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5KM FUN RUNS: ASIA SERIES
BLACKLIGHT RUN… BUBBLE RUN… FOAM GLOW RUN
2016 / 2017 - จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
รายการวิ่งฟันรัน 5 กิโลเมตรสามรายการที่ได้ชื่อว่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและสนุกสนานที่สุดในโลกมาถึงเอเชียแล้ว

นี่คือกิจกรรมส�าหรับครอบครัว คนรักปาร์ตี้ และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ประสบความส�าเร็จอย่างล้นหลามมาแล้วในสหรัฐอเมริกา

Blacklight Run, Bubble Run และ Foam Glow มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลายหมื่นคนทั้งในจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และประเทศไทยในปี 2016 และ 2017

Foam Glow Run - คือปาร์ตี้โฟมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก บนพื้นสนามแข่งระยะทาง 5 กม. ผู้เข้าแข่งขันจะได้พบกับโซนต่างๆ มากมายที่เต็มไปด้วยโฟมหลากสีสันซึ่ง
สะท้อนแสงไฟแบล็คไลท์อันเจิดจ้าเพื่อให้ความสว่างในสนามโดยเฉพาะ เมื่อมาถึงเส้นชัย ผู้เข้าแข่งขันจะรู้สึกเหมือนตกลงไปอยู่ในถังย้อมผ้า เพราะตั้งแต่ศีรษะ
จรดปลายเท้าจะเต็มไปด้วยโฟมสีต่างๆ มากมาย! หลังจากแข่งขันจะมีงานปาร์ตี้ปิดท้าย ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้สนุกกับโฟมหลากสีและเพลงมันส์ๆ!

Blacklight Run - จดัโดยใช้หลกัการเดยีวกบั Foam Glow Run ส่ิงทีแ่ตกต่างคอื ผูเ้ข้าแข่งขนัจะต้องพบกบัปืนฉีดผงสีในโซนต่างๆ ตลอดระยะทางแทนทีจ่ะเป็นโฟม 
ผงสเีหล่านีจ้ะสะท้อนแสงไฟแบลค็ไลท์ความเข้มสงูท่ีให้ความสว่างในสนาม หลังจากแข่งขนัจะมงีานปาร์ตีปิ้ดท้าย ซึง่ผูเ้ข้าร่วมจะได้สนกุกบัสสีนัและดนตรสีดุมนัส์!

Bubble Run - “ความรู้สึกเหมือนวิ่งผ่านโรงงานของวิลลี่ วองก้า” คือความหมายของ Bubble Run ที่ผู้จัดงานบรรยายได้ใกล้เคียงที่สุด ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ทุกเพศ 
ทุกวัยที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกระยะทางจะสวมเสื้อยืดสีขาว พร้อมทั้งสนุกไปกับการเดินและการเต้นร�าเป็นระยะทาง 5 กม. และผจญกับ 'บ่อโฟม' ที่เต็มไปด้วย
โฟมสีสันสดใสปกคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้า

การแข่งขันทุกรายการเน้นความสนุกสนาน หลังจบการแข่งขัน ทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีสดจากดีเจชื่อดัง ซุ้มอาหาร  
และปาร์ตี้ปิดท้าย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 5KM FUN RUNS: ASIA SERIES  
ด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับรายการ
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แพ็คเกจ
5KM FUN RUNS:  
ASIA SERIES 2016 / 2017 ทุกรายการ
กิจกรรมและทางเลือกสําหรับแต่ละประเทศ
เราขอเสนอแพ็คเกจการสนับสนุนรายการ 5KM Fun Runs: Asia Series 
2016 / 2017 ที่คุณสามารถเลือกให้การสนับสนุนได้ไม่จ�ากัดกิจกรรมหรือ
ประเทศ และสามารถจัดท�าแพ็คเกจได้ตามความต้องการส�าหรับใช้ใน
ภูมิภาคเอเชียได้เช่นกัน

ผู้สนับสนุนหลัก
•	 ผู้สนับสนุนหลักหนึ่งรายจะได้สิทธิในการใช้ชื่อในการแข่งขัน  

อย่างน้อย 1 รายการ ในอย่างน้อย 1 ประเทศ

แบรนด์ที่ประสงค์จะซื้อแพ็คเกจผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน 
ในทุกประเทศจะได้รับสิทธินี้เท่านั้น

