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NagaWorld Rewards Asian Games Medallists
Phnom Penh, Cambodia, 5 September 2018 – In celebration of Cambodia’s record-breaking medal
haul at the recently concluded 2018 Asian Games in Indonesia, NagaWorld hosted a special reward
ceremony for the Kingdom’s medal-winning athletes today at NABA Theatre @ Naga2, attended by
Minister of Tourism and President of the National Olympic Committee of Cambodia H.E. Dr. Thong
Khon, NOCC officials, local athletes and NagaWorld’s senior management.
Gold medallist in the women’s-49kg jiu-jitsu competition, 16-year-old Jessa Khan, and men’s ski
modified jet ski champion Ou Moeut Saly were both awarded US$10,000 each. Ou Moeut also won
a bronze in the runabout 1100 stock jet ski to receive an additional US$3,000 reward. NagaWorld
contributed US$1,500 to the NOCC for the three medals achieved by the Cambodian contingent.
In his address at the ceremony, NagaWorld Managing Director, Mr. Pern Chen, said, “We are
absolutely delighted to welcome back our triumphant athletes from the 2018 Asian Games. The 2
golds and 1 bronze represent the country’s best ever result at Asian Games and we are extremely
proud of the Cambodian’s contingent achievement in elevating the Kingdom’s ranking among the
45 competing nations and regions.
“This shows that the efforts of the NOCC, with full support from NagaWorld, in the development of
sports in the Kingdom has continued to pay off. It is our great honour to be part of this meaningful
journey together with the NOCC, and we hope to celebrate more glory for Cambodia on the
international stage.”
NagaWorld Empowering Sports
NagaWorld was the first company in the country’s corporate sector to sign an alliance with the
NOCC to support the Cambodian contingent for the 2011 SEA Games in Indonesia and London 2012
Olympics. NagaWorld subsequently signed a 4-year Go For Gold partnership agreement with NOCC
in 2015 which sees Cambodian success at major international sporting events such as the Olympic
Games, Asian Games and SEA Games.
NagaWorld has also supported kickboxing, tennis, football, mixed martial arts and more, helping to
raise the profile and development of Cambodian sports and encourage the participation of athletes
on a regional and national level, leading them on a path to succeed on the international stage.
Since 2016, NagaWorld has hosted the Cambodian Sports Awards with NOCC at its hotel venue,
acknowledging Cambodian athletes, coaches and media for their distinguished success in the sports
arena.
###

About NagaWorld
With the latest expansion, NagaWorld now consists of 1,658 suites and deluxe rooms, 27 food &
beverage outlets and clubs, 2 all-suite luxury spas, a state-of-the-art 2,000-seater NABA Theatre at
Naga2, Cambodia’s first underground shopping gallery operated by China Duty Free Group,
extensive entertainment services and premium meeting spaces.
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Ms. Melanie Loong
Senior Marketing Communications Manager
Tel: (+855) 10 737 684
Email: melanieloong@nagaworld.com

Ms. Phouk Solinda
Brand Executive, Marketing Communications
Tel: (+855) 15 61 88 86
Email: phouksolinda@nagaworld.com

សម្រាប់ ចុះផ្សាយបន្ទាន់
៥ កញ្ញា ២០១៨

ណាហ្គាវ ើលដ៍ ផ្តលប្រ់ ាក់រង្វាន់ជូនដល់អត្តពលិកឈ្នះវេដាយកីឡាទ្ាីបអាស ី
រាជធានី ភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៨ ៖ ពដើម្បីអបអរដល់ការបំ ខបកឯតទគ្គកម្មរបស់ម្របពទស
កម្ពជាកនងការដព្ើត ម្បានពម្ដាយេីម្រេឹតិកា
ត រ្៍កីឡាទវីបអាសីឆ្នំ ២០១៨ កនងម្របពទសឥ្ូឌ ពន

