
GFNY ประเทศไทย 2566

โอกาสพิิเศษสำาหรับการผนวกแบรนด์์เข้้ากับซีีรีส์การแข้่งจัักรยานที�ใหญ่่และทรงเกียรติิใหญ่่ที�สุด์ในโลก

อย่างแกรนฟอนโด์นิวยอร์ก (GFNY) ซี่�งจัะเปิด์ติัวในประเทศไทยเป็นครั�งแรก ในปี 2566!

GFNY เป็็นการแข่่งข่ันจัักรยานที่่�มี่ความีพร้อมีสููง จััดข่้�นเพ่อเป็ิดโอกาสูให้้นักป็่�นจัักรยานสูมีัครเล่่นได้ที่ดล่อง

สูัมีผัสัูป็ระสูบการณ์์ข่องการแข่่งจัักรยานระดับมืีออาชี่พ

ในแต่่ล่ะป็ี GFNY จััดรอบการแข่่งขั่นกว่า 30 รายการที่ั�วโล่ก โดยเล่ือกใชี้สูถานที่่�จััดงานที่่�มี่เอกลั่กษณ์์พิเศษ

เชี่น เมี็กซิิโก อุรุกวัย โป็รตุ่เกสู แล่ะฟล่อริดา GFNY กล่ายเป็็นป็รากฏการณ์์การป็่�นจัักรยานระดับโล่ก 

สูามีารถด้งดูดนักป่็�นมีือสูมีัครเล่่นแล่ะมืีออาชี่พมีากกว่า 120 ป็ระเที่ศที่ั�วโล่ก

GFNY นำานักก่ฬา ครอบครัว แล่ะเพ่อนฝููงข่องนักก่ฬาห้ล่ายพันชี่วิต่ไป็ยังสูถานที่่�ที่่องเที่่�ยวต่่าง ๆ ที่่�น่าสูนใจั 

ให้้เข่าได้ร่วมีกันที่ำากิจักรรมีบันเที่ิง กิจักรรมีก่ฬา กิจักรรมีครอบครัว แล่ะกิจักรรมีเพ่อสูานมีิต่รภาพ

ในงานการแข้่งข้ันข้อง GFNY ไม่่ว่าจัะจััด์ข้่�นที�ใด์ก็ติาม่ นักป่�นจัักรยานจัะติ้องผ่านด์่านความ่ท้าทาย

ในลักษณะเด์ียวกัน โด์ยนักป่�นที�ทำาผลงานได์้ด์ีจัากทั�วทุกมุ่ม่โลกจัะถููกคัด์เลือกให้เป็น Elite Racer corral 

หรือด์รีม่ทีม่นักป่�นน่องเหล็ก เพิ่อรับเชิิญ่ไปร่วม่ป่�นในการแข้่งข้ัน GFNY ทุกงาน รวม่ถู่งการแข้่งข้ัน 

GFNY เวิล์ด์แชิม่เปี�ยนชิิพิซี่�งจััด์ข้่�นทุกปีในนครนิวยอร์ก

การแข่้งขั้นในประเทศไทย

การแข่่งข่ัน 2 รายการในป็ระเที่ศไที่ย คาดว่าจัะมี่ผัู้เข่้าร่วมีการแข่่งข่ันรวมี 4,000 คน

ที่ั�งในป็ระเที่ศแล่ะนอกป็ระเที่ศ

โดยสถานที่่�ที่้�งสองแห่่งน่�มี่ที่้ศน่ยภาพที่่�สวยงามีตลอดเส้นที่างการปั่่�นจั้กรยาน ด้งน้�นผู้้้ร่วมีแข่่งข่น้

จัะได้ชมีวิวสวยที่่�คุ้้้มีคุ้่าและที่ำากิจักรรมีที่่�ที่้าที่ายไปั่พร้อมี ๆ ก้น

กิจักรรมีทีุ่กกิจักรรมีให้้ความีสูำาคัญยิ�งกับการอนุรักษ์สูิ�งแวดล่้อมีแล่ะห้ล่่กเล่่�ยงการใชี้วัสูดุใชี้ครั�งเด่ยว

แล่้วที่ิ�ง   ต่ล่อดจันการใช้ีบรรจัุภัณ์ฑ์์ที่่�เกินจัำาเป็็น แล่ะในโอกาสูน่�ผัูจ้ััดข่อเสูนอโอกาสูที่่�ห้ล่ากห้ล่าย

สูำาห้รับผัู้สูนับสูนุนแล่ะพันธมีิต่รในการร่วมีกิจักรรมี เพ่อให้บุ้คล่ากรได้มี่โอกาสูดูแล่สูุข่ภาพ 

เสูริมีสูร้างคุณ์ภาพช่ีวิต่ที่่�ด่ ที่ำาการต่ล่าดเชีิงป็ระสูบการณ์์ เก็บข่้อมีูล่ ที่ำากิจักรรมีการป็ระชีาสูัมีพันธ์ 

แล่ะป็ระชีาสัูมีพันธ์แบรนด์

GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 จััดโดย เอเช่ี�ยนเกต่ ซิ้�งเป็็นสู่วนห้น้�งข่อง จั่เอเอ อ่เว้นสู์ แล่ะมี่แผันการ

สูนับสูนุนสูำาห้รับผัู้สูนับสูนุนแล่ะพันธมีิต่รที่างธุรกิจัอย่างครบวงจัรต่ามีระดับงบป็ระมีาณ์แล่ะ

การป็ระชีาสัูมีพันธ์แบรนด์ที่่�แต่กต่่างกัน 

สนับสนุนการติลาด์โด์ย บริษัท พิอล พูิล (เซ้ีาท อีส เอเชิีย) จัำากัด์ – ผู้เชิี�ยวชิาญ่ด์้านการสนับสนุนการติลาด์ 1

เปิด์ตัิวซีีรีส์การแข่้งจัักรยานที�ใหญ่่และทรงเกียรติิที�สุด์ในโลก ครั�งแรกในประเทศไทย

รวม่กิจักรรม่การติลาด์ข้องคุณกับ

การแข้่งข้ัน GFNY ประเทศไทย 2566...

