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Asia City Media Group is Southeast Asia’s leading media company specializing in providing lifestyle and visitor 
content through our own well-loved brands, as well as creating custom media and marketing solutions for 
companies.  

We’re experts at creating high-quality lifestyle content and products that audiences want to read and share. 
For your brand, we can create native content, websites, social media campaigns, print publications or a mix of 
all these in multiple languages. Your advertisement and content can run within our own media or we can create 
a whole new product just for you.

Our multi-disciplinary team of creative talents, including experienced writers, inspired designers and excellent 
marketing strategists, help some of Asia’s biggest corporate and government clients meet their marketing, 
branding and engagement goals.

Maps

Magazines

Social Media

Applications

Content Feeds

Guides

Company Newsletters

Websites

Books

Funky Villa
วิลล่าช้ันเดียวท่ีตกแต่งได้อย่างเก๋ไก๋ มีสไตล์ใน 
Arena 10 แห่งน้ี เป็นท่ีสังสรรค์เฮฮาปาร์ต้ียอด
นิยมของหนุ่มสาวหน้าตาดี เพลงจะสลับกัน
ระหว่างเปิดแผ่นกับวงเล่นสด ท่ีส่วนมากจะเล่น
เพลงไทยท่ีกำาลังฮิตให้ได้ร้องและเต้นตามกันได้

 ทองหล่อ ซอย 10, 085-253-2000 เปิดทุกวัน 
20:00-2:00 น. 

House oF Beers
ถึงร้านอาจจะเล็ก แต่ House of Beers ก็มีเบียร์
แปลกๆ ให้คุณเลือกชิมมากมาย โดยเฉพาะเบียร์
จากเบลเยียมท่ีเป็นไฮไลท์ของร้าน ท่ีน่ีจะคึกคัก
เป็นพิเศษในวันอากาศดี เพราะคนจะจับจองโต๊ะ
บริเวณระเบียงหน้าร้านไว้น่ังจิบเบียร์เย็นๆ เคล้า
บรรยากาศดีๆ

 Penny’s Balcony สุขุมวิท ซอย 55 (ทองหล่อ), 
02-392-3513. Open daily 11am-midnight

Mellow
ด้วยบรรยากาศเรียบเท่ แต่ก็อบอุ่นและดูสบายๆ 
ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ กระจกใส และผนัง
อิฐ พนักงานที่บริการอย่างเป็นกันเอง เมนู
อาหารหลากหลาย และค็อกเทลอีกสารพัดแบบ 
Mellow จึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของวัยรุ่นและคน
ทำางานฐานะดี และเป็นที่แฮงก์เอาท์ที่ป๊อปที่สุด
แห่งหนึ่งในทองหล่อ 

 ชั้น 1, Penny’s Balcony, ทองหล่อซอย16, 
02-382-0065 เปิดทุกวัน 11:00-1:00 น. สถานี
รถไฟฟ้าทองหล่อ

wine repuBlic
Wine Republic ให้ความสำาคัญกับการคัดสรร
ไวน์ พนักงานทุกคนของร้านผ่านการฝึกมาให้
สามารถให้คำาแนะนำาในการเลือกไวน์ขวดที่ใช่
สำาหรับคุณได้ ตัวร้านตกแต่งด้วยโทนสีดำาขรึม 
และมีโซนเอาท์ดอร์ให้ได้นั่งจิบไวน์ท่ามกลาง
บรรยากาศของทองหล่อยามคำ่าคืน 

 ทองหล่อ ซอย 10, 02-714-7599 เปิดทุกวัน 
17:30-1:00 น. 

rooF By Muse
ถึงจะเพ่ิงได้รับการปรับโฉมใหม่ แต่ Roof by 
Muse ก็ยังคงให้ความรู้สึกของสวนสวยบน
ดาดฟ้าเช่นเดิม ด้วยบรรยากาศสุดชิล สีเขียว
ของต้นไม้ และดนตรีอะคูสติก เหมาะกับการน่ัง
ทานอาหารกับเพ่ือน จิบค็อกเทลสักแก้วสองแก้ว 
ก่อนท่ีจะลงไปปาร์ต้ีต่อท่ีคลับข้างล่าง

 159/8 ทองหล่อ ซอย 10, 089-988-5995 เปิด
อังคาร-อาทิตย์ 18:00-2:00 น.