សី ណាហ្គគព ើលដ៍ បានពរៀបចំ េិធីម្របគ្ល់រង្វវន់េិពសសម្ួយពៅថ្ងៃពនុះពដើម្បីផ្សល
ត ់រង្វវន់ដល់អតតេ
លិកកម្ពជាខដលបានយកពម្ដាយម្កជូនជាតិ។ េិធីពនុះ បានម្របម្រេឹតពត ៅពៅសាលម្ពហ្គស្សេ
NABA ពៅណាហ្គគទី ២ ខដលចូ លរួម្ពដាយឯកឧតតម្ប្ិឌ តពោង ែន រដឋម្ន្តនតីម្រកសួងពទសចរ្៍
និងជាម្របធានថ្នគ្្ៈកាមធិការជាតិអូឡាេ
ំ ិកកម្ពជា (NOCC) ម្ន្តនតី NOCC អតតេលិក និងគ្្ៈ
ម្រគ្ប់ម្រគ្ងរបស់ណាហ្គគព ើលដ៍ពម្រកាម្បរ ិយាកាសដ៏រ ីករាយបំផ្សត។
កីឡាការ ិនី ិញ្ញាសាជឺជីតសូពម្ដាយាស ័យ ១៦ ឆ្នំកនងម្របពភ្ទទម្ៃន់ពម្រកាម្ ៤៩ កីឡម្រកាម្
កញ្ញា
ូ
ខាន់ ពចសា និងកីឡាករពម្ដាយាស ិញ្ញាសាម្ូតូទឹក Ski Modified ពោក សាលី អូ ពម្ើត ទទួ ល
បាន ១០.០០០ (ម្ួយម្ឺន)ដោារអាពម្រ ិកកនងានក់ៗេីណាហ្គគព ើលដ៍ ។ ព
បានផ្សតល់

៣.០០០

ើយណាហ្គគព ើលដ៍ ក៏

(បីពាន់)ដោារអាពម្រ ិកបខនែម្ដល់អូពម្ើតផ្សងខដរសម្រាប់ពម្ដាយសំរ ឹទធកង
ន

ិញ្ញាសាម្ូតូទឹក Runabout 1100 Stock ខដលគាត់បានឈ្នុះ ។ ណាហ្គគព ល
ើ ដ៍ ក៏បានផ្សតល់ទឹកម្របាក់
បខនែម្ចំ នួន ១.៥០០ (ម្ួយពាន់ម្របាំរយ)ដោារអាពម្រ ិកដល់គ្្ៈកាមធិការជាតិអូឡាេ
ំ ិកកម្ពជា
(NOCC) ផ្សងខដរសម្រាប់ពម្ដាយទំង ៣ ពម្រគ្ឿងខដលអតតេលិករបស់ពយើងបានឈ្នុះ ។
ពៅកនងសនារកោកនងេិធីម្របគ្ល់រង្វវន់ពនុះ ន្ទយកម្រគ្ប់ម្រគ្ងណាហ្គគព ើលដ៍ ពោក Pern Chen បាន
ានម្របសាសន៍ោ “ពយើងានពសចកតីពសាម្នសសរ ីករាយយាងខាាំងខដលបានទទួលសាវគ្ម្ន៍អតត
េលិកជ័យោភ្ីរបស់ពយើងេីម្រេឹតិកា
ត រ្៍កីឡាទវីបអាសីឆ្នំ ២០១៨ ។ ពម្ដាយាស ២ ពម្រគ្ឿង និង
ពម្ដាយសំរ ឹទធ ១ ពម្រគ្ឿង គ្ឺជាលទធផ្សលលអបំផ្សតខដលកម្ពជាម្ិនធាាប់ពធវើបានកនងម្រេឹតិកា
ត រ្៍ទវីប
អាសី

ព

ើយណាហ្គគព ើលដ៍ានពាទនភាេយាងខាាំងផ្សងខដរចំពពាុះសានថ្ដដ៏ម្រតចុះម្រតចង់របស់

អតតេលិកកម្ពជាកនងការជួយពធវើឲ្យពលែពរៀងកីឡារបស់កម្ពជាានចំណាត់ោនក់លជា
អ ងម្នកនង
ចំពណាម្ម្របពទស ៤៥ ខដលបានចូលរួម្ម្របកួត” ។
ពោកបនតោ “សានថ្ដពនុះ សរបញ្ញ
ា ក់ឲ្យព

ើញោ ការែឹតែំម្របឹងខម្របងរបស់ NOCC ពដាយានការ

ឧបតែម្ភគាំម្រទេីណាហ្គគព ើលដ៍កងការអភ្ិ
ន
ឌ្ឍ ិស័យកីឡាពៅកម្ពជា េិតជាានខផ្សាផ្កាលអ ។ ណា
គាព ើលដ៍