ผู้สนับสนุนการนําเสนอของประเทศหนึ่งๆ
•	 ผู้สนับสนุนการน�าเสนออย่างน้อย 1 รายการ ในอย่างน้อย 1 ประเทศ

ผูส้นับสนนุร่วม, ผูจั้ดหาสนิค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการ และสือ่พนัธมติร
•	 ผู้สนับสนุนร่วมจากธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกัน
•	 ผู้จัดหาอย่างเป็นทางการที่ได้รับสิทธิในการจัดหาสินค้าและบริการที่

จ�าเป็นต่อรายการ
•	 สื่อพันธมิตร

เหตุผลที่ควรเข้าร่วมกับเรา
การเข้าร่วมในงาน Blacklight Run, Bubble Run และ Foam Glow Run จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้สนับสนุนรายการใน
หลายๆ ด้านคือ

•	 ช่วยเสริมภาพลักษณ์ – ด้วยการร่วมงานกับรายการแข่งขันวิ่งที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
•	 ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า – ช่วยเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์สินค้าและบริการ และช่วยเชื่อมโยงแบรนด์สินค้าเข้า

กับไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ
•	 โอกาสในการรับรอง – ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมงานกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
•	 การตลาดแบบผสมผสาน – เป็นส่วนหนึ่งของสื่อที่ออกสู่สายตาคนทั่วโลก
•	 การสร้างเครือข่าย – กับผู้น�าทางธุรกิจต่างๆ
•	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) – ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบและสนับสนุน

ชุมชนในสังคม
•	 การประชาสมัพันธ์ – ได้เผยแพร่ข่าวสารในภมูภิาคตลอดปีเพือ่ครองใจกลุม่เป้าหมายทางการตลาดได้เหนอืกว่าคูแ่ข่ง 
•	 ยอดขาย – ได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองให้เข้าถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายการหลายพันราย 

- ได้ท�าการตลาดไปยังกลุ่มผู้เข้าร่วมงานหนุ่มสาวไฟแรงนับหมื่นคนในแต่ละรายการ ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มี
ก�าลังซื้อสูงและมีอิทธิพลทางการตลาด

•	 การตลาดเชิงประสบการณ์ – ไปยังกลุ่มผู้เข้าร่วมงานจ�านวนมาก
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ก�าหนดการจัดงาน
ระยะที่ 1 สถานที่จัดงานตามแผนงานที่กําหนด – ปี 2016 / 2017
ประเทศ เมือง/จังหวัด วันที่
สิงคโปร์ สิงคโปร์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2016

จีน เซี่ยงไฮ้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2016

ประเทศไทย กรุงเทพฯ ไตรมาสที่ 4 ปี 2016

มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2017

อินโดนีเซีย จาการ์ต้า ไตรมาสที่ 2 ปี 2017 
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ระยะที่ 2 สถานที่จัดงานตามแผนงานที่กําหนด – ปี 2017 / 2018
ประเทศ เมือง/จังหวัด วันที่
จีน เซี่ยงไฮ้, ปักกิ่ง, กวางเจา ไตรมาสที่ 1 ปี 2017

ไทย กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ ไตรมาสที่ 3 ปี  2017

เวียดนาม โฮจิมินห์ ไตรมาสที่ 3 ปี  2017

สิงคโปร์ สิงคโปร์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2017

มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2018

อินโดนีเซีย จาการ์ต้า, บาหลี ไตรมาสที่ 2 ปี 2018

อินเดีย มุมไบ รอยืนยัน

เกาหลีใต้ โซล รอยืนยัน

ออสเตรเลีย ซิดนีย์ รอยืนยัน
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

แผนการประชาสัมพันธ์
แต่ละการแข่งขันจะได้รับการสนับสนุนจากแคมเปญประชาสัมพันธ์สามทาง ซึ่งครอบคลุมถึง:

