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จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
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BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018
พฤศจิกายน / ธันวาคม 2018
โอกาสทางการตลาดจากการเป็นผู้สนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจส�าหรับงานวิ่งมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชั้นน�าของประเทศไทยและเอเชีย

BANGSAEN42-2018     วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2018
งานวิ่งมาราธอน BANGSAEN42-2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 นี้ ดึงดูดนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็น
จ�านวนมากโดยงานวิ่งในปี 2017 มีผู้เข้าร่วมวิ่งถึง 6,034 คน

จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี งานวิ่ง
มาราธอน BANGSAEN42 ได้รับการกล่าวขานถึงว่าเป็นงานวิ่งมาราธอนที่ดีที่สุดในประเทศไทย

การแข่งขันรายการนี้เป็นสมาชิกของสมาคมมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติ (AIMS) และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะวิ่งจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF) และสมาคมมาราธอน
และการแข่งขันระยะไกลนานาชาติ โดยตั้งเป้าให้เป็นงานวิ่งที่ได้มาตรฐานระดับโลก IAAF Gold Label 
Road Race ในปี 2019

BANGSAEN42-2018 เป็นงานวิ่งที่มีระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรเพียงระยะเดียว

รายการ BANGSAEN42-2018 และ BANGSAEN21-2018 มีงานแสดงสินค้าเพื่อให้ผู้สนับสนุน
สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของตนรวมทั้งการจัดงานปาร์ตี้และการเลี้ยงรับรอง
ระดับวีไอพี

Bangsaen21-2018      วันที่ 13-16 ธันวาคม 2018
Bangsaen21-2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สี่ ได้รับการกล่าวขวัญถึงว่าเป็นรายการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่ดี
ที่สุดสามปีติดต่อกัน

ด้วยจ�านวนนักวิ่งที่เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จวบจนปี 2017 ที่ผ่านมา มีนักวิ่งถึง 
13,080 คน รวมทั้งนักวิ่งชั้นแนวหน้าของโลก 16 คนจาก 5 ประเทศ และมีนักวิ่งชั้นน�าของไทย
เข้าร่วมในฮาล์ฟมาราธอนอีกด้วย รายการนี้มีเส้นทางวิ่งที่มีความปลอดภัยสูง มีระบบการแพทย์
ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน พร้อมทีมแพทย์ระดับโลกและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านการแข่งขันล่าสุด

ความส�าเร็จของการแข่งขันรายการนี้น�าไปสู่การยื่นค�าร้องขอมาตรฐานระดับโลก IAAF Gold 
Label Road Race ในเดือนมิถุนายน 2018 ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 101 รายการทั่วโลกที่ได้รับการ
รับรอง นับเป็นรายการฮาล์ฟมาราธอนรายการแรกของไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้
รับการรับรองจากมาตรฐานโลกอันทรงเกียรตินี้

งานวิ่ง Bangsaen21 ได้สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่บางแสนในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งมี
ความพร้อมในการจัดงานใหญ่และพร้อมที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสถาน
ที่จัดงาน โรงแรม ที่พักอาศัย ร้านอาหาร ร้านค้า และชาวบ้านที่มีความเป็นมิตร

รายการ BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018 มีงานแสดงสินค้าเพื่อให้ผู้สนับสนุน
สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของตน รวมทั้งการจัดงานปาร์ตี้และการเลี้ยง
รับรองระดับวีไอพี

ขอเชิญผนวกการตลาดของท่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับรายการ 
BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018
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แพ็คเกจ
รายการ BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018 มีแพ็คเกจส�าหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งจัดท�าขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ได้แก่:

BANGSAEN42-2018
ระดับที่ 1 - ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนการน�าเสนอ

• ผู้สนับสนุนหลัก 1 รายจะได้สิทธิในการตั้งชื่อรายการ BANGSAEN42-2018
• ผู้สนับสนุนการน�าเสนอ 1 รายส�าหรับรายการ BANGSAEN42-2018

ระดับที่ 2 - ผู้สนับสนุนร่วม
• ผู้สนับสนุนร่วมไม่เกิน 6 รายจากธุรกิจซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกัน

