ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมประกันวิ นาศภัยไทย เปิ ดเวทีคนรุ่นใหม่โชว์ไอเดีย
คลิ ปวิ ดีโอ “ประกันภัย จาเป็ นกว่าที่คิด”

สมาคมประกันวิ นาศภัยไทย เชิ ญชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมแสดงพลังความคิ ดสร้างสรรค์และ
ผลิ ตผลงานคลิ ปวิ ดีโอประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ และความจาเป็ นของการประกันวิ นาศ
ภัย ในโครงการประกวดคลิ ปวิ ดีโอแนวสร้างสรรค์ หัวข้ อ “ประกันภัย จาเป็ นกว่ าที ค่ ิ ด” ชิ งเงิ น
รางวัล มู ล ค่ า 2 แสนบาท และลุ้ น สิ ท ธิ พิ เศษร่ ว ม Exclusive Workshop กับ ผู้ก ากับ ภาพยนตร์
และครีเอทีฟมือทอง เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่วนั นี้ ถึง วันที ่ 13 สิ งหาคมนี้
นายพี ระพัฒ น์ เมฆสิ งห์วี ประธานคณะกรรมการพัฒ นาธุรกิ จ
และวิ ช าการประกัน ภัย สมาคมประกัน วิ น าศภัย ไทย กล่ าวถึง
การจัดโครงการประกวดคลิปวิดโี อแนวสร้างสรรค์ สาหรับคนรุ่นใหม่
ภายใต้หวั ข้อ “ประกันภัย จาเป็ นกว่าที่ค ิด ” ว่า ปั จจุบนั การประกัน
วินาศภัยมีบทบาทสาคัญในการยกระดับคุณภาพชีวติ ในทุกระดับของ
สังคม สมาคมฯ ในฐานะองค์กรกลางภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ม ี
นโยบายในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการนาการประกันวินาศ
ภัยมาเป็ นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และส่งเสริม
สนับสนุ นให้การประกันวินาศภัยเป็ นปั จจัยที่ 5 ในการดารงชีวติ และ
เป็ นหลักประกันความมันคงให้
่
กบั ประชาชน ดังจะเห็นได้จากการที่
สมาคมฯ จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ประกันวินาศภัยให้กบั นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อสร้างการ
รับรูแ้ ละตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ ของการประกันวินาศภัย อาทิ โครงการอัจฉริยะเยาวชน
ประกันภัย โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ หรือ Young Non-Life Insurer Camp ประกอบกับ
ปั จจุบนั มีการเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ และการเกิดวินาศภัยต่าง ๆ มากขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ส่งผลให้ประชาชนเริม่ มองเห็นและตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ ของการประกันวินาศภัยมากขึน้
แต่จากสัดส่วนเบีย้ ประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Premium/GDP: 2017) ไทยนัน้ ยังคงอยู่
ในเกณฑ์ทต่ี ่า เพียงร้อยละ 1.41

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คณะกรรมการพัฒ นาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จึงได้ จดั
โครงการประกวดคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ ภายใต้ห ัวข้อ “ประกัน ภัย จาเป็ นกว่าที่ค ิด ” และเชิญ ชวน
ประชาชน คนรุ่นใหม่มาร่วมแสดงความคิด สร้างสรรค์และผลิต ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อ เป็ นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสาคัญ ประโยชน์ และความจาเป็ นของการประกัน
วินาศภัย ด้วยเทคนิคในการนาเสนอที่น่าสนใจ แปลกใหม่ และเข้าใจได้ง่าย ทีส่ าคัญทาให้ประชาชนมอง
ภาพของการประกันวินาศภัยได้ชดั เจนมากขึน้
นายพีระพัฒน์ กล่าวเพิม่ เติมว่า “เราต้องการสือ่ ให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการประกันวินาศภัยเพิม่ มากขึน้ เพราะคนส่วนใหญ่มกั มองว่าการประกันวินาศภัยนัน้ เป็ นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจ
ยาก และไม่เห็นถึงความจาเป็ น แต่เราหวังว่าการประกวดคลิปวิดโี อในโครงการนี้จะทาให้เราได้ไอเดียและ
วิธกี ารนาเสนอเรือ่ งราวจากผูเ้ ข้าประกวดซึง่ เป็ นคนรุ่นใหม่ ซึง่ จะเป็ นผลงานทีส่ ามารถสือ่ สารให้ประชาชน
ได้ตระหนักรูแ้ ละเข้าใจว่า การประกันวินาศภัยนัน้ มีประโยชน์ และมีความจาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ปั จจุบนั ทีเ่ รามีความเสีย่ งในด้านต่ าง ๆ เพิม่ มากขึ้น ดังนัน้ หากประชาชนมีความเข้าใจ เห็นถึงประโยชน์
และความจาเป็ นของการทาประกันวินาศภัยแล้ว ก็จะสามารถนาเอาการประกันวินาศภัยเข้า มาใช้การ
บริหารความเสีย่ ง และเลือกทาประกันภัยทีเ่ หมาะสาหรับตนเองและครอบครัวได้”
ทีส่ าคัญผูเ้ ข้าประกวดทีผ่ ่านการคัดเลือกยังมีสทิ ธิเข้าร่วม Exclusive Workshop กับ นายอิทธิศกั ดิ ์
เอื้อสุนทรวัฒนา (นิว) ผู้กากับภาพยนตร์มสิ เตอร์เฮิรท์ มือวางอันดับเจ็บ และนายนันทวัฒน์ ชัยพรแก้ว
(กอล์ฟ) ครีเอทีฟมือทอง เจ้าของรางวัล Gold Cannes จาก Lions Cannes และกรรมการตัดสินโฆษณา
ในเวทีก ารประกวด London International Awards, Kancil Award Malaysia และ Adman Thailand อีก
ด้วย ผู้ทส่ี นใจสามารถสมัครได้ท่ี เว็บไซต์ https://service.tgia.org/vdocontest หรือดูรายละเอียดเพิม่ เติม
เกี่ยวกับการสมัครที่ Facebook Fanpage: สมาคมประกันวินาศภัยไทย หรือ www.tgia.org ได้ตงั ้ แต่วนั นี้
ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2561
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