sixcret
หากกำาลังมองหาร้านน่ังท่ีให้บรรยากาศสบาย
เหมือนสวนในบ้าน Sixcret คือร้านท่ีคุณตามหา
สำาหรับค่ำาคืนน้ี สนามหญ้าท่ีรายรอบอยู่ตัวบ้า
ขนาดสองช้ันน้ันอุทิศให้กับท่ีน่ังกลางสวนสุดเก๋ท่ี
ทำาให้คุณได้บรรยากาศพูดคุยกินด่ืมสนุกสนาน
กับเพ่ือนฝูงจนไม่อยากให้คืนสนุกแบบน้ีจบลงเลย
11 เอกมัย ซอย 6 สุขุมวิท 63 เปิดทุกวัน 17:00-
01.30 น. 02-714-1812

terMinal 21 
ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ 
ดึงดูดขาช็อปด้วยธีมการตกแต่งแบบเทอร์
มินอลสนามบิน และรวบรวมบรรยากาศ
ของเมืองต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ใน
ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นซานฟรานซิสโก โรม 
หรือลอนดอน พื้นที่ชั้นล่างเป็นที่ตั้งของ
แบรนด์แฟชั่นไฮสตรีท ส่วนชั้นบนขึ้นไป
เปิดพื้นที่ให้ดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ได้มาเปิด
ร้านแสดงผลงาน

 2, 88 สุขุมวิทซอย 19, 02-108-0888. 

เอ็มโพเรียม
เอ็มโพเรียมตั้งอยู่ใจกลางชุมชนชาวญี่ปุ่น
ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ รวบรวมแบรนด์
ดังต่างๆ ไว้มากมาย อาทิ Hermes, 
Chanel, Thann, Jaspal และจิม ทอมป์
สัน ทั้งยังมีศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ 
(TCDC) และฟู้ดคอร์ทที่มองเห็นวิวของ
สวนเบญจกิตติ

 622 ถนนสุขุมวิท 02-269-1000 สถานี
รถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ www.emporiumthai-
land.com 

J aVenue 
J Avenue คือคอมมูนิต้ีมอลล์แห่งแรกๆ ของ
กรุงเทพฯ ท่ีซ่ึงคุณสามารถหาร้านโปรดของ
ชาวกรุงได้เกือบทุกร้าน ไม่ว่าจะเป็น After 
You, Greyhound Cafe หรือ Ootoya ก่อน
กลับ จะแวะซ้ือของท่ี Villa Market ด้วยก็ได้

 J Avenue, 323/2 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 
02-712-6827 สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ เปิด
ทุกวัน 11-23:00 น.

k Village
คอมมูนิตี้มอลล์ดีไซน์เปิดโล่งแห่งนี้ตั้งอยู่ใน
ซอยสุขุมวิท 26 เป็นที่ตั้งของบูติกและร้าน
รวงที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับ
สไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลี และมีร้านอาหาร
มากมายให้เลือกชิม

 K-Village สุขุมวิท ซอย 26, 02-258-
9919 เปิดทุกวัน 11-2:00 น.

gateway ekkaMai
ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่คาดว่าจะเปิดในเดือน
พฤษภาคมแห่งนี้ ได้รับการออกแบบโดยมี
ไลฟ์สไตล์มอลล์ของญี่ปุ่นเป็นแรงบันดาล
ใจ นั่นหมายความว่า Gateway Ekkamai 
จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นใหม่ๆ ให้ได้ลิ้มลอง 
พร้อมร้านขายเสื้อผ้าน่ารักๆ และช็อปของ
สินค้าไอทีอย่าง IT City และ iStudio 

 ปากซอยสุขุมวิท 42 สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย 
02-227-9444.  

park lane
ตั้งแต่ร้านอาหารญี่ปุ่น ไวน์บาร์อิตาเลียน 
กระเป๋าแบรนด์เนมสำาหรับสาวๆ ร้าน
จักรยานสำาหรับหนุ่มที่ชื่นชอบการออก
กำาลัง ไปจนถึงร้านตัดแต่งขนสุนัขสำาหรับ
เพื่อนตัวน้อยของคุณ Park Lane มีทุก
สิ่งให้เลือกสรร พร้อมสำาหรับทุกคนใน
ครอบครัว

 18 สุขุมวิท 63 (เอกมัย) 02-382-1580 
สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย เปิดทุกวัน 10:00-
22:00 น. www.parklanebangkok.com