ส�าหรับรายการ BANGSAEN42-2018

ระดับที่ 3 - ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อพันธมิตร
• ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการไม่เกิน 10 รายที่ได้รับสิทธิในการ

จัดหาสินค้าและบริการที่จ�าเป็นต่อการจัดรายการ BANGSAEN42-2018
• สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการไม่เกิน 10 รายส�าหรับรายการ 

BANGSAEN42-2018

Bangsaen21-2018
ระดับที่ 1 - ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนการน�าเสนอ

• ผู้สนับสนุนหลัก 1 รายจะได้สิทธิในการตั้งชื่อรายการ Bangsaen21-2018
• ผู้สนับสนุนการน�าเสนอ 1 รายส�าหรับรายการ Bangsaen21-2018

ระดับที่ 2 - ผู้สนับสนุนร่วม
• ผู้สนับสนุนร่วมไม่เกิน 6 รายจากธุรกิจซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันส�าหรับ

รายการ Bangsaen21-2018

ระดับที่ 3 - ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อพันธมิตร
• ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการไม่เกิน 10 รายที่ได้รับสิทธิในการจัดหา

สินค้าและบริการที่จ�าเป็นต่อการจัดรายการ Bangsaen21-2018
• สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการไม่เกิน 10 รายส�าหรับรายการ Bangsaen21-2018

เหตุผลท่ีควร
เข้าร่วมกับเรา

การเข้าร่วมสนับสนุนรายการ BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018 ให้สิทธิประโยชน์กับผู้สนับสนุนในหลายๆ ด้านคือ

• การเสริมสร้างภาพลักษณ์ - ด้วยความร่วมมือกับการแข่งขันท่ามกลางทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจ
• ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า - ช่วยเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์สินค้าและบริการ และช่วยเชื่อมโยงแบรนด์สินค้าเข้ากับไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ
• โอกาสในการรับรอง - ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมงานกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
• การตลาดแบบผสมผสาน - เป็นส่วนหนึ่งของสื่อที่ออกสู่สายตาคนทั่วโลก
• การสร้างเครือข่าย - กับผู้น�าทางธุรกิจต่างๆ

ธุรกิจที่ให้การสนับสนุนรายการ BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018 จะได้สร้างความสัมพันธ์และเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าด้านต่างๆ อันได้แก่: ความท้าทาย, ความหลากหลาย, ความ
สนุกสนาน, ความตื่นเต้น, ความสนุกส�าหรับครอบครัว, บูรณภาพ, รายการส�าคัญ, ความเป็นมืออาชีพ
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BANGSAEN42-2018
ก�าหนดการ
เวลา กิจกรรม
ศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2018
12.00 - 20.00 น. งานเอ็กซ์โป
12.00 - 20.00 น. รับชุดและอุปกรณ์วิ่ง
เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018
10.00 - 18.00 น. งานเอ็กซ์โป
10.00 - 18.00 น. รับชุดและอุปกรณ์วิ่ง
อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018
01.00 น. จุดรับฝากของเปิดให้บริการ
02.30 น. เข้าสู่พื้นที่การปล่อยตัวระยะ 42K
03.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมาราธอน 42K
07.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
10.00 น. ปิดเส้นชัย (ระยะเวลาวิ่งรวมไม่เกิน 7 ชั่วโมง)
11.00 น. เปิดการจราจร

สรุปข้อมูล
วันที่: วันศุกร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018
สถานที่: จุดสตาร์ทและเส้นชัย - บริเวณด้านหน้าของโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
ค่าลงทะเบียน: 1,500 บาท
ค่าลงทะเบียนบัตรวิ่งการกุศล Charity Bib 3,000 บาท

รุ่นอายุ
ชายและหญิง ชายและหญิง
ไม่เกิน 25 ปี 45 - 49 ปี
25 - 29 ปี 50 - 54 ปี
30 - 35 ปี 55 - 59 ปี
35 - 39 ปี 60 - 64 ปี
40 - 44 ปี 65 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรกของประเภทชายและประเภทหญิงจะได้รับถ้วยรางวัล
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Bangsaen21-2018
สรุปข้อมูล
วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 13 - อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018
สถานที่: จุดสตาร์ทและเส้นชัย - บริเวณด้านหน้าของโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
ค่าลงทะเบียน: ฮาล์ฟมาราธอน 21K – 1,000 บาท