ประเ
ทศไทย

256
6

จััด์โด์ย เอเชิี�ยนเกติ ซี่�งเป็นส่วนหน่�งข้อง จัีเอเอ อีเว้นส์

กระบี�

26 กุม่ภาพิันธ์์ 2566

อำาเภอเมีืองกระบ่� เป็็นเมีืองห้ล่ักในจัังห้วัดกระบ่� ต่ั�งอยู่บน

ชีายฝู่�งต่ะวันต่กที่างภาคใต่้ข่องป็ระเที่ศไที่ย บริเวณ์ที่่�ป็าก

แมี่นำ�ากระบ่�ไห้ล่มีาบรรจับกับอ่าวพังงา  

เข้าใหญ่่ นครราชิสีม่า

29 ติุลาคม่ 2566

จัังห้วัดนครราชีสู่มีา อยู่ห้่างจัากกรุงเที่พฯ ไมี่มีาก โดยใชี้เวล่า

เดินที่างเพ่ยงไมี่ก่�ชีั�วโมีง นครราชีสู่มีาเป็็นจัังห้วัดยอดนิยมีใน

ห้มีู่นักที่่องเที่่�ยว โดยเฉพาะอุที่ยานแห่้งชีาต่ิเข่าให้ญ่ ซิ้�งเป็็น

อุที่ยานแห้่งชีาต่ิที่่�มี่ข่นาดให้ญ่เป็็นอันดับที่่� 3 ข่องป็ระเที่ศไที่ย 

ครอบคลุ่มีพื�นที่่� 2,168 ต่ารางกิโล่เมีต่ร ป็ระกอบไป็ด้วยป็่า

แล่ะทีุ่่งห้ญ้าเข่ต่ร้อนที่่�ม่ีฤดูกาล่

โอกาสในการสนับสนุนและร่วม่เป็นพัินธ์มิ่ติรทางธุ์รกิจั



การแข่่งขั่นที่ั�ง 2 รายการ มีาพร้อมีกับ

กระบี�
งานเลี�ยง

สถูานที�

วันที�

26 กุมีภาพันธ์ 2566

สถูานที�

อ่าวนาง แล่นด์มีาร์ค,

ห้าดนพรัต่น์ธารา จัังห้วัดกระบ่�

ป็ระเที่ศไที่ย

จัุด์ปล่อยติัวและเส้นชิัย

 ถูนนเส้นหลักข้องงา

 GFNY/พิื�นที�เชิิงพิาณิชิย์

�
สถูานที�

ที่อสูคาน่าวิล่เล่จั เข่าให้ญ่

ที่อสูคาน่า ป็ระเที่ศไที่ย

จัุด์ปล่อยติัวและเส้นชิัย

ถูนนเส้นหลักข้องงาน

GFNY/พิื�นที�เชิิงพิาณิชิย์

อาหารม่ื�อเย็นที�เน้นคาร์โบไฮเด์รติ

บริเวณ์พื�นที่่�ผัู้สูนับสูนุน โรงแรมีที่่�ร่วมีรายการทุี่กแห่้งจัะเป็็นฝู่ายบริการอาห้ารสูำาห้รับนักก่ฬา

งานเลี�ยงหลังพิิธ์ีการ

บริเวณ์พื�นที่่�ผัู้สูนับสูนุน รวมีถ้ง การแสูดงดนต่ร่สูด อาห้าร พิธ่มีอบถ้วยรางวัล่ แล่ะกิจักรรมีพบป็ะแล่ะที่ักที่ายกับนักก่ฬา/นักป็่�น

บริเวณพิื�นที�นักกีฬา/ผู้สนับสนุน

ป็ระกอบด้วย นักก่ฬา ผัู้สูนับสูนุน ชี่างซิ่อมี แล่ะผัู้ข่ายสูินค้าในท้ี่องถิ�น

การม่ีส่วนร่วม่ข้องชิุม่ชินในท้องถูิ�น

ในการแข่่งขั่นที่ั�ง 2 รายการ ผัู้ที่่�เข่้าเสู้นชีัยทุี่กคนจัะได้รับบัต่รกำานัล่เพ่อใชี้แล่กซิื�ออาห้ารจัากผัู้ข่ายในท้ี่องถิ�น

การจัำาหน่ายสินค้าข้อง GFNY

ในพื�นที่่�เชีิงพาณ์ิชีย์

การลงทะเบียน

ในพื�นที่่�เชีิงพาณ์ิชีย์

สนับสนุนการติลาด์โด์ย บริษัท พิอล พูิล (เซ้ีาท อีส เอเชิีย) จัำากัด์ – ผู้เชิี�ยวชิาญ่ด์้านการสนับสนุนการติลาด์