สื่อ
การเปิดตัวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสารทางด้านไลฟ์สไตล์ สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค กระดานสนทนา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ
สื่อกลางแจ้ง ได้แก่: ป้ายรถเมล์ โปสเตอร์โฆษณา และป้ายแบนเนอร์ติดเสาไฟ

การมีส่วนร่วม
ดึงผู้บกพร่องด้านสายตาเข้ามามีส่วนร่วม
วิดีโอแนะน�าเส้นทางส�าหรับผู้ลงทะเบียน 100 คนแรก
กิจกรรมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรดโชว์
การประกวดออนไลน์ทางเฟซบุ๊ค

พันธมิตร
ร่วมมือกับดีเจที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ท�าการตลาดร่วมกับผู้สนับสนุน
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ประวัติความเป็นมาของรายการ
Blacklight Run และ Foam Glow มีต้นก�าเนิดมาจากเมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา ซึ่งเป็นงานที่ผู้จัดงานได้ร่วมท�ากิจกรรม
กับชุมชนท้องถิ่น การแข่งขันในครั้งนั้นจัดขึ้นเพื่อองค์กร Childhood Cancer Awareness โดย Blacklight Run ได้บริจาค
รายได้ส่วนหนึ่งให้แก่องค์กรการกุศลหลายแห่ง เช่น Phoenix Children’s Hospital และ Children’s Miracle Network

ส่วน Bubble Run มีต้นก�าเนิดมาจากลาสเวกัสและได้รับความนิยมไปทั่วสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็ว Bubble Run จัดขึ้น
มาเพื่อครอบครัวและการท�ากิจกรรมนอกโรงเรียนโดยเฉพาะ ผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ 8,000 คนร่วม
งานที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของเอเชีย ณ กรุงเทพมหานครและสิงคโปร์ในปี 2016

5KM FUN RUNS: ASIA SERIES - เรื่องน่ารู้
น�าผู้คนมารวมกันเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแบรนด์ได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า

แนวคิดใหม่ในการดึงคนยุคมิลเลเนียม หนุ่มสาวเจนวาย รวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มท�างานเข้ามามีส่วนร่วม

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกสนานกับการท�ากิจกรรมเบาสมองและมีช่วงเวลาดีๆ ร่วมกัน
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BLACKLIGHT RUN
Blacklight Run เป็นกิจกรรมวิ่งตอนกลางคืนระยะทาง 5 กิโลเมตรที่ไม่เหมือนใคร โดย
จะไม่ค่อยเน้นเรื่องความเร็ว แต่เน้นการได้ร่วมสนุกกับเพื่อนๆ และครอบครัวท่ามกลาง
สีสันที่เรืองแสงได้

ผู้เข้าแข่งขันที่มาสนุกกับสีเรืองแสงนี้จะมาจากทุกกลุ่มอายุ รูปร่าง ขนาดตัว และ
ความเร็ว แต่รับรองว่าทุกคนจะได้สนุกสุดเหวี่ยงกับครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างกิจกรรมนี้

Blacklight Run มีกติกาเพียงสองข้อคือ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมเสื้อยืดสีขาว ณ  
จุดออกตัว และเข้าเส้นชัยมาพร้อมกับล�าตัวที่เต็มไปด้วยผงสีซึ่งเรืองแสงในโซน
แบล็คไลท์และร่วมงานปาร์ตี้หลังจากจบ Blacklight Run

ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละคนจะได้รับ:

•	 เสื้อยืดประจ�าการแข่งขัน Blacklight Run สีขาว
•	 รอยสักสีเข้ม Blacklight Run ที่เรืองแสงในความมืด
•	 ป้ายหมายเลข Blacklight Run
•	 ร่วมบริจาคเงินให้แก่องค์กรการกุศลในท้องถิ่น
•	 แพ็คเกจสีเรืองแสง Blacklight Run ที่เส้นชัย!
•	 บัตรเข้างานปาร์ตี้หลังการแข่งขัน Blacklight Run