มินิมาราธอน 10K – 900 บาท
ไมโครมาราธอน 5K – 800 บาท

ค่าลงทะเบียนบัตรวิ่งการกุศล Charity Bib 3,000 บาท

ประเภทของการแข่งขัน
ฮาล์ฟมาราธอน 21K มินิมาราธอน 10K ไมโครมาราธอน 5K 

ชายและหญิง ชายและหญิง ชายและหญิง
ไม่เกิน 25 ปี 45 - 49 ปี ไม่เกิน 20 ปี 40 - 44 ปี

ไม่จ�ากัดอายุ
25 - 29 ปี 50 - 54 ปี 20 - 24 ปี 45 - 49 ปี
30 - 34 ปี 55 - 59 ปี 25 - 29 ปี 50 - 54 ปี
35 - 39 ปี 60 - 64 ปี 30 - 34 ปี 55 - 59 ปี
40 - 44 ปี 65 ปี ขึ้นไป 35 - 39 ปี 60 - 64 ปี

65 ปี ขึ้นไป

ผู้ชนะอันดับ 1-3 ของทุกรุ่นกลุ่มอายุทั้งชายและหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลวิ่งของระยะ 21K & 10K

ก�าหนดการ
เวลา กิจกรรม
พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018
12.00 - 19.00 น. งานเอ็กซ์โป
12.00 - 19.00 น. รับชุดและอุปกรณ์วิ่ง
ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018
12.00 - 21.00 น. งานเอ็กซ์โป
12.00 - 21.00 น. รับชุดและอุปกรณ์วิ่ง
เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018
04.00 น. จุดรับฝากของเปิดให้บริการ
05.15 น. เข้าสู่พื้นที่การปล่อยตัวระยะมินิมาราธอน 10K
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10K
06.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่งไมโครมาราธอน 5K
07.00 น. พิธีมอบรางวัล
08.30 น. ปิดเส้นชัย (ระยะเวลาวิ่งรวมไม่เกิน 2.30 ชั่วโมง)
10.00 น. เปิดการจราจร
12.00 - 20.00 น. งานเอ็กซ์โป
12.00 - 20.00 น. รับชุดและอุปกรณ์วิ่ง (เฉพาะนักวิ่งระยะ 21K เท่านั้น)
อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018
02.30 น. จุดรับฝากของเปิดให้บริการ
03.45 น. เข้าสู่พื้นที่การปล่อยตัวระยะฮาล์ฟมาราธอน 21K
04.30 น. เริ่มการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน 21K
07.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
08.10 น. ปิดเส้นชัย (ระยะเวลาวิ่งรวมไม่เกิน 3.40 ชั่วโมง)
10.00 น. เปิดการจราจร 
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จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
สนับสนุนกำรตลำดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้ำท อีส เอเชีย) จ�ำกัด – ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสนับสนุนกำรตลำด

รายการสิทธิประโยชน์ - BANGSAEN42-2018
ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1
ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ระดับที่ 2
ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับที่ 3
ผู้จัดหาสินค้าและ 

บรกิารอย่างเป็นทางการ  
และสื่อพันธมิตร 

BANGSAEN42-2018

สิทธิพิเศษเฉพาะและสิทธิในการใช้ชื่อ

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์: [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] 
BANGSAEN42-2018 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ] มี

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์: [ชื่อผู้สนับสนุนร่วม] [ชื่อผู้สนับสนุน
หลัก] BANGSAEN42-2018 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ] มี

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์: [ชื่อผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่าง
เป็นทางการ/สื่อพันธมิตร] [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] BANGSAEN42-2018 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้
สนับสนุนการน�าเสนอ]

มี

สิทธิพิเศษเฉพาะ – เช่น สิทธิในการท�าการตลาดในฐานะพันธมิตรผู้จัดหาเครื่องดื่มชูก�าลัง
อย่างเป็นทางการส�าหรับรายการ BANGSAEN42-2018 และเป็นผู้ให้บริการทางด้านเครื่อง
ดื่มชูก�าลังเพียงผู้เดียวในการแข่งขัน