ประเ
ทศไทย
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6

จััด์โด์ย เอเชิี�ยนเกติ ซี่�งเป็นส่วนหน่�งข้อง จัีเอเอ อีเว้นส์

โอกาสในการสนับสนุนและร่วม่เป็นพัินธ์มิ่ติรทางธุ์รกิจั

2

เปิด์ตัิวซีีรีส์การแข่้งจัักรยานที�ใหญ่่และทรงเกียรติิที�สุด์ในโลก ครั�งแรกในประเทศไทย

เขาใหญ, นครราชสีมา

วันที่

8 ตลุาคม 2566



GFNY ทั�วโลก GFNY ในเอเชิีย

 ซีีรีส์การแข้่งจัักรยาน

ที�ใหญ่่และทรงเกียรติิที�สุด์

ปี 2559

เปิด์ติัวครั�งแรกในเอเชิีย

นักป่�นในเอเชิีย ม่าจัาก  

ออสเติรเลีย, จัีน, อินโด์นีเซีีย, ญ่ี�ปุ�น,

ม่าเลเซีีย ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใติ้,

ไติ้หวัน,  ประเทศไทย, เวียด์นาม่

นักป่�น GFNY ทั�วโลก

40,000 คน

จัำานวนผู้เข้้าร่วม่ ในปี 2562

นักป่�นจัาก 120 ประเทศ

ซีีรีส์การแข้่งข้ันจัักรยาน

ที�ม่ีความ่เป็นสากลที�สุด์ในโลก

GFNY ที�นครนิวยอร์ก

นักป่�นจัาก 97 ประเทศทั�วโลกเข้้าร่วม่ / 

เป็นการแข้่งข้ันจัักรยานที�ม่ี

ความ่เป็นสากล ที�สุด์ในโลก

GFNY เคยจััด์การแข้่งข้ันที�

ประเทศอินโด์นีเซีีย: บาหลี, ลอม่บอก,

ซีาโม่ซีีร์  ประเทศฟิลิปปินส์: โบโฮล,

อิโลอิโล  ประเทศม่าเลเซีีย: อิโปห์

จัุด์หม่ายปลายทางใหม่่

เติรียม่การแข้่งข้ันในสถูานที�ใหม่่

 รวม่ถู่งประเทศไทย

GFNY ประเทศไทย 2566

สนับสนุนการติลาด์โด์ย บริษัท พิอล พิูล (เซี้าท อีส เอเชิีย) จัำากัด์ – ผู้เชิี�ยวชิาญ่ด์้านการสนับสนุนการติลาด์
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จััด์โด์ย เอเชิี�ยนเกติ ซี่�งเป็นส่วนหน่�งข้อง จัีเอเอ อีเว้นส์

โอกาสในการสนับสนุนและร่วม่เป็นพิันธ์ม่ิติรทางธ์ุรกิจั
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เปิด์ติัวซีีรีส์การแข้่งจัักรยานที�ใหญ่่และทรงเกียรติิที�สุด์ในโลก ครั�งแรกในประเทศไทย



แพิ็คเกจัการสนับสนุน

GFNY ประเทศไทย 2566: ทุกรายการ

ระด์ับที� 1 - ผู้สนับสนุนหลัก - ทุกรายการ

ผัูสู้นับสูนนุห้ลั่ก จัำานวน 1 ราย พร้อมีสิูที่ธใินการมีสู่่วนร่วมีในช่ีองาน GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 โดยให้้การสูนับสูนนุที่างการเงนิ - สูำาห้รับที่กุรายการ

ระด์ับที� 2 - ผู้สนับสนุนร่วม่ - ทุกรายการ

ผัู้สูนับสูนุนร่วมี จัำานวน 6 ราย ข่องงาน GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 จัากธุรกิจัซิ้�งไมี่ได้เป็็นคู่แข่่งกัน โดยให้้การสูนับสูนุนที่างการเงิน - สูำาห้รับทีุ่ก

รายการ

ระด์ับที� 3 - ผู้จััด์หาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และส่อพิันธ์ม่ิติร - ทุกรายการ

ผัู้จััดห้าสูินค้าแล่ะบริการอย่างเป็็นที่างการ ข่องงาน GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 โดยให้้การสูนับสูนุนสูินค้าแล่ะบริการที่่�จัำาเป็็นสูำาห้รับการแข่่งข่ัน 

- สูำาห้รับทีุ่กรายการ

สู่อพันธมีิต่รข่องงาน GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 โดยให้้การสูนับสูนุนสู่อโฆษณ์าสูำาห้รับป็ระชีาสูัมีพันธ์ที่่�จัำาเป็็นสูำาห้รับการแข่่งข่ัน - สูำาห้รับทีุ่ก

รายการ

แพิ็คเกจัสำาหรับผู้จััด์แสด์งสินค้า – ทุกรายการ

แพ็คเกจัสูำาห้รับภาคธุรกิจัในการจััดแสูดงสูินค้าห้รือบริการที่่�งานแสูดงสูินค้าแล่ะบริการข่อง GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 - สูำาห้รับ

ทีุ่กรายการ

หน่วยงานราชิการที�ให้การสนับสนุน

GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 กำาล่ังมีองห้าห้น่วยราชีการเพ่อร่วมีเป็็นสู่วนห้น้�งในการสูนับสูนุนซิ่ร่สู์รายการการแข่่งข่ัน ซิ้�ง GFNY 