สีเรืองแสงคืออะไร?
ตลอดสนามแข่งขันจะมีโซนแบล็คไลท์อยู่หลายโซนด้วยกัน ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีสีที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
เขียว ชมพู และส้ม เมื่อนักวิ่งและนักเดินเข้าสู่โซนแบล็คไลท์ พวกเขาจะต้องผ่านผงสีเรืองแสงของ 
Blacklight Run ที่จะเรืองแสงเมื่อกระทบกับไฟแบล็คไลท์ความเข้มสูงในทุกๆ โซน โดยสีทั้งหมดท�ามา
จากธรรมชาติ 100% และไม่เป็นพิษ

เมื่อมาถึงเส้นชัย ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับแพ็คเกจสีเรืองแสง Blacklight Run และสนุกกับงานปาร์ตี้หลัง
การแข่งขัน Blacklight Run รวมทั้งจะได้เต้นร�าท่ามกลางเสียงเพลงที่สนุกเร้าใจและร่วมกิจกรรม 
“Celebration Glow Throw” ทุกๆ 15 นาที

BLACKLIGHT RUN - เรื่องน่ารู้

•	 Blacklight Run ครั้งแรกจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม 2013

•	 เป็นการแข่งวิ่ง 5KM Fun Run ที่มีแสงสีสว่างสดใสที่สุดในโลก

•	 มีการจัดกิจกรรม Blacklight Run กว่า 50 ครั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรในปี 2015 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500,000 คน

•	 มีคนกดไลค์บนเฟซบุ๊ค 1,685,100 ไลค์ จากข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2016

•	 เปิดตัวครั้งแรกในเอเชียในประเทศสิงคโปร์ในปี 2016

•	 เด็กอายุต�่ากว่า 5 ขวบ ร่วมเดินและวิ่งได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

•	 ผูช้มสามารถร่วมงานปาร์ตีห้ลงัการแข่งขันได้ และสามารถซือ้ชุดสเีรอืงแสง Blacklight Run ได้ด้วย

•	 ระดมเงินทุนให้แก่องค์กรในท้องถิ่นในแต่ละเมือง
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BUBBLE RUN
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะได้สวมเสื้อยืดสีขาวเดิน วิ่ง เต้นร�า และเล่นสนุกไปตลอดระยะทาง 5 กม.! โดยจะได้เจอกับคลื่น
โฟมทุกๆ 3-5 นาที จากนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งข้ามบ่อโฟมทุกๆ กิโลเมตรจนกระทั่งหัวจรดเท้าปกคลุมไปด้วย
โฟมสีสันสดใส!

อาสาสมัครและพันธมิตรจากองค์กรการกุศลจะอยู่ภายในสนามเพื่อช่วยให้ผู้เข้าแข่งขันได้สนุกสนานกับโฟมอย่าง
เท่าเทียมกัน

แต่ความเจ๋งของ Bubble Run คือ กิจกรรมนี้ไม่ใช่การแข่งขัน! เพราะในรายการ Bubble Run จะไม่มีอะไรน่าสนุก
ไปกว่าการได้เห็นโฟมเกือบทุกสีเกาะอยู่ตามตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนหลังจบการแข่งขัน!

ไม่มีการจับเวลา ไม่มีนาฬิกา และไม่มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าเส้นชัย นี่คือกิจกรรมที่ทุกคนจะได้ออกมาสนุกกับ
เพื่อน ครอบครัว และเด็กๆ และท�ากิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพไปพร้อมกัน!

BUBBLE RUN - เรื่องน่ารู้

•	 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองลาสเวกัสเมื่อเดือนเมษายน ปี 2013

•	 เป็นกิจกรรมเดิน/วิ่งส�าหรับทุกคนในครอบครัวหรือคนทุกเพศทุกวัย และจะเปิดตัวครั้งแรกในสิงคโปร์ในปี 2016

•	 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการวิ่ง ไปจนถึงผู้ที่ชอบการเดินในสวน โดยในสนามแข่งขันซึ่งมีระยะทาง 
5 กม. จะเต็มไปด้วยประสบการณ์เย็นฉ�่าและสะอาด ให้ทุกคนได้สนุกกันทั้งครอบครัว!