มี มี (ไม่จ�ากัดสิทธิ
ส�าหรับสื่อ)

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

โลโก้และภาพถ่าย

สิทธิในการใช้โลโก้ที่ออกแบบมาส�าหรับ BANGSAEN42-2018 เพื่อใช้ในการท�าการตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่จัดงาน ดูตัวอย่างด้านล่าง

โลโก้ผู้สนับสนุนหลัก
อย่างเป็นทางการ
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

โลโก้ผู้สนับสนุนร่วม
อย่างเป็นทางการ

โลโก้ผู้จัดหาสินค้า
และบริการอย่างเป็น

ทางการ  
/ สื่อพันธมิตร

สิทธิในการใส่โลโก้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้รายการ - ดูตัวอย่างจากรายการลอนดอน
มาราธอนด้านล่าง มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - งานอีเวนท์

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดสตาร์ท ตรงกลางด้านบน เสากลาง 
ด้านซ้ายและขวา

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดเข้าเส้นชัย ตรงกลางด้านบน เสากลาง 
ด้านซ้ายและขวา

แสดงโลโก้บนป้ายแบนเนอร์ ณ จุดบริการน�้าดื่ม มี มี
พิเศษเฉพาะผู้จัดหา
สินค้าและบริการ
อย่างเป็นทางการ

โลโก้บนฉากหลังของเวที ต�าแหน่งเด่นชัด มี มี

แบนเนอร์บนถนน ใกล้บริเวณจุดสตาร์ทและเส้นชัย X 20 X 12 X 6

แผ่นป้ายโฆษณาตลอดเส้นทางวิ่ง (ป้ายเตือน 200 เมตรก่อนถึงจุดให้บริการในเส้นทาง) X 20 X 20 X 20

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แบรนด์ภายในเส้นทางวิ่ง (ป้ายบอกกิโลเมตร) X 41 X 41 X 41

โลโก้บนแถบกั้นจุดเข้าเส้นชัย มี

การกล่าวชื่อผู้สนับสนุนระหว่างการแข่งขันโดยพิธีกรผู้ด�าเนินรายการ X 50 X 20 X 10

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – อื่นๆ

กิจกรรมในการแข่งขัน มี มี

สิทธิในการปรากฏตัวบนเวทีในช่วงเริ่มการแข่งขัน มี

ได้รับการกล่าวชื่อโดยพิธีกรในระหว่างการแข่งขัน มี มี มี

รายการสิทธิประโยชน์ - BANGSAEN42-2018
ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1
ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ระดับที่ 2
ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับที่ 3
ผู้จัดหาสินค้าและ 

บรกิารอย่างเป็นทางการ  
และสื่อพันธมิตร 

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – เหรียญรางวัลและเสื้อยืด

โลโก้บนเสื้อยืดและเหรียญส�าหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย มี

สิทธิในการแพร่ภาพ

งานแถลงข่าว - โลโก้บนฉากหลังของเวที ต�าแหน่งเด่นชัด มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์/การโฆษณาร่วมในการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต (เช่น ผ่าน
ทาง Livestream feed) มี ต�าแหน่งหลัก มี ต�าแหน่งรอง มี ต�าแหน่งรอง

การประชาสัมพันธ์ขณะถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต มี มี มี

สิทธิประโยชน์ในสื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์

สิทธิในการใช้งาน BANGSAEN42-2018 ในแคมเปญทั้งหมดครอบคลุมการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท มี มี มี

(ประเทศไทย) แสดงโลโก้ในสิ่งพิมพ์ วิทยุ ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย หรือกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ซึ่งจัดท�าโดยผู้จัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์งาน BANGSAEN42-2018 มี มี มี

(ต่างประเทศ) แสดงโลโก้ในสิ่งสื่อโฆษณาในนิตยสารเกี่ยวกับการวิ่งระยะไกล (AIMS) มี มี

งานแถลงข่าวเปิดรับการสนับสนุนรายการ มี มี

แคมเปญประชาสัมพันธ์

ร่วมในแคมเปญประชาสัมพันธ์ - ขึ้นกับระดับของการสนับสนุน มี มี มี

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางเว็บไซต์ แฟนเพจของเฟซบุ๊ค โปรแกรมไลน์ และการ
สื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ทุกช่องทางของ BANGSAEN42-2018 ซึ่งรวมถึงจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์