กำาล่ังต่ิดต่่อป็ระสูานงานกับ

• กระที่รวงการที่่องเที่่�ยวแล่ะก่ฬา ป็ระเที่ศไที่ย

• การก่ฬาแห้่งป็ระเที่ศไที่ย

• การที่่องเที่่�ยวแห้่งป็ระเที่ศไที่ย

• สูำานักงานการที่่องเที่่�ยวแล่ะการก่ฬาที่้องถิ�นที่่�จัังห้วัดกระบ่�แล่ะจัังห้วัดนครราชีสู่มีา

• สูำานักงานสู่งเสูริมีการจััดการป็ระชีุมีแล่ะนิที่รรศการ (องค์การมีห้าชีน)

GFNY ประเทศไทย 2566: เฉพิาะรายการ

ระด์ับที� 1 - ผู้สนับสนุนการนำาเสนอและผู้สนับสนุนสถูานที�จััด์การแข้่งข้ัน - เฉพิาะรายการ

ผัู้สูนับสูนุนการนำาเสูนอแล่ะผัู้สูนับสูนุนสูถานที่่�จััดการแข่่งข่ัน GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 โดยให้้การสูนับสูนุนที่างการเงิน - อย่างน้อย 1 รายการ

ระด์ับที� 2 - ผู้สนับสนุนร่วม่ - เฉพิาะรายการ

ผัู้สูนับสูนุนร่วมีการแข่่งข่ันข่อง GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 จัากธุรกิจัซิ้�งไมี่ได้เป็็นคู่แข่่งกัน โดยให้้การสูนับสูนุนที่างการเงิน - อย่างน้อย 1 รายการ

ระด์ับที� 3 - ผู้จััด์หาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และส่อพิันธ์ม่ิติร - เฉพิาะรายการ

ผัู้จััดห้าสูินค้าแล่ะบริการอย่างเป็็นที่างการสูำาห้รับการแข่่งข่ันข่อง GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 โดยให้้การสูนับสูนุนสูินค้าแล่ะบริการที่่�จัำาเป็็นสูำาห้รับ

การแข่่งข่ัน - อย่างน้อย 1 รายการ

สู่อพันธมีิต่รสูำาห้รับการแข่่งข่ันข่อง GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 - อย่างน้อย 1 รายการ

ระด์ับ 4 - แพิ็กเกจัสำาหรับพิันธ์ม่ิติรท้องถูิ�น s

แพ็คเกจัสูำาห้รับภาคธุรกิจัในจัังห้วัดกระบ่�แล่ะจัังห้วัดนครราชีสู่มีา

แพิ็คเกจัสำาหรับผู้จััด์แสด์งสินค้า - เฉพิาะรายการ

แพ็คเกจัสูำาห้รับภาคธุรกิจัในการจััดแสูดงสูินค้าห้รือบริการที่่�งานแสูดงสูินค้าแล่ะบริการข่อง GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 – อย่างน้อย 1 รายการ

สนับสนุนการติลาด์โด์ย บริษัท พิอล พิูล (เซี้าท อีส เอเชิีย) จัำากัด์ – ผู้เชิี�ยวชิาญ่ด์้านการสนับสนุนการติลาด์
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เหติุใด์จั่งควรร่วม่สนับสนุน

ในการร่วมีสูนับสูนุน GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ผัู้สูนับสูนุนแล่ะพันธมีิต่รที่างธุรกิจัจัะได้รับสูิที่ธิป็ระโยชีน์ดังน่�

การส่งเสริม่ภาพิลักษณ์ - ไป็กับกิจักรรมีการป็่�นจัักรยานแล่ะวิ�งผั่านสูถานที่่�ต่่าง ๆ ในป็ระเที่ศที่่�มี่ความีสูวยงามี น่าต่่นต่าต่่นใจั   

การประชิาสัม่พิันธ์์แบรนด์์ - สู่งเสูริมีการรับรู้แบรนด์โดยการป็ระชีาสูัมีพันธ์สูินค้าแล่ะบริการผั่านกิจักรรมีที่่�สูังคมีให้้ความีสูนใจั 

กิจักรรม่เพิ่อติอบแทนสังคม่ - สู่งเสูริมีวิถ่ชี่วิต่เพ่อสูุข่ภาพผั่านการป็่�นจัักรยานแล่ะการวิ�ง แล่ะมีอบโอกาสูให้้ที่่มีบุคล่ากรได้เข่้าร่วมีการแข่่งข่ัน 

การรับรองกลุ่ม่เป้าหม่าย - ชี่วยให้้กลุ่่มีเป็้าห้มีายที่ั�งในแล่ะนอกองค์กรได้รับป็ระสูบการณ์์บันเที่ิง

การติลาด์เชิิงประสบการณ์ - ชี่วยให้้ผัู้แข่่งข่ัน ผัู้ชีมี แล่ะผัู้ร่วมีงาน ในการแข่่งข่ันที่ั�ง 2 รายการได้ที่ำาความีรู้จัักกับแบรนด์ข่องที่่านให้้ด่ยิ�งข่้�น