อ่อนนุชเป็นหนึ่งในแหล่งชุมชนชั้นนำากรุงเทพฯ และจุดเชื่อมต่อ
การเดินทางแสนสมบูรณ์แบบ มีรถไฟฟ้าผ่านให้คุณสามารถ
ไปเดินชมงานมอเตอร์โชว์ที่ไบเทค แล้วไปช็อปปิ้งที่สยามต่อ
ได้ภายในไม่กี่นาที แถมยังตั้งอยู่ใกล้ทางด่วนที่เชื่อมต่อคุณ
เข้ากับกลางเมืองด้วยความรวดเร็ว หรือจะขับรถไปยังสนาม
บินสุวรรณภูมิที่จะเปิดประตูเชื่อมต่อคุณสู่โลกกว้างก็สะดวก
สบาย แถมการออกไปสนุกพร้อมสูดอากาศสดชื่นที่ชายทะเล
อย่างพัทยา ระยอง หรือจะข้ามไปสัมผัสหาดสวยของเกาะช้าง
ก็กลายเป็นเรื่องง่ายในวันพักผ่อนสุดสัปดาห์ของคุณ

เส้นทางที่เชื่อมโยงอ่อนนุชเข้ากับส่วนอื่นๆ ของเมืองมี
แต่จะขยายเพิ่มขึ้นทุกวันๆ ล่าสุด การขยายการให้บริการ
ของรถไฟฟ้าต่อไปยังซอยแบริ่งก็ทำาให้อ่อนนุชกลายเป็นย่าน
สุดฮ็อตแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ จำานวนสถานที่เที่ยวกลางคืน 
แหล่งช็อปปิ้ง และแหล่งบันเทิง เพิ่มขึ้นมากมายภายในย่าน 
เพื่อรองรับความต้องการของคนทำางานรุ่นใหม่ที่มองหาสิ่งดีๆ 
ในการพักอาศัยในเมือง ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ความน่าอยู่ ความมีระดับ และตัวเลือกที่หลากหลาย

เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าที่เราพูดมาทั้งหมดนั้นหมายถึง
อะไร โดยการพาคุณสำารวจรอบๆ เพื่อตามหาร้านรวงช็อปปิ้ง 
แหล่งบันเทิง บาร์ ร้านอาหาร และสปา ที่ฮ็อตที่สุดในย่านนี้

roast
Roast ให้คุณได้ละเลียดกาแฟรสชาติดี ลอง
ชิมบรันช์แสนอร่อยและเมนูทาปัสพอดีคำา ใน
บรรยากาศร้านโปร่งโล่ง ตกแต่งด้วยหน้าต่างบาน
โต เพดานสูง และเส้นสายเรียบสะอาดตา 

 ช้ัน 2 Seenspace ทองหล่อ ซอย 13, 02-185-
2866 เปิดทุกวัน 10:00-22:30 น. www.roastbkk.
com 

4 garcons
ร้านอาหารฝร่ังเศสท่ีต้ังข้ึนโดยส่ีหนุ่มท่ีมีใจรักการ
ชิมและทำาอาหาร 4 Garcons เสิร์ฟอาหารคลาส
สิกด้ังเดิมของฝร่ังเศส ในบรรยากาศอบอุ่นและ
ตกแต่งอย่างมีสไตล์ด้วยของกระจุกกระจิก ช้ัน
หนังสือ และผนังท่ีเพนท์ลายด้วยมือ

 1/F, Oakwood Residence, 113 Thong Lor 13. 
02-713-9547. Open daily 11:30am-10:30pm

Mugendai
ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าของคอมมูนิ
ตี้มอลล์ใจกลางทองหล่ออย่าง Grass แห่งนี้ ให้
ความสำาคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ
ชั้นดีและสดใหม่ จึงก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักในหมู่คน
รักอาหารญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว 

 ระหว่างทองหล่อ ซอย 10 และ ซอย 12,  02-
725-6526 เปิดจันทร์-ศุกร์ 17:00-23:00 เสาร์-
อาทิตย์ 11:00-23:00 น.

tHe garrett
The Garrett เป็นแกสโทรผับที่ตั้งอยู่บนชั้น
ดาดฟ้าของ Mini Showroom ภายในตกแต่ง
ด้วยเฟอร์นิเจอร์เก๋ และมีบริเวณระเบียงเอา
ท์ดอร์ให้ได้นั่งดื่มด่ำาบรรยากาศและชมวิว จิบ
ค็อกเทล และลิ้มลองอาหารสไตล์อเมริกัน

 ดาดฟ้า Mini Showroom, 99/99 เอกมัย ซอย 

7, 02-711-6999 เปิดทุกวัน 11:30-14:30 น., 
18:00-23:00 น.