•	 มีผู้กดไลค์บนเฟซบุ๊ค 300,000 ไลค์ในปีแรก

•	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250,000 คนในปี 2015

•	 ผลการส�ารวจในปี 2015 - พบว่าผู้เข้าแข่งขัน 42-48% จะบอกต่อเพื่อน และ 68% จะกลับมาอีกครั้ง

•	 รายการนี้เติบโตขึ้น 780% เมื่อกลับมาจัดอีกครั้งในเมืองเดิม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขัน 500,000 คนในปี 2016
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FOAM GLOW RUN
Foam Glow 5KM มอบประสบการณ์สนุกสุดเหวี่ยงด้วยโฟมเรืองแสงและแสงแบล็คไลท์บนเส้น

ทางวิ่ง นักวิ่งที่เข้าร่วมรายการนี้มาจากทุกกลุ่มอายุ รูปร่าง ขนาดตัว และความเร็ว

รายการ Foam Glow จะคล้ายคลึงกับ Blacklight Run คือมีกฏกติกาเพียงสองข้อ ได้แก่ ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมจะต้องสวมเสื้อยืดสีขาว ณ จุดออกตัว และต้องฝ่าโซนโฟมเรืองแสงไปจนถึงเส้นชัย! 

นักวิ่งและนักเดินจะเริ่มต้นการแข่งขันระยะทาง 5 กม. ณ จุดออกตัวเหมือนผ้าใบที่ขาวสะอาด 

แต่เมื่อมาถึงเส้นชัย ทุกคนจะดูเหมือนตกถังสีและเต็มไปด้วยโฟมสีสันต่างๆ ที่เรืองแสง

ท่ามกลางแสงแบล็คไลท์

ตลอดระยะทางจะมีโซนโฟมเรืองแสงสีสันแตกต่างกัน ได้แก่ สีส้ม สีชมพู หรือสีฟ้า ผู้เข้าแข่งขัน

จะต้องวิ่งผ่านโฟมหลากสีที่เรืองแสงท่ามกลางความมืดภายใต้แสงแบล็คไลท์ความเข้มสูง

หลังจบการแข่งขันจะมีงานปาร์ตี้หลังการแข่งขัน Foam Glow ทุกคนจะได้สนุกไปกับเสียงเพลง

สุดมันส์จากบนเวทีและแสงแบล็คไลท์!
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ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
BLACKLIGHT RUN

40%  
ชาย

60% 
หญิง

กลุ่มเป้าหมาย - 
หนุ่มสาวยุคมิลเลเนียมและเจ็นวาย คนรักปาร์ตี้
และความบันเทิงยามค�่าคืน พร้อมมาสนุกกับ

เพื่อนและ/หรือครอบครัว!

FOAM GLOW RUN
40%  
ชาย

60% 
หญิง

กลุ่มเป้าหมาย - 
หนุ่มสาวยุคมิลเลเนียมและเจ็นวาย คนรักปาร์ตี้
และความบันเทิงยามค�่าคืน พร้อมมาสนุกกับ

เพื่อนและ/หรือครอบครัว!

BUBBLE RUN
25%  
ชาย

75% 
หญิง

ทุกรายการ
-	 อายุ - 18-28 ปี 10%, 29-39 ปี 43%, 40-50 ปี 47%
-	 เหตุผลที่เข้าร่วมงาน - ความสนุกสนาน 82%, เป็นรายการใหม่และแตกต่าง

จากรายการอื่น 69%, เพื่อใช้เวลากับเพื่อนฝูง 47%, เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกาย 38%

-	 ทราบข่าวสารเกี่ยวกับรายการนี้จาก - โซเชียลมีเดีย 34%, เพื่อนฝูง 56%, 
ได้รับข่าวผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 27%

-	 ช่วงเวลาที่ลงทะเบียนร่วมงาน - 0-1 เดือนก่อนวันจัดงาน 19%, 2-3 เดือน
ก่อนวันจัดงาน 48%, 4-5 เดือนก่อนวันจัดงาน 19%
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รายละเอียดการสนับสนุน – ทุกรายการ
ระดบัของพนัธมติร