េិតជាានកិតិយ
ត សយាងខាាំងខដលបានកាាយជាខផ្សនកម្ួយថ្នកិចចែិតែំម្របឹងខម្របងពនុះ

ជាម្ួយគ្្ៈកាមធិកាជាតិអូឡាេ
ំ ិកកម្ពជា ព

ើយពយើងសងឃឹម្យាងម្តាំោ ិស័យកីឡាពៅ

្

កម្ពជា នឹងកាន់ខតរុះម្រតចុះម្រតចង់ពៅពលើឆ្កអនតរជាតិ ។
ណាហ្គគព ើលដ៍ ចូលរួម្អភ្ិ ឌ្ឍ ិស័យកីឡា ៖
ណាហ្គគព ើលដ៍ គ្ឺជាម្រកុម្
សម្ព័នភា
ធ េជាម្ួយ

NOCC

នឯកជនទីម្ួយពៅកនងម្របពទសកម្ពជាខដលបានចុះកិចម្រច េម្ពម្រេៀងចង
កនងការឧបតែម្គា
ភ ំម្រទម្រកុម្កីឡាកម្ពជាកនងការម្របកួតកីឡាសីព

ម្
គ ឆ្នំ

២០១១ កនងម្របពទសឥ្ូឌ ពនសី និងម្រេឹតិកា
ត រ្៍កីឡាអូឡាេ
ំ ិកឆ្នំ ២០១២ កនងទីម្រកុងឡងដ៍ ។
បន្ទាប់ម្ក ណាហ្គគព ើលដ៍ បានចុះកិចចម្រេម្ពម្រេៀងរយៈពេល ៤ ឆ្នំស

ការជាម្ួយ NOCC កនង

យទធន្ទការថ្នដំព្ើរពឆ្ពុះពៅរកពម្ដាយាសខដលបានពធវើឲ្យ ិស័យកីឡាពៅកម្ពជាទទួលបាន
ពជាគ្ជ័យយាងខាាំងពៅកនងម្រេឹតិកា
ត រ្៍កីឡាអនតរជាតិធំៗ
ម្រេឹតិកា
ត រ្៍កីឡាទវីបអាសី និងម្រេឹតិកា
ត រ្៍កីឡាសីព

រួម្ាន

ម្រេឹតិកា
ត រ្៍កីឡាអូឡាេ
ំ ិក

ម្
គ ជាពដើម្ ។

ពលើសេី ពនុះ ណាហ្គគព ើលដ៍ ក៏បានឧបតែម្គា
ភ ំម្រទដល់កីឡាម្របដាល់ពសរ ីខែមរ ពតននីស បាល់ទត់
កាច់គ្នចម្រម្ុុះ

និងកីឡាពផ្សសងពទៀតជាពម្រចើន ម្រេម្ទំងបានជួយពលើកកម្ពស់កិតិន្ទ
ត ម្របស់កម្ពជា

ពៅពលើឆ្កជាតិ តំបន់ និងអនតរជាតិផ្សងខដរតាម្រយៈការម្របកួតកីឡា ។
គ្ួររ ំឭកផ្សងខដរោ ចាប់តាំងេីឆ្នំ ២០១៦ ណាហ្គគព ើលដ៍បានពរៀបចំេិធីម្របគ្ល់ពានរង្វវន់កីឡាកម្ព
ជាពៅកនងសណា
ឋ គាររបស់ែួនខដលផ្សត
ា
ល់រង្វវន់ដល់អតតេលិក ម្រគ្ូបងវឹក និងអនកសារេ័ត៌ានខដល
ានសានថ្ដព្នើម្កនង ិស័យកីឡាផ្សងខដរ ។

###
អំេីណាហ្គគព ើលដ៍
ជាមួ យការពង្រីកបន្ថែមថ្មីចុរក្ង្កាយ

ណាហ្គាក្ ើលដ៍

មាថបថទប់ង្បក្េទស្វីត

ថិរដឺ លុចសជារ

១.៦៥៨ បថទប់ ក្ោជថី យដ្ឋាថ បាថី យដ្ឋាថ ថិ រកលឹប ២៧ កន្ថលរ មណ្ឌលស្ប៉ា ង្បណ្ីតពីរ សាល
មក្ហ្គស្ស្ព NABA ន្ដលមាថ ២.០០០ ក្ៅអីក្ៅណាហ្គាទី ២ ផ្សារទំថិញរួចពថធង្បតិ បតតិការ
ក្ដ្ឋយង្កុមហុថ China Duty Free Group ន្ដលជាផ្សារទំ ក្ថើបក្ង្កាមដីទីមួយកនុរង្បក្ទស្កមពុជា
ន្ដលមាថលក់ទំថិញមា៉ា កអថតរជាតិ លបីៗ