Vanilla garden
บริเวณอันกว้างขวางร่มรื่นของ Vanilla Gar-
den ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง คือ Sauce 
ร้านหนังสือที่เน้นตำาราทำาอาหาร Vanilla Café 

ร้านอาหารญี่ปุ่นและอิตาเลียนบรรยากาศน่ารัก 
และ Royal Vanilla ที่เสิร์ฟอาหารจีนจานด่วน
อย่างติ่มซำาและก๋วยเตี๋ยว

 53 เอกมัย ซอย 12, 02-381-6120/-22 เปิดทุก
วัน 11-23:00 น. 

isao
Isao เป็นร้านซูชิสไตล์อเมริกันที่ตกแต่งอย่าง
เรียบง่ายแต่ร่วมสมัย อาหารแต่ละจานของที่นี่
สะดุดตาด้วยการจัดจานที่สวยงาม สร้างสรรค์ 
สนุกสนาน แถมยังเอร็ดอร่อยเพราะผสมผสาน

รสชาติของตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน
ได้อย่างดี 

 5 สุขุมวิท ซอย 31 เปิดจันทร์-ศุกร์ 11:00-14:30 
น., 17:30-22:00 น.; เสาร์-อาทิตย์ 11:00-22:00 
น. 02-258-0645. สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท

Fuzio
วิวสวย บรรยากาศดี พร้อมเพลงแจ๊สคลอเบาๆ
ทำาให้บรรยากาศการรับประทานอาหารที่ Fuzio
เพลิดเพลินและมีระดับพอๆ กับเมนูอาหาร
อิตาเลียนที่ทางร้านเสิร์ฟ

 ชั้น 6 Mini Showroom, 99/99 เอกมัย ซอย 7 
สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ เปิดทุกวัน 11:30-14:30 
น., 18:00-22:30 น. 02-711-6999 www.fuzio.
co.th.

โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลผู้ให้บริการทางการแพทย์ช้ัน
นำาแห่งน้ี มีเตียงรองรับผู้ป่วยกว่า 270 เตียง 
และแพทย์ผู้เช่ียวชาญกว่า 400 คน ท้ังยังข้ึน
ช่ือเร่ืองโปรแกรมคลอดและการดูแลแม่และ
เด็กอย่างครบวงจร 

 133 สุขุมวิทซอย 49, 02-711-8000.
www.samitivejhospitals.com

สวนเบญจสิริ
สวนสาธารณะแห่งน้ีต้ังอยู่ติดกับเอ็มโพ
เรียม ให้คุณได้มาหลบความวุ่นวายและชาร์จ
พลังงานหลังการช็อปป้ิง ภายในสวนมีท้ัง
สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำา ลานออกกำาลัง
กาย สนามบาสเก็ตบอล สนามตะกร้อ และ
ลานเล่นสเก็ตบอร์ด 

 ถนนสุขุมวิท ระหว่างสุขุมวิทซอย 22 และ 24, 
02-262-0810 สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

Bangkok Mediplex
ว่ากันว่า Bangkok Mediplex คือ
คอมเพล็กซ์ทางการแพทย์แห่งแรกของโลก ท่ี
รวบรวมบริการทางการแพทย์ช้ันนำา ท้ังการ
แพทย์แบบท่ัวไป แพทย์ทางเลือก และแพทย์
แบบองค์รวม และศาสตร์การดูแลสุขภาพ
และเสริมความงามหลากหลายแขนง มาไว้
ในท่ีเดียวเพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคน
รักสุขภาพ

 25 สุขุมวิทซอย 42, (66) 0 2713 5555. สถานี
รถไฟฟ้าเอกมัย www.bangkokmediplex.com

urBan retreat 
Urban Retreat ต้อนรับผู้ท่ีต้องการหลีกหนี
ความวุ่นวายของเมืองกรุงมาผ่อนคลายกับ
การทำาสปา ลอง Urban Touch ซิกเนเจอร์
ทรีตเมนท์ของทางร้าน ท่ีผสมผสานเทคนิค
การนวดแบบอินโดนีเซีย มัลดีฟ และศาสตร์