การติลาด์แบบบูรณาการ - ด้วยการป็ระชีาสูัมีพันธ์ผั่านสู่อที่ั�วโล่ก

การสร้างเครือข้่าย - กับผัู้นำาที่างธุรกิจั

กิจักรรม่เพิ่อความ่ยั�งยืน - GFNY ให้้ความีสูำาคัญต่่อสูิ�งแวดล่้อมี จั้งเน้นการนำาวัสูดุมีาใชี้ซิำ�า

องค์กรที�สนับสนุน GFNY ประเทศไทย 2566 จัะได์้รับภาพิลักษณ์ในคุณค่าติ่อไปนี� ความ่มุ่่งม่ั�น การเป็นส่วนหน่�งในกิจักรรม่บุกเบิกและสร้างประวัติิศาสติร์ที�สำาคัญ่ สร้างความ่ท้าทาย การแข้่งข้ัน ความ่เป็นม่ืออาชิีพิ การออกไปสัม่ผัสโลกกว้าง และการกีฬา

ยอด์เข้้าชิม่เว็บไซีติ์

2,000,000 วิวติ่อปี  

ผัู้เข่้าชีมีรายให้มี่ 58%

ผัู้กล่ับมีาเย่�ยมีชีมี 42%

ผู้ฟ่ง 10,000 คน

ผั่านรายการ Podcast รายวัน

การประชิาสัม่พิันธ์์ข้่าวอย่างติ่อเน่อง

 ป็ระชีาสูัมีพันธ์ผั่านสู่อที่่�มี่ชี่อเสู่ยงในแวดวงจัักรยาน

ส่งจัด์หม่ายข้่าวผ่านอีเม่ล 

100,000 อีเม่ล   

4 ครั�งต่่อเดือน

ชิาย: กลุ่ม่อายุ 40-49, 

30-39 และ 50-59 ปี

กลุ่่มีอายุที่่�เข่้าร่วมีมีากที่่�สูุด

ลักษณะทางจัิติวิทยา 

ชีอบแข่่งข่ัน ทีุ่่มีเที่

แล่ะรอบรู้

ลักษณะทางพิฤติิกรรม่

บุคล่ากรที่างวิชีาชี่พที่่�

ป็ระสูบความีสูำาเร็จัในชี่วิต่ 

จั้งมีองห้าความีที่้าที่าย

ด้านก่ฬา

ยอด์การรับชิม่วิด์ีโอ

820,000 วิว    

ชี่องยูทีู่บ ผั่านรายการ

รายสูัป็ดาห้์: Gruppo

ข้้อมู่ลเกี�ยวกับผู้ร่วม่งาน GFNY

โอกาสในการสนับสนุนและร่วม่เป็นพิันธ์ม่ิติรทางธ์ุรกิจั

สนับสนุนการติลาด์โด์ย บริษัท พิอล พิูล (เซี้าท อีส เอเชิีย) จัำากัด์ – ผู้เชิี�ยวชิาญ่ด์้านการสนับสนุนการติลาด์
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ประโยชิน์ด์้านการท่องเที�ยวจัาก GFNY

2 - 10 วัน

จัำานวนวันที่่�นักก่ฬาผัู้เข่้าร่วมีการแข่่งข่ันข่อง GFNY 

จัะพำานักอยู่ในพื�นที่่�กิจักรรมี

พิักในโรงแรม่

เดินที่างไป็เย่�ยมีชีมีสูถานที่่�ที่่องเที่่�ยว

จัับจั่ายสินค้าที�ร้านค้าท้องถูิ�น

รับป็ระที่านในร้านอาห้ารที่้องถิ�น

กระติุ้นเศรษฐกิจั

สูร้างงานใชี้สูินค้าแล่ะบริการข่องที่้องถิ�น

GFNY ทำางานร่วม่กับท้องถูิ�น

โรงแรมีแล่ะผัู้ให้้บริการที่่องเที่่�ยวในที่้องถิ�น

ประม่าณการประโยชิน์ด์้านการท่องเที�ยวจัากการเปิด์ติัวงานเป็นครั�งแรก 

จัำานวนนักป่�น รวม่ผู้เข้้าร่วม่กิจักรรม่ จัำานวนวันที�เข้้าพิัก การใชิ้จั่ายโด์ยเฉลี�ย (บาท) รวม่การใชิ้จั่ายโด์ยติรง

100 200 8 5,000 8,000,000

300 600 4 5,000 12,000,000

600 1,200 2 5,000 12,000,000

100 150 1 3,000 450,000

รวม่ 2,150 32,450,000

สิทธ์ิประโยชิน์ - เม่ืองและประเทศเจั้าภาพิ

• GFNY มี่ศักยภาพในการเข่้าถ้งนักป็่�นมีากกว่า 120 ป็ระเที่ศ แล่ะจััดการแข่่งข่ันมีาแล่้วมีากกว่า 80 ครั�งจันถ้งป็่จัจัุบัน

• การได้ร่วมีงานกับแบรนด์ระดับโล่กที่่�มี่ชี่อเสู่ยง

• การได้ร่วมีงานกับกิจักรรมีที่่�จััดโดยนิวยอร์กซิิต่่ แล่ะร่วมีกิจักรรมีอ่นที่่�ด่แล่ะมี่คุณ์ภาพจัากที่ั�วโล่ก

• การได้เร่ยนรู้แนวที่างในการจััดงาน แล่ะมี่กฎแล่ะแบบแผันไว้ใชี้งานอย่างเป็็นรูป็ธรรมี