มี ต�าแหน่งหลัก มี ต�าแหน่งรอง มี ต�าแหน่งรอง

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสื่อดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค มี มี

แสดงโลโก้ใน FB follow me มี ต�าแหน่งหลัก มี ต�าแหน่งรอง มี ต�าแหน่งรอง

แสดงโลโก้ใน e-Slip (ผลการแข่งขัน); e-Certificate; และรูปถ่ายของนักวิ่ง มี

การตลาดเชิงประสบการณ์

บูธในงานเอ็กซโป (เป็นเวลา 2 วัน) 36 ตร.ม. (6 ม. x 6 ม.) 16 ตร.ม. (4 ม. x 4 ม.) 9 ตร.ม. (3 ม. x 3 ม.)

การแจกสินค้าตัวอย่าง มี มี มี

การรับรองและบัตรเข้าร่วมงาน

บัตรผ่านวีไอพีเข้าร่วมงาน 10 5 2

บัตรเข้าร่วมการแข่งขันได้ฟรีส�าหรับใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 50 20 10

สิทธิในการซื้อบัตรเข้าร่วมแข่งขันเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 10 5 2

โปรแกรมการจัดท�าสินค้าที่ระลึก

โอกาสในการร่วมจัดท�าสินค้าที่ระลึกที่จะใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ โลโก้บนสินค้าที่
ระลึกที่ผลิตส�าหรับงาน BANGSAEN42-2018 เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม

ตัวอย่าง
โลโก้



โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
สนับสนุนกำรตลำดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้ำท อีส เอเชีย) จ�ำกัด – ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสนับสนุนกำรตลำด

รายการสิทธิประโยชน์ - Bangsaen21-2018
ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1
ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ระดับที่ 2
ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับที่ 3
ผู้จัดหาสินค้าและ 

บรกิารอย่างเป็นทางการ  
และสื่อพันธมิตร

Bangsaen21-2018

สิทธิพิเศษเฉพาะและสิทธิในการใช้ชื่อ

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์: [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] 
Bangsaen21-2018 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ] มี

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์: [ชื่อผู้สนับสนุนร่วม] [ชื่อผู้สนับสนุน
หลัก] Bangsaen21-2018 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ] มี

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์: [ชื่อผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็น
ทางการ/สื่อพันธมิตร] [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] Bangsaen21-2018 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ]

มี

สิทธิพิเศษเฉพาะ – เช่น สิทธิในการท�าการตลาดในฐานะพันธมิตรผู้จัดหาเครื่องดื่มชูก�าลัง
อย่างเป็นทางการส�าหรับรายการ BANGSAEN42-2018 และเป็นผู้ให้บริการทางด้านเครื่อง
ดื่มชูก�าลังเพียงผู้เดียวในการแข่งขัน

มี มี (ไม่จ�ากัดสิทธิ
ส�าหรับสื่อ)

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

โลโก้และภาพถ่าย

สิทธิในการใช้โลโก้ที่ออกแบบมาส�าหรับ Bangsaen21-2018 เพื่อใช้ในการท�าการตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่จัดงาน ดูตัวอย่างด้านล่าง

โลโก้ผู้สนับสนุนหลัก
อย่างเป็นทางการ
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

โลโก้ผู้สนับสนุนร่วม
อย่างเป็นทางการ

โลโก้ผู้จัดหาสินค้า
และบริการอย่างเป็น

ทางการ  
/ สื่อพันธมิตร

สิทธิในการใส่โลโก้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้รายการ ดูตัวอย่างจากรายการลอนดอน
มาราธอนด้านล่าง มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – งานกิจกรรม – 21K, 10K และ 5K

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดสตาร์ท ตรงกลางด้านบน เสากลาง 
ด้านซ้ายและขวา

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดเข้าเส้นชัย ตรงกลางด้านบน เสากลาง 
ด้านซ้ายและขวา

แสดงโลโก้บนป้ายแบนเนอร์ ณ จุดบริการน�้าดื่ม มี มี
พิเศษเฉพาะผู้จัดหา
สินค้าและบริการ
อย่างเป็นทางการ