การนวดไทยเข้าด้วยกัน
 31/10 ซอยพร้อมใจ สุขุมวิทซอย 39, 

02-204-2008/9 เปิดทุกวัน 10:00-22:00 น. 
www.urbanretreatspa.net 

tHe 50 tennis & Fitness 
cluB
The 50 Tennis & Fitness Club มีคอร์ท
เทนนิสมาตรฐานท่ีมีพ้ืนผิวแบบ PlexiPave 
ท้ังหมด 6 คอร์ท ให้เช่าในราคา 160 บาท
ต่อช่ัวโมง (6:00-18:00 น.) และ 260 บาท
ต่อช่ัวโมง (18:00-22:00 น.) ท้ังยังมีคลาส
สอนเทนนิสแบบกลุ่มและตัวต่อตัว พร้อม
อุปกรณ์ให้เช่า อย่าลืมโทรไปจองคอร์ทก่
อนล่วงหน้า

 สุขุมวิทซอย 50, 02-742-8889, 086- 623-
8888 เปิดทุกวัน 8:00-22:00 น. 
www.the50tennisclubs.com
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เพียง 32 เมตรจาก BTS สถานีอ่อนนุช IDEO MOBI 
SUKHUMVIT ให้คุณสัมผัสกับขีดสุดของชีวิตคนเมือง
กับที่ตั้งติดกับถนนสุขุมวิท และใกล้กับถนนสายหลักอย่าง
ถนนพระราม 4 ถนนศรีนครินทร์ ถนนบางนา-ตราด และ

ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสุขุมวิท 50 และ 62 ตอบสนองทุกการเดินทางที่คุณ
ต้องการ

ลืมทุกอุปสรรคของการช้อปปิ้งไปเลยทันทีที่คุณก้าว
เท้าลงจาก IDEO MOBI SUKHUMVIT เพราะทุกไลฟ์
สไตล์ของการช้อปปิ้งทั้ง The Emporium, Terminal 21, 
Park Lane เอกมัย, J-Avenue หรือ K Village ต่างเป็น

ตัวเลือกที่คุณสามารถเดินทางไปถึงด้วย BTS ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที
เท่านั้น ยืดเวลาการช้อปปิ้งของคุณได้มากขึ้นเท่าที่คุณต้องการ

สุดยอด Nightlife ของกรุงเทพฯ ไม่มีที่ไหนกินขาด
ทองหล่อ – เอกมัยอีกแล้วกับร้านกินดื่มที่เรียกได้ว่า
เป็นร้านสุดโปรดของ Urbanista ทั้งหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นดินเนอร์สุดเก๋ที่ Roast หรือแบบหวานๆ ที่ Vanilla 

Garden ตามด้วย Nightlife สุดเหวี่ยงที่ ESCOBAR หรือนั่งแฮงเอาท์กับ
เพื่อนที่ผับสุดเก๋อย่าง Roof by MUSE หรือ Wine Republic ที่จะทำาให้
คุณรู้สึกคุ้มกับการฉลองในทุกค่ำาคืนจริงๆ

การใช้ชีวิตในเมืองไม่ใช่อุปสรรคสำาหรับเหล่า Urbanista 
รักสุขภาพ เพราะนอกจาก IDEO MOBI SUKHUMVIT 
จะมีสระว่ายน้ำาและฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้คุณพร้อมสรรพแล้ว 
สุขุมวิทยังเต็มไปด้วยสปาชั้นนำาให้คุณได้เลือกผ่อนคลายใน

วันหยุด ไม่ว่าจะเป็น Urban Retreat หรือ Kalaya Spa หรือเลือกที่จะออก
เหงื่อกับสนามฟุตบอลในร่มของ ARENA 10 หรือสวนเบญจสิริด้วยการวิ่ง
ท่ามกลางบรรยากาศสุดร่มรื่นของสวนสวยกลางเมือง

เติมเต็มความสุขกับบ้านสุดโปรดของคุณที่ออกแบบภาย
ใต้แนวคิด แนวคิด Urbanista Design ที่เน้นให้ความ
รู้สึกโปร่งสบาย และครบครันทุกความต้องการของผู้
อยู่อาศัย และยังสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้ตาม

ความต้องการ เสริมความสนุกด้วยห้องเกมส์ เหนือระดับด้วยสระว่ายน้ำา
ลอยฟ้า และวิวกรุงเทพฯ ที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