ระดบัที ่1
ผูส้นบัสนนุหลกั

ผูส้นบัสนนุการนํา
เสนอของประเทศ

ระดบัที ่2
ผู้สนับสนุนร่วม

ระดบัที ่3
ผู้จดัหาสนิค้าและ
บรกิารอย่างเป็น

ทางการ
สือ่พนัธมติร

5KM FUN RUNS: ASIA SERIES 2016 / 2017
สทิธใินการใช้ชือ่และสทิธพิเิศษเฉพาะ

สทิธใินการใช้ชือ่บรษัิทเพือ่การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ – โดยใช้ Blacklight Run 
Singapore เป็นตวัอย่าง:  [ชือ่ผูส้นบัสนนุหลกั] Blacklight Run Singapore 2016 น�าเสนอ
โดย [ผูส้นบัสนนุการน�าเสนอของประเทศ]

มี

สทิธใินการใช้ชือ่บรษัิทเพือ่การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ – โดยใช้ Blacklight Run 
Singapore เป็นตวัอย่าง: [ชือ่ผูส้นบัสนนุร่วม] Blacklight Run Singapore 2016 น�าเสนอ
โดย [ผูส้นบัสนนุการน�าเสนอของประเทศ]

มี

สทิธใินการใช้ชือ่บรษัิทเพือ่การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ – โดยใช้ Blacklight Run 
Singapore เป็นตวัอย่าง: [ชือ่ผูจ้ดัหาสนิค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการ/สือ่พนัธมติร] 
Blacklight Run Singapore 2016 น�าเสนอโดย [ผูส้นบัสนนุการน�าเสนอของประเทศ]

มี

สทิธพิเิศษเฉพาะ - เช่น สทิธใินการท�าการตลาดในฐานะผูจ้บัเวลาอย่างเป็นทางการส�าหรบั
รายการ Blacklight Run Singapore 2016 และเป็นผูใ้ห้บรกิารทางด้านการจบัเวลาเพยีงผู้
เดยีวในการแข่งขนั

มี มี

สทิธใินการประชาสัมพนัธ์แบรนด์และสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญา
โลโก้และภาพถ่าย

สทิธใินการใช้โลโก้ทีอ่อกแบบมาส�าหรบั Blacklight Run Singapore 2016 ส�าหรบัใช้ในการ
ท�าการตลาดทัง้ภายในและภายนอกพืน้ทีจ่ดังาน

โลโก้ผูส้นบัสนนุหลกั 
และผูส้นบัสนนุ
การน�าเสนอของ
ประเทศอย่างเป็น

ทางการ

โลโก้ผูส้นบัสนนุร่วม
อย่างเป็นทางการ

โลโก้ผูจ้ดัหาสนิค้า
และบรกิารอย่างเป็น

ทางการ /  
สือ่พนัธมติร

สทิธใินการใช้รปูภาพในธนาคารภาพของ Blacklight Run ทัง้ทีเ่ป็นภาพนิง่และภาพ
เคลือ่นไหว ส�าหรบัใช้ในการท�าการตลาดทัง้ภายในและภายนอกพืน้ทีจ่ดังาน มี มี มี

การประชาสมัพนัธ์แบรนด์ - การแข่งขนั

โลโก้บนซุม้ประต/ูแถบกัน้ของจดุเริม่ต้น ตรงกลางด้านบน ยอดเสา 
ซ้ายและขวา มี

โลโก้บนซุม้ประต/ูแถบกัน้ของจดุเข้าเส้นชยั ตรงกลางด้านบน ยอดเสา 
ซ้ายและขวา มี

โลโก้บนฉากหลงัของเวที ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดั มี มี

แบนเนอร์บรเิวณข้างถนน (1.20 ม. x 1.50 ม.) ใกล้บรเิวณจดุเริม่ต้นและจดุเข้าเส้นชยั ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดั มี ไม่มี

ป้ายโฆษณา ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดั มี มี

แบนเนอร์ประชาสมัพนัธ์แบรนด์สนิค้า ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดั มี มี

โลโก้บนแถบกัน้จดุเข้าเส้นชยั ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดั

การกล่าวชือ่ผูส้นบัสนนุระหว่างการแข่งขนัโดยพธิกีรผูด้�าเนนิรายการ ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดั มี มี

เจ้าหน้าที ่– ตวัอย่างเช่น bubbleteers (เจ้าหน้าทีอ่าสาสมคัรของงานนี)้ ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดั มี