• การได้เร่ยนรู้องค์ความีรู้ที่่�จัำาเป็็นสูำาห้รับการจััดการแข่่งข่ันจัักรยานมีาราธอน

• การเข่้าถ้งสู่อที่ั�วโล่ก ที่่�มี่ความีพร้อมีในการป็ระชีาสูัมีพันธ์ข่่าวการแข่่งข่ันที่่� GFNY จััดที่ั�วโล่ก

การพิัฒนาการท่องเที�ยว

เมี่อได้เป็็นเจั้าภาพจััดการแข่่งข่ันข่อง GFNY แล่้ว เจั้าภาพจัะได้รับป็ระโยชีน์โดยต่รงที่ันที่่จัากการที่่�ผัู้เข่้าร่วมีงานเดินที่างมีาเยือน

เป็็นระยะเวล่า 2-10 วัน ซิ้�งถือเป็็นป็ระโยชีน์ระยะสูั�นในต่่อแรก ในระยะต่่อมีา ห้ล่ังจัากที่่�มี่ผัู้มีาเยือนแล่้ว ห้ากเข่าเห้ล่่านั�นได้รับ

ป็ระสูบการณ์์ที่่�ด่จัากการมีาร่วมีงาน ย่อมีไมี่แป็ล่กที่่�เข่าจัะอยากกล่ับมีาเยือนเมีืองแล่ะป็ระเที่ศเจั้าภาพอ่กครั�ง แล่ะอาจัมี่การบอกต่่อ 

เล่่าเร่องราวความีป็ระที่ับใจัที่่�ได้ไป็เยือน แล่ะแนะนำาให้้คนรู้จัักได้ล่องเดินที่างมีาเยือนบ้าง ซิ้�งกระบวนการในต่่อที่่�สูองน่�จัะสูร้าง

ป็ระโยชีน์ในระยะยาวต่่อการที่่องเที่่�ยว  

สนับสนุนการติลาด์โด์ย บริษัท พิอล พิูล (เซี้าท อีส เอเชิีย) จัำากัด์ – ผู้เชิี�ยวชิาญ่ด์้านการสนับสนุนการติลาด์
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การบริหารจััด์การชิ่อเสียง

การได้เป็็นเจั้าภาพจััดการแข่่งข่ันที่่�มี่ชี่อเสู่ยงระดับนานาชีาต่ิจัะชี่วยให้้เมีืองเจั้าภาพมี่ภาพล่ักษณ์์ที่่�ด่ในฐานะเมีืองก่ฬาชีั�นนำาข่องโล่ก 

การเป็็นเจั้าภาพจััดงาน นอกจัากจัะเป็็นการมีอบความีบันเที่ิงแล่ะกิจักรรมีต่่าง ๆ ให้้กับป็ระชีาชีนในเมีืองแล่้ว ยังสูามีารถด้งดูด

ชีาวต่่างชีาต่ิให้้มีาเย่�ยมีเยือนเมีือง ที่ำาให้้เมีืองมี่ความีสูำาคัญยิ�งข่้�น .

 

ศูนย์กลางข้องการกีฬา

การแข่่งข่ันจัักรยาน นอกจัากจัะสูร้างป็ระโยชีน์ที่างเศรษฐกิจัในมีิต่ิข่องการมี่ผัู้เข่้าพักโรงแรมีเพิ�มีข่้�น ร้านอาห้ารมี่ยอดจัำาห้น่ายสููงข่้�น

ผัู้ให้้บริการข่นสู่งมี่รายได้ด่ข่้�นแล่้ว ยังเป็็นการสูร้างความีเป็็นศูนย์กล่างข่องการก่ฬาให้้แก่พื�นที่่�ได้อ่กด้วย เชี่น ศูนย์กล่างก่ฬาจัักรยาน

มีาราธอน เพราะจัะมี่ผัู้สูนใจัป็่�นจัักรยานในพื�นที่่�มีากข่้�น ก่อเกิดเป็็นกำาล่ังซิื�อสูร้างรายได้ให้้ร้านจัักรยานแล่ะภาคธุรกิจัที่่�เก่�ยวกับจัักรยาน 

ซิ้�งเป็็นการสู่งเสูริมีภาคธุรกิจัที่้องถิ�นไป็ในต่ัว

ในที่ำานองเด่ยวกัน ก็จัะมี่ผัู้ที่่�สูนใจัเดินที่างมีาเยือนเมีือง เพ่อฝูึกซิ้อมีก่ฬาป็ระเภที่ดังกล่่าวบนสูนามีการแข่่งข่ันจัริง จั้งเป็็นการเสูริมี

ศักยภาพการที่่องเที่่�ยวแล่ะเศรษฐกิจัไป็พร้อมี ๆ กัน 

สุข้ภาพิข้องประชิาชินในชิุม่ชิน

การแข่่งข่ันก่ฬาชี่วยข่ับเคล่่อนกระแสูการรักสูุข่ภาพแล่ะการมี่คุณ์ภาพชี่วิต่ที่่�ด่ข่องคนในสูังคมี การจััดการแข่่งข่ันก่ฬาในที่้องถิ�นชี่วย

สูร้างแรงบันดาล่ใจั กระตุ่้นคนในสูังคมีให้้มี่ความีต่่นต่ัว แล่ะต่้องการที่่�จัะมี่คุณ์ภาพชี่วิต่ที่่�ด่ข่้�น การเป็็นเจั้าภาพจััดงานในล่ักษณ์ะที่่�

ป็ระชีาชีนในพื�นที่่�สูามีารถเข่้าร่วมีได้ จั้งเป็็นการสูร้างป็ระโยชีน์ให้้กับคนที่้องถิ�นอย่างแที่้จัริง  

 

GFNY ที่ำางานร่วมีกับผัู้ที่่�สูนใจัเข่้าร่วมี ผั่านกิจักรรมีฝูึกซิ้อมี โดยให้้ต่ัวแที่นซิ้�งเป็็นทีู่ต่แล่ะครูฝูึกข่อง GFNY จััดฝูึกสูอนบนสูนามีแข่่ง

แล่ะต่ามีสูถานที่่�ต่่าง ๆ
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การแข่่งข่ันที่่� GFNY จััดจัะเน้นกิจักรรมีที่้าที่ายความีอดที่น โดยนักป็่�นจัะต่้องแข่่งกับเวล่า แข่่งกับต่นเอง แล่ะแข่่งกับผัู้อ่น โดยการ

แข่่งข่ัน GFNY NYC ที่่�นครนิวยอร์ก เป็็นการแข่่งข่ัน GFNY เวิล่์ดแชีมีเป็ี�ยนชีิพ จัากการแข่่งข่ัน GFNY เวิล่ด์ซิ่ร่สู์ที่ั�วโล่ก

ในการแข่่งข่ัน GFNY เวิล่ด์นั�นไมี่ว่าจัะจััดข่้�นที่่�ใดก็ต่ามี นักป็่�นจัักรยานจัะต่้องผั่านด่านความีที่้าที่ายในล่ักษณ์ะเด่ยวกัน ยิ�งไป็กว่านั�น 

นักป็่�นที่่�ที่ำาผัล่งานได้ด่จัากที่ั�วทีุ่กมีุมีโล่กจัะถูกคัดเล่ือกให้้เป็็น Elite Racer corral ห้รือดร่มีที่่มีนักป็่�นน่องเห้ล่็ก เพ่อรับเชีิญไป็

ร่วมีป็่�นในการแข่่งข่ัน GFNY เวิล่์ดแชีมีเป็ี�ยนชีิพ โดยเริ�มีจัากการแข่่งข่ันที่่�นครนิวยอร์ก แล่ะการแข่่งข่ันอ่น ๆ ที่ั�วโล่กต่ล่อดที่ั�งป็ี

กำาหนด์การในสถูานการณ์ปกติิ

การแข่่งข่ันจัะเริ�มีต่้นด้วยการป็ล่่อยต่ัวผัู้เข่้าแข่่งข่ันออกจัากจัุดเริ�มีต่้น โดยนักป็่�นแต่่ล่ะคนจัะได้รับการต่ิดชีิป็เป็็นรายบุคคล่เพ่อจัับเวล่า

จัากจัุดเริ�มีต่้นไป็ยังเสู้นชีัย มี่การมีอบรางวัล่ในทีุ่กป็ระเภที่ แล่ะมี่การป็ิดถนนห้รือควบคุมีการจัราจัรเพ่อความีป็ล่อดภัย  

ผัู้เข่้าร่วมีทีุ่กคนจัะสูวมีเสูื�อแข่่งข่ันจัาก GFNY ซิ้�งมี่สู่เข่่ยวอันเป็็นเอกล่ักษณ์์ แล่ะได้กล่ายเป็็นสูัญล่ักษณ์์ข่องป็ระชีาคมีนักป็่�นโล่ก

ไป็แล่้ว

การแข่่งข่ันเป็ิดกว้างสูำาห้รับนักป็่�นอาชี่พแล่ะมีือสูมีัครเล่่น  

เส้นทาง

เสู้นที่างการแข่่งข่ันข่อง GFNY ทีุ่กรายการ มี่ให้้เล่ือก 2 เสู้นที่าง 

การแข่่งข่ันแบ่งออกเป็็นป็ระเภที่แล่ะเสู้นที่างที่่�แต่กต่่างกัน มี่ที่ั�งเสู้นที่างระยะไกล่ เสู้นที่างที่่�ที่้าที่าย แล่ะเสู้นที่างระยะป็านกล่างเน้น

นันที่นาการแล่ะการผั่อนคล่าย

ระยะไกล่ (120 -160 กมี. มี่ที่างชีัน 0 - 3000 มี.) 

ระยะป็านกล่าง (65 - 90 กมี. มี่ที่างชีัน 0 - 1500 มี.)

นักป็่�นสูามีารถเล่ือกร่วมีแข่่งข่ันในการแข่่งข่ันข่อง GFNY ได้ที่ั�งป็ระเภที่บุคคล่แล่ะป็ระเภที่ที่่มี 

นอกจัากน่� นักก่ฬายังสูามีารถล่งที่ะเบ่ยนเพ่อร่วมีการแข่่งข่ัน Him & Her ซิ้�งเป็็นกิจักรรมีที่่�มีุ่งเน้นการชี่วยเห้ล่ือซิ้�งกันแล่ะกันไป็จันถ้ง

เสู้นชีัย ผัู้เข่้าแข่่งข่ันในป็ระเภที่ Him & Her จัะต่้องเข่้าเสู้นชีัยโดยที่ำาเวล่าห้่างกันไมี่เกิน 30 วินาที่่ จั้งจัะถือว่าผั่านกิจักรรมี ซิ้�งกต่ิกา