NEW URBAN HUB
หลายคนเคยยากจะจินตนาการถึงบ้านที่ตอบโจทย์ทุก
ความต้องการของตัวเองได้ ทั้งเรื่องความน่าอยู่ การ
เดินทาง ใกล้แหล่งจับจ่ายใช้สอย หรือแหล่งแฮงก์เอาท์
สุดโปรด วันนี้ IDEO MOBI SUKHUMVIT ให้คุณได้
สัมผัสกับศูนย์รวมชีวิตเมืองแห่งใหม่ที่ตอบสนองทุก
มิติของชีวิตได้เต็มที่ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณ 

สอบถามที่สุดของชีวิตคนเมืองกับ IDEO MOBI SUKHUMVIT ได้ที่ 
02-316-2222 หรือที่เวบไซต์ www.ideomobi.com
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WHAT WE CAN DO FOR YOUR BRAND



Visit asiacity.com for more examples

CASE STUDIES

CASA DE LA FLORA – THE STORY
Client Casa de la flora
Industry Hotel
Format Coffee Table Publication, Interactive iPad application, English
 
A luxurious coffee table publication and accompanying iPad tablet version for an 
award-winning boutique hotel in Khao Lak. The publication tells the story of the 
hotel’s origins, its construction and its ethos through animations, video, text and 
high-quality imagery.

JASPAL GROUP APPS
Client CPS Chaps, CC-OO, Royal Ivy Regatta
Industry Fashion
Format Content feed, English, Thai
 
Tailored lifestyle content that matches the client’s brands— for use in dedicated 
mobile applications. We provided the client with up to 30 features per month.  

AP LOCALITY
Client AP Thai
Industry Property
Format Content, Thai, English
 

ACMG created a series of neighborhood stories for the AP Locality campaign. 
The content was used in the client’s website (www.apthai.com/locality)  and city-
wide marketing platforms including out of home media as well as on BK print 
and digital channels. We mapped saome 275 venues across 11 neighborhoods 
covering all of Bangkok.

OPTIMISE
Client Kiatnakin Phatra Financial Group
Industry:Finance
Format Magazine, Website, Thai
 
Optimise is a quarterly magazine for the top clients of Kiatnakin Phatra Financial 
Group. Written by veteran journalists and lavishly illustrated, Optimise is our 
most ambitious custom publication yet. It exists in print and as a full responsive 
website: optimise.kiatnakinphatra.com.
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SOME OF OUR CUSTOM CLIENTS



CONTENT TYPE Format # Pages/De-
liverables

Content 
(Design, 
Photo & 

Edit)

Printing: 
10,000 
copies

Printing: 
20,000 
copies

Reference

CONTENT CREATION

Travel Guide A5 32 390,000 320,000 828,000 Phuket Guide for Sansiri, Where Hot Spots

Features-driven Magazine A4 64 795,000 180,000 510,000 Optimise for Kiatnakin Phatra Financial 
Group

Venues & Products Driven Magazine A4 32 390,000 120,000 300,000 Jamboreer for SCG, UOB the One

Bilingual Dining guide A5 56 690,000 120,000 270,000 KTC Fine Selection

Social media posts (bilingual) / 15 90,000 / / VISA

Digital content creation: maps, neigh-
borhoods guides and geotagged 
venues

XML 250 ven-
ues, 10 
features, 
10 maps

820,000 / / AP, CPS, CC-00, Concierge Association

CUSTOM DIGITAL PLATFORMS

Responsive Digital Guide Replica 
(guide not included)

HTML5 / 200,000 / / Allianz, Optimise for Kiatnakin Phatra Finan-
cial Group

App Guide Replica (guide not included) iOS/An-
droid

/ 150,000 / / Allianz, Casa de la Flora

 

CUSTOM MEDIA
SAMPLE RATES

 2016
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advertising@asia-city.co.th

www.asia-city.com   

CONTENT PROVISION 
EXISTING BK MAGAZINE CONTENT
ONE-OFF CONTENT PROVISION

Features (3-6 images, 350-700 words) XML 5 40,000

Venue listings (1-2 images, 75 words) XML 50 75,000

One image (no text) JPG 1 3,000

DIGITAL FEEDS CONTENT PROVI-
SION (all feeds are delivered weekly, 6-month 
contract minimum)

per month

All bkmagazine.com events RSS/XML 100 30,000

All bkmagazine.com venues  
(except restaurants):

RSS/XML 12 12,000

All bkmagazine.com restaurants: RSS/XML 20 20,000

Features (roundups, neighborhood guides, lists) RSS/XML 20 150,000  

All rates provided as general guidelines.
For curation, customization and translation of content feeds, surcharges apply.
Consult us for a quote tailored to your needs.