การประชาสมัพนัธ์แบรนด์ – กจิกรรมสนบัสนนุ

งานปาร์ตีห้ลงัการแข่งขนั ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดั มี มี

รนัวลิเลจ ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดั มี มี

พืน้ทีจ่�าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดั มี มี

สทิธใินการให้ตวัแทนได้กล่าวบนเวทใีนงานแถลงข่าว มี

การประชาสมัพนัธ์แบรนด์ - ผูเ้ข้าแข่งขนั เหรยีญรางวัลและถ้วยรางวัล

โลโก้บนเสือ้ยดืหรอืเสือ้กล้ามของผูเ้ข้าแข่งขนั มี

โลโก้บนเหรยีญรางวลัผูเ้ข้าเส้นชยั มี

โลโก้บนถ้วยรางวลั มี

สทิธใินการบรรจสุือ่วสัดปุระชาสมัพนัธ์หรือตัวอย่างสนิค้าไว้ในกระเป๋าใส่ของ มี มี มี

โลโก้บนบตัรเข้างาน มี มี

โลโก้บนบตัรผ่านวไีอพ ีสือ่มวลชน และเจ้าหน้าท่ี มี มี ไม่มี

สทิธใินการแพร่ภาพการแข่งขนั

งานแถลงข่าว - โลโก้บนฉากหลงัของงานแถลงข่าว 50% ร่วมใช้พืน้ท่ี 40% ร่วมใช้พืน้ท่ี 10%

การประชาสมัพนัธ์แบรนด์/การโฆษณาร่วมในการถ่ายทอดทางอนิเตอร์เนต็ (เช่น ผ่านทาง 
Livestream feed )

50% ของบรเิวณที่
ใช้ประชาสมัพนัธ์

แบรนด์

ร่วมใช้พืน้ที ่40% ของ
บรเิวณทีใ่ช้

ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ 
- ไม่เกิน 20%

ร่วมใช้พืน้ที ่10% ของ
บรเิวณทีใ่ช้

ประชาสมัพันธ์แบรนด์ 
- ไม่เกนิ 5%

การประชาสมัพนัธ์ขณะถ่ายทอดกจิกรรมผ่านทางอนิเตอร์เนต็ มี มี มี

สทิธปิระโยชน์ในสือ่ต่างๆ และการประชาสมัพนัธ์

สทิธใินการใช้ Blacklight Run Singapore 2016 ในแคมเปญท้ังหมดครอบคลมุการ
ประชาสมัพนัธ์และการโฆษณาทกุประเภท มี มี มี

แสดงโลโก้ในโฆษณาหรอืกจิกรรมการประชาสมัพนัธ์รายการ Blacklight Run Singapore 
2016 ทกุชิน้ทางสิง่พมิพ์ วทิย ุออนไลน์ หรือโซเชยีลมเีดีย ซึง่จดัท�าโดยผูจ้ดังาน มี มี

งานแถลงข่าวเปิดรบัการสนบัสนนุรายการ มี มี

แคมเปญประชาสมัพนัธ์

ร่วมงานประชาสมัพนัธ์กบัดเีจทีม่ช่ืีอเสยีงในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก มี มี

การโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์ นติยสารทางด้านไลฟ์สไตล์ สือ่ออนไลน์ เฟซบุค๊ กระดาน
สนทนาเกีย่วกบัการท่องเทีย่วสงิคโปร์และกจิกรรมต่างๆ - ขึน้กบัระดับของการสนบัสนนุ มี มี มี

สือ่กลางแจ้ง ได้แก่: ป้ายรถเมล์ โปสเตอร์โฆษณา และป้ายแบนเนอร์ติดเสาไฟ - ขึน้กบั
ระดบัของการสนบัสนนุ มี มี มี

โฆษณาในใบโปรแกรมอย่างเป็นทางการท่ีได้มกีารผลติ เต็มหน้า คร่ึงหน้า 1/4 หน้า

โปรแกรมประชาสมัพนัธ์ผ่านทางดจิติอลและโซเชยีลมีเดยี

ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ผ่านทางอเีมล์ เวบ็ไซต์ และการสือ่สารผ่านทางเวบ็ไซต์ทุกช่องทาง
ของรายการ Blacklight Run Singapore 2016 ซึง่รวมถงึจดหมายข่าวอเิลก็ทรอนกิส์