โลโก้บนฉากหลังของเวที ต�าแหน่งเด่นชัด มี มี

แบนเนอร์บนถนน ใกล้บริเวณจุดสตาร์ทและเส้นชัย X 20 X 10 X 4

แผ่นป้ายโฆษณาตลอดเส้นทางว่ิง (ป้ายเตอืน 200 เมตรก่อนถงึจดุให้บรกิารในเส้นทาง) - 21K X 10 X 10 X 10

แผ่นป้ายโฆษณาตลอดเส้นทางว่ิง (ป้ายเตอืน 200 เมตรก่อนถงึจดุให้บรกิารในเส้นทาง) - 10K 
และ 5K X 5 X 5 X 5

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แบรนด์ภายในเส้นทางวิ่ง (ป้ายบอกกิโลเมตร) – 21K X 20 X 20 X 20

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แบรนด์ภายในเส้นทางวิ่ง (ป้ายบอกกิโลเมตร) - 10K และ 5K X 9 X 4 X 4

โลโก้บนแถบกั้นจุดเข้าเส้นชัย มี

การกล่าวชื่อผู้สนับสนุนระหว่างการแข่งขันโดยพิธีกรผู้ด�าเนินรายการ X 50 X 20 X 10

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – อื่นๆ – 21K, 10K และ 5K

กิจกรรมในการแข่งขัน มี มี

สิทธิในการปรากฏตัวบนเวทีในช่วงเริ่มการแข่งขัน มี

ได้รับการกล่าวชื่อโดยพิธีกรในระหว่างการแข่งขัน มี มี มี

รายการสิทธิประโยชน์ - Bangsaen21-2018
ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1
ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ระดับที่ 2
ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับที่ 3
ผู้จัดหาสินค้าและ 

บรกิารอย่างเป็นทางการ  
และสื่อพันธมิตร

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – เหรียญรางวัลและเสื้อยืด – 21K, 10K และ 5K

โลโก้บนของที่ระลึกและเหรียญส�าหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย มี

สิทธิในการแพร่ภาพ
งานแถลงข่าว - โลโก้บนฉากหลังของเวที ต�าแหน่งเด่นชัด มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์/การโฆษณาร่วมในการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต (เช่น ผ่าน
ทาง Livestream feed) มี ต�าแหน่งหลัก มี ต�าแหน่งรอง มี ต�าแหน่งรอง

การประชาสัมพันธ์ขณะถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต มี มี มี 

สิทธิประโยชน์ในสื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์
สิทธิในการใช้งาน Bangsaen21-2018 ในแคมเปญทั้งหมดครอบคลุมการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท มี มี มี

(ประเทศไทย) แสดงโลโก้ในสิ่งพิมพ์ วิทยุ ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย หรือกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ซึ่งจัดท�าโดยผู้จัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์งาน Bangsaen21-2018 มี มี มี 

(ต่างประเทศ) แสดงโลโก้ในสิ่งสื่อโฆษณาในนิตยสารเกี่ยวกับการวิ่งระยะไกล (AIMS) มี มี

งานแถลงข่าวเปิดรับการสนับสนุนรายการ มี มี

แคมเปญประชาสัมพันธ์
ร่วมในแคมเปญประชาสัมพันธ์ - ขึ้นกับระดับของการสนับสนุน มี มี มี 

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางเว็บไซต์ แฟนเพจของเฟซบุ๊ค โปรแกรมไลน์ และการสื่อสาร
ผ่านทางเว็บไซต์ทุกช่องทางของ Bangsaen21-2018 ซึ่งรวมถึงจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ มี ต�าแหน่งหลัก มี ต�าแหน่งรอง มี ต�าแหน่งรอง

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสื่อดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงการโพสต์ผ่านทางเฟ
ซบุ๊ค มี มี

แสดงโลโก้ใน FB follow me มี ต�าแหน่งหลัก มี ต�าแหน่งรอง มี ต�าแหน่งรอง

แสดงโลโก้ใน e-Slip (ผลการแข่งขัน); e-Certificate; และรูปถ่ายของนักวิ่ง มี

การตลาดเชิงประสบการณ์
บูธในงานเอ็กซโป (เป็นเวลา 3 วัน) 36 ตร.ม. (6 ม. x 6 ม.) 16 ตร.ม. (4 ม. x 4 ม.) 9 ตร.ม. (3 ม. x 3 ม.)

