน (ไอโอเอ็ม) ได้มอง
หาผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์และความช่วยเหลืออื่นๆจากองค์กรและ
หน่วยงานธุรกิจต่างๆทีเ่ ชือ่ มันในพลั
่
งแห่งการเปลีย่ นแปลงผ่านภาพยนตร์
เทศกาลภาพยนตร์เพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐานนานาชาติดาเนินการโดยไม่
มุ่งหวังผลกาไรและมุง่ มันที
่ จ่ ะมอบโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงเนื้ อหาภาพยนตร์
ได้อย่างเท่าเทียมดัน การฉายภาพยนตร์ทุกเรือ่ งจึงเป็ นการฉายโดยไม่มกี าร
เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนัน้ เงินทุนส่วนใหญ่ทจ่ี ะได้รบั จากความอนุเคราะห์ของ
ท่านจะนาไปใช้กบั การจัดสถานที่

หน่ วยงานองค์การสหประชาชาติ ด้านการโยกย้าย
ถิ่ นฐาน (ไอโอเอ็ม)
องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2494
เป็ นองค์การระหว่างประเทศซึง่ เป็ นผูน้ าในประเด็นด้านการโยกย้ายถิน่ ฐาน
ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่วยงานองค์การสหประชาชาติดา้ นการโยกย้ายถิน่ ฐาน
ไอโอเอ็มประกอบด้วยประเทศสมาชิก 172 ประเทศ และมีประเทศ
ผูส้ งั เกตการณ์ 8 ประเทศ
ไอโอเอ็มเป็ นหน่วยงานสหประชาชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย และได้
อุทศิ ตนเพือ่ สนับสนุนการโยกย้ายถิน่ ฐานทีเ่ ป็ นระเบียบและมีมนุษยธรรม
เพือ่ ผลประโยชน์ของทุกคน ในการนี้ ไอโอเอ็มได้รว่ มมือกับรัฐบาลไทย
องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานธุรกิจเพือ่
ดาเนินโครงการต่างๆ และให้บริการทีห่ ลากหลายแก่แรงงานข้ามชาติ

ภาพยนตร์ที่ถกู เลือกให้มาฉายในเทศกาล GMFF ครัง้ นี้

เทศกาลภาพยนตร์ เ พื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐานนานาชาติ 2018
ระดับของความเป็ นหุน้ ส่วน
หุ้นส่วนระดับแพลติ นัม
6000 เหรียญสหรัฐ

หุ้นส่วนระดับทองคา
2000 เหรียญสหรัฐ

หุ้นส่วนระดับเงิ น
1000 เหรียญสหรัฐ

ผูส้ นับสนุนภาพยนตร์
500 เหรียญสหรัฐ

ชือ่ ของผูส้ นับสนุนจะเป็นส่วนหนึง่ ในชือ่
การจัดงานอย่างเป็นทางการ (เช่น ไอโอ
เอ็ม/<ชือ่ > เทศกาลภาพยนตร์เพือ่ การ
โยกย้ายถิน่ ฐานนานาชาติ

✔

✖

✖

✖

ชือ่ และโลโก้จะบรรจุในสือการตลาดที
่
่
เกีย่ วข้องกับงาน (เช่น โปสเตอร์,
แบนเนอร์, เว็บไซต์, บัตรเชิญ, บัตรเชิญ
ให้สงวนวันเวลาไว้)

ตาแหน่ งที่ โดดเด่นที่ สดุ

ตาแหน่ งที่ โดดเด่น

ตาแหน่ งที่ได้เปรียบ

ตาแหน่ งที่ จดั สรรให้
ก่อน

โลโก้ขององค์กรปรากฎก่อนและหลังการ
ฉายภาพยนตร์แต่ละครัง้

ทุกภาพยนตร์ที่ฉาย

ทุกภาพยนตร์ที่ฉาย

ภาพยนตร์สามเรื่อง

ภาพยนตร์หนึ่ งเรื่อง

โอกาสในการฉายโฆษณาขององค์กรหรือ
วิดโี อส่งเสริมองค์กรก่อนการฉายแต่ละ
ครัง้

ทุกภาพยนตร์ที่ฉาย

ทุกภาพยนตร์ที่ฉาย

ภาพยนตร์สามเรื่อง

ภาพยนตร์ หนึ่งเรื่ อง

การกล่าวถึงในประกาศก่อนการฉาย
ภาพยนตร์, ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่
และสือ่ สนับสนุนทีล่ งสังคมออนไลน์

✔

✔

✔

✔

การกล่าวถึงในงานเปิดตัว (จะมีการ
ถ่ายทอดสดให้ผชู้ มต่างประเทศได้ชม
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ของไอโอเอ็ม)

✔

✔

✔

✔

ผลประโยชน์

ติ ดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มในการสนับสนุนงานเทศกาล
ภาพยนตร์เพื่อการโยกย้ายถิ่ นฐานนานาชาติ ได้ที่:
นายรูเบน ลิ ม
นางสาวโศภนิ ศ อังศุสิงห์
rlim@iom.int
sangsusingha@iom.int
02 343 9370
02 343 9379