มี 
ต�าแหน่งท่ีเด่นชดั

มี 
ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดัน้อยกว่า

มี 
ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดัน้อยกว่า

เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมการมส่ีวนร่วมทางดจิิตอล ซ่ึงรวมไปถึงการสร้างบลอ็กวิดโีอ การสมัภาษณ์  
ถามตอบทางทวติเตอร์ โพสต์ผ่านทางทวติเตอร์และเฟซบุ๊ค และการประกวดออนไลน์ทางเฟซบุ๊ค มี มี

แสดงโลโก้ในแอพทกุแอพทีผ่ลติส�าหรับรายการ Blacklight Run Singapore มี 
ต�าแหน่งท่ีเด่นชดั

มี 
ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดัน้อยกว่า

มี 
ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดัน้อยกว่า

การตลาดเชงิประสบการณ์

ออกบธูทีง่าน Blacklight Run Singapore 2016 9 ม. x 9 ม. 6 ม. x 6 ม. 3 ม. x 3 ม.

การแจกสนิค้าตวัอย่าง มี มี มี

การรบัรองและบตัรเข้าร่วมงาน

บตัรผ่านวไีอพเีข้าร่วมงาน - จ�านวนบตัรขึน้กบัระดับของการสนบัสนนุ มี มี มี

บตัรเข้าร่วมการแข่งขนัได้ฟรสี�าหรับใช้ในกจิกรรมการประชาสมัพนัธ์ 80 20 15

บตัรเข้าร่วมงานส�าหรบัใช้ในการประชาสมัพนัธ์ - จ�านวนบตัรขึน้กบัระดับของการสนบัสนนุ มี มี มี

โปรแกรมการจดัทาํของทีร่ะลกึ

โอกาสในการร่วมจดัท�าของทีร่ะลกึท่ีจะใช้เป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ โลโก้บนของท่ี
ระลกึประจ�างาน Blacklight Run Singapore 2016 เพิม่เติม เพิม่เติม เพิม่เติม



จัดโดย ORANGE ROOM PTE LTD.
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด 5KM FUN RUNS: ASIA SERIES

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ฟันรัน 5 กิโลเมตร สามรายการ
ทีโ่ดดเด่นไม่เหมอืนรายการอืน่
แล ะสนุ กสน านที่ สุ ด ใ น โลก

ผู้จัดงาน
Orange Room Pte Ltd. มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 
และเชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันกีฬาระดับมืออาชีพในเอเชีย
แปซิฟิก

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลในวงการกีฬาหลากหลายประเภท
และหลงใหลในการเล่นกีฬาเหมือนกัน

Orange Room ท�างานร่วมกับแบรนด์ระดับท้องถิ่นและระดับโลก
กว่า 100 แบรนด์ในเอเชียแปซิฟิก และได้รับรางวัล Singapore 
Excellence Award ในปี 2013, 2014 และรางวัล Singapore 
Distinction Award 2015 สาขาผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม

บริษัทประสบความส�าเร็จอย่างงดงามในการจัดกิจกรรมกว่า 80 
ครั้งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อ
ORANGE ROOM PTE LTD.
1093 Lower Delta Road #07-15
Singapore 169204
โทรศัพท์: +65 6274 9868
www.orangeroom.com.sg

Elvin Ting - กรรมการผู้จัดการ
อีเมล์: elvin.ting@orangeroom.com.sg
โทรศัพท์: +65 9754 9161

Joseph Tan - ผู้จัดการทั่วไป
อีเมล์: joseph.tan@orangeroom.com.sg
โทรศัพท์: +65 9026 4803

บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด
198 ถนนตะนาว
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
ประเทศไทย
โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 – 7
www.paulpoole.co.th

พอล พูล - กรรมการผู้จัดการ
(สําหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล์: paul@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

อุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ - ผู้ช่วยส่วนตัว
(สําหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและอังกฤษ)
อีเมล์: udomporn@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6382 9949