การแจกสินค้าตัวอย่าง มี มี มี

การรับรองและบัตรเข้าร่วมงาน
บัตรผ่านวีไอพีเข้าร่วมงาน 10 5 2

บัตรเข้าร่วมการแข่งขันได้ฟรีส�าหรับใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 40 15 5

สิทธิในการซื้อบัตรเข้าร่วมแข่งขันเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 10 5 2

โปรแกรมการจัดท�าสินค้าที่ระลึก
โอกาสในการร่วมจัดท�าสินค้าที่ระลึกที่จะใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ โลโก้บนสินค้าที่
ระลึกที่ผลิตส�าหรับงาน Bangsaen21-2018 เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม

ตัวอย่าง
โลโก้



 

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
สนับสนุนกำรตลำดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้ำท อีส เอเชีย) จ�ำกัด – ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสนับสนุนกำรตลำด

การประชาสัมพันธ์แบรนด์
รายการวิ่งมาราธอน BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018 เป็นรายการที่มีชื่อเสียงซึ่งเปิดโอกาสที่กว้างขวาง
ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้แก่ผู้สนับสนุนรายการ ทั้งก่อนการแข่งขัน ในระหว่างการแข่งขัน และหลังการแข่งขัน 
ได้แก่:

• การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในวันแข่งบนชุดของนักวิ่งและในบริเวณงาน
• การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงานเอ็กซ์โป
• น�าเสนอแบรนด์ในแคมเปญประชาสมัพนัธ์และสือ่ประชาสมัพนัธ์และแคมเปญทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดการสนับสนุน

งานเอ็กซ์โป
งานเอ็กซ์โปของทั้งสองรายการจะจัดขึ้นที่ห้องบอลรูมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ นอกจากจะมีกิจกรรม
ต่างๆ มากมายภายในงานแล้ว งานเอ็กซ์โปยังถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้สนับสนุนรายการได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและ
บริการอย่างเต็มที่ ทั้งในลักษณะของการเปิดบูธเพื่อตั้งแสดงและจ�าหน่ายสินค้า ตลอดจนการแจกตัวอย่างสินค้า

แคมเปญประชาสัมพันธ์
ความร่วมมือด้านสื่อ
รายการ BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018 ก�าลังเปิดรับพันธมิตรทางด้านสื่อไม่เกิน 10 ราย

การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์
ผู้สนับสนุนและพันธมิตรจะสามารถดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนผ่านทางกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ โดยจะมีการ
เสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและในระดับประเทศไทย รวมทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสารต่างๆ ในระดับ
ภูมิภาคเอเชียและระดับนานาชาติ นอกจากนั้น ยังมีการแจกจ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการวิ่ง
หลายเว็บไซต์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ผู้สนับสนุนและพันธมิตรทุกรายจะได้รับสิทธิในการร่วมกับรายการ BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018 เพื่อ
ท�ากิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รายการ BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018 มีแคมเปญส่งเสริมการตลาดที่มีความครอบคลุม ได้แก่:

การเปิดตัว
ทีเซอร์ของงาน
การเปิดลงทะเบียนออนไลน์
งานแถลงข่าว / การประกาศรายชื่อผู้สนับสนุน
งานเอ็กซ์โป
วันแข่งขัน



โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
สนับสนุนกำรตลำดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้ำท อีส เอเชีย) จ�ำกัด – ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสนับสนุนกำรตลำด

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
สื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย
รายการ BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018 มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางโซเชียลมีเดียตลอดทั้งปี จึงเป็นโอกาสอันดีส�าหรับผู้สนับสนุนและ
พันธมิตรที่จะผนวกการสื่อสารของแบรนด์ของตนเองเข้ากับรายการ

ผู้ติดตามหน้าเฟซบุ๊ค

BANGSAEN42
13,500+ คน

Bangsaen21
55,900+ คน

การตลาดดิจิตอล
ฐานข้อมูล 100,000 รายชื่อ ส�าหรับใช้ในการส่งอีเมล์ 
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ 
https://www.BANGSAEN42.com 
https://www.bangsaen21.com