ក្ស្វាកមាថតស្មបូរន្បប ថិរសាលង្បជុំន្ដលបំ ពាក់

ក្ដ្ឋយបរ ិកាារទំ ក្ថើ បៗ ។ ស្ង្មាប់ ស្ំណ្ួរទាក់ ទរថឹរការផ្សសពវផ្សាយ ឬរូបោព ស្ូមទាក់ទរ ៖
Ms. Melanie Loong
Senior Marketing Communications Manager
Tel: (+855) 10 737 684
Email: melanieloong@nagaworld.com

កញ្ញា ក្ោគ ស្ូលីថដ្ឋ
Brand Executive, Marketing Communications
Tel: (+855) 15 61 88 86
Email: phouksolinda@nagaworld.com

即时发布
2018 年 9 月 5 日

金界奖赏亚运会杰出运动员
金界 9 月 5 日讯, 不断助提升柬埔寨体育水平而不遗余力的金界，为了奖励从 2018
印尼亚洲运动会凯旋归来的得奖体育健将，特别在金界 2 的 NABA 歌剧院，举办一
场奖赏柬埔寨运动员的特别奖励仪式。出席者包括柬埔寨旅游部部长兼国家奥林匹
克委员会（NOCC）主席唐坤博士阁下、NOCC 官员、运动员及金界高层等。
今年 16 岁的 Jessa Khan，在女子柔道 - 49 公斤级别赛中勇夺金牌，与夺下男子水
上摩多竞赛冠军的 Ou Moeut Saly 相映成辉，分别获得金界颁发的 10,000 美元奖
励金。而 Ou Moeut 同样在水上摩多 1100 原厂级别团体赛中摘下铜牌，另获得金
界颁发 3000 美元奖励金。而金界也额外拨出 1500 美元予协助柬埔寨夺下三面奖牌
的 NOCC 代表团。
金界董事总经理曾羽鹏先生在仪式上致辞时表示，“对于从 2018 亚运会凯旋而归的
柬埔寨健将们，我们感到非常欣慰和热烈欢迎。获取 2 金 1 铜是柬埔寨在历届亚运
会中所取得的最好成绩，我们为柬埔寨在 45 个竞赛的国家和地区中上升排名而感到
无比自豪。”
”这彰显了国家奥林匹克委员会的努力成果，金界将给予全力的支持，以期高棉王
国的体育发展能够持续地取得成功。而金界非常荣幸能参与 NOCC 的这场深有意义
之旅，并且希望柬埔寨再展光辉，闪耀国际！”

金界支持体育项目计划
金界乃首家柬埔寨企业与柬埔寨国家奥林匹克委员会签署联盟协议，以支持柬埔寨
体育健将参加在印尼举办的 2011 年东南亚运动会，以及在英国伦敦举办的 2012 年
奥运会。这项在 2015 年签署为期长达 4 年的合约，主力支持 NOCC 派员出征国际
各项主要体育赛事，包括奥林匹克运动会、亚洲运动会及东南亚运动会等。
此外，金界也支持柬埔寨的跆拳道、网球、足球及综合格斗等体育赛事，借此提升
柬埔寨的体育素质和发展，并鼓励年轻运动员积极参与地区及国家赛事，以引领他
们在国际舞台上发光发热。
自 2016 年开始，金界已成为柬埔寨国家奥林匹克委员会的国家体育颁奖礼的指定酒
店场地，以表扬这些柬埔寨运动员、教练及媒体在体育领域的杰出表现。
###
关于金界
最新扩建的金界娱乐城，设施包括 1,658 酒店套房及豪华客房、27 家主题餐厅及酒
廊等、两家奢华级水疗中心、一座拥有 2,000 观众席的 NABA 歌剧院、柬埔寨第一
家由中免集团运营的免税购物地下商街、丰富多元的娱乐选择以及顶级的会展及宴
会设备。媒体咨询，敬请联系：
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