ดังกล่่าวเป็็นห้ัวใจัสูำาคัญข่องกิจักรรมี แล่ะเป็็นสูิ�งที่่�สูะที่้อนถ้งความีร่วมีมีือแล่ะความีชี่วยเห้ล่ือซิ้�งกันแล่ะกัน 

 การแข่่งข่ันแต่่ล่ะรายการจัะใชี้เวล่า 3 วัน โดยมี่รูป็แบบดังน่� 

เวลา กิจักรรม่

วันที� 1 - วันศุกร์

09.00 – 11.00 น. ป็่�นจัักรยานเป็็นกลุ่่มี

13.00 – 17.00 น. งานแสูดงสูินค้าแล่ะเป็ิดการล่งที่ะเบ่ยน

18.30 น. กิจักรรมีต่้อนรับผัู้เข่้าร่วมี

วันที� 2 - วันเสาร์

09.00 น. ป็่�นจัักรยานเป็็นกลุ่่มี

10.00 น. การแข่่งข่ัน GFNY สูำาห้รับเด็ก (กิจักรรมีเสูริมี)

13.00 - 19.00 น. เป็ิดงานแสูดงสูินค้าแล่ะการล่งที่ะเบ่ยน

Day 3 - Sunday

07.00 น. เริ�มีการแข่่งข่ัน

18.00 น. สูิ�นสูุดกิจักรรมี

เหรียญ่รางวัล

ผัู้พิชีิต่เสู้นชีัยทีุ่กคนที่ั�งในเสู้นที่างระยะยาวแล่ะระยะป็านกล่างจัะได้รับเห้ร่ยญรางวัล่ กิจักรรมีโดย GFNY มี่ล่ักษณ์ะเป็็นที่ั�งการแข่่งข่ัน

แล่ะการที่้าที่ายสูมีรรถนะข่องบุคคล่ โดยเป็ิดรับทีุ่กคนไมี่ว่าจัะต่ั�งใจัมีาเข่้าร่วมีเพ่อคว้าชีัยห้รือเพ่อความีสูนุกสูนาน 

การแข้่งข้ันเวิลด์์ซีีรีส์ และการแข้่งข้ันเวิล์ด์แชิม่เปี�ยนชิิพิ
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ประเภทการแข้่งข้ัน
ประเภท ชิาย หญ่ิง

บุคคล่ ระยะยาว 165 กมี. ระยะป็านกล่าง 85 กมี. ระยะยาว 165 กมี. ระยะป็านกล่าง 85 กมี.

กลุ่่มีอายุ 18-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80+

35-39

45-49

55-59

65-69

75-79

18-34

40-44

50-54

60-64

70-74

35-39

45-49

55-59

65-69

75-79

80+

ประเภทการแข้่งข้ันสำาหรับเด์็ก 
ประเภท ชิาย หญ่ิง

เชิ้าวันเสาร์

กลุ่่มีเยาวชีน 20 กมี. 20 กมี.

กลุ่่มีอายุ 14 – 15

16 - 17

14 – 15

16 - 17

บ่ายวันเสาร์

เด็ก แข่่งข่ันที่ดสูอบเวล่า 5 กมี. 5 กมี.

กลุ่่มีอายุ 8 – 10

11 – 12

13

8 – 10

11 – 12

13
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การแข้่งข้ัน GFNY 

การแข้่งข้ัน GFNY ทุกรายการม่ีลักษณะ ด์ังนี� 

• จัุดจััดการแข่่งข่ันอยู่ห้่างจัากสูนามีบินสูำาคัญ เดินที่างโดยรถยนต่์ (ห้่างจัากสูนามีบิน

นานาชีาต่ิ ไมี่เกิน 2 ชีั�วโมีง แล่ะห้่างจัากสูนามีบินแห้่งชีาต่ิไมี่เกิน 30 นาที่่) ่

• มี่แห้ล่่งที่่องเที่่�ยวเพ่อรองรับนักป็่�นจัักรยานแล่ะครอบครัวที่่�มีาจัากต่่างป็ระเที่ศ 

• มี่โรงแรมีให้้เล่ือกอย่างห้ล่ากห้ล่ายแล่ะเห้มีาะสูมีกับทีุ่กระดับงบป็ระมีาณ์ 

• มี่การจััดการจัราจัรเพ่ออำานวยความีสูะดวกให้้กับนักป็่�นต่ามีที่างแยกต่่าง ๆ ต่ล่อด

เสู้นที่างการแข่่งข่ัน (เชี่น สูิที่ธิในการผั่านที่างโดยไมี่ต่้องรอสูัญญาณ์ไฟ ห้รือป็้าย

จัราจัร เป็็นต่้น) โดยสู่วนให้ญ่จัะมี่เจั้าห้น้าที่่�ต่ำารวจัคอยควบคุมีดูแล่ให้้ 

• ชีิป็ที่่�ต่ิดอยู่กับนักป็่�นแต่่ล่ะคนจัะที่ำาการจัับเวล่าต่ั�งแต่่ป็ล่่อยต่ัวไป็จันถ้งเสู้นชีัย 

   แล่ะจััดอันดับการแข่่งข่ันต่ามีเวล่าที่่�ที่ำาได้ 

หลักการทำางานข