การรับรอง
รายการ BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018 เป็นโอกาสอัน
ดีเยี่ยมในการมอบความบันเทิงแก่ลูกค้าและผู้บริหาร

ผู้สนับสนุนรายการจะมีโอกาสในการมอบความบันเทิงให้แก่แขกรับ
เชิญผ่านทางแพ็คเกจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ จึงเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมวิธี
หนึ่งในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ 
ผ่านสินค้าที่ระลึก
ผู้สนับสนุนและพันธมิตรของรายการ BANGSAEN42-2018 และ 
Bangsaen21-2018 จะมีโอกาสในการร่วมกันจัดท�าสินค้าที่ระลึก
ที่จะใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ของตน โดยสามารถน�า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้เป็นวัสดุส่งเสริมการตลาดด้วยการแจก
จ่ายผ่านทางสื่อและการท�าตลาดด้วยการน�าเสนอ ตัวอย่างเช่น:  
กระเป๋าใส่ของที่ระลึกรายการ BANGSAEN42-2018 และ 
Bangsaen21-2018



 

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
สนับสนุนกำรตลำดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้ำท อีส เอเชีย) จ�ำกัด – ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสนับสนุนกำรตลำด

ข้อมูลเกี่ยวกับบางแสน
บางแสนเป็นเมืองชายหาดติดทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ และจังหวัด
ทางด้านเหนือของจังหวัดชลบุรีได้อย่างสะดวกง่ายดาย โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายห่างไกล
จากชีวิตอันวุ่นวายในเมือง แต่ยังคงเต็มไปด้วยชีวิตชีวา

บางแสนอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเป็นระยะทาง 80 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ 
ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของชลบุรี

บางแสนเป็นเมืองที่เงียบสงบในช่วงวันธรรมดา แต่จะกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ นอกจาก
นี้ เมืองบางแสนยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อย่างมหาวิทยาลัยบูรพา

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ นักท่องเที่ยวจากพื้นที่โดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน ต่าง
แห่กันมายังบางแสนเพื่อพักผ่อนที่ชายหาด

ผู้สนับสนุนงานในครั้งก่อน
BANGSAEN42

ผู้สนับสนุนในครั้งก่อนๆ ได้แก่:

Bangsaen21

ผู้สนับสนุนในครั้งก่อนๆ ได้แก่:



โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
สนับสนุนกำรตลำดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้ำท อีส เอเชีย) จ�ำกัด – ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสนับสนุนกำรตลำด

ผู้จัดงาน
รายการ BANGSAEN42-2018 และ Bangsaen21-2018 จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัททางด้านการตลาดและการจัดงานอีเวนท์ที่มีรูปแบบ
เป็นเอกลักษณ์และได้รับรางวัลผู้จัดการแข่งขันกีฬายอดเยี่ยมปี 2017 จาก SPIA ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด ได้ผ่านการจัด
งานมาแล้วมากมายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ลาว พม่า และเวียดนาม ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น เริ่มจัดงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 
Bangsaen21 เป็นครั้งแรกในปี 2015 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทได้รับรางวัลการจัดงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยถึงสามปีติดต่อกัน รายการแข่งขัน
อื่นๆ ได้แก่: KhaoKheow10, วิ่งสร้างเมือง, Prachuap Khiri Run by Tipco, ทะเลน้อย ร้อยรัน, Bangkok Women’s Run, SrirachaGP และงานวิ่งมาราธอน BANGSAEN42

http://www.mice.co.th

ข้อมูลการติดต่อ

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/bangsaen

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

อุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ - ผู้ช่วยส่วนตัว  
(ส�าหรับการติดต่อเป็นภาษาไทย/อังกฤษ)
อีเมล์: udomporn@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 3 
ห้อง B5-B11
ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2266 4465
โทรสาร: +66 2266 4495
https://www.BANGSAEN42.com
https://www.bangsaen21.com

ณภัทรารัตน์ ตั้งทวีทรัพย์ - ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอาวุโส  
(ส�าหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและอังกฤษ)
อีเมล์: napattrarut@mice.co.th
โทรศัพท์: +66 8 2492 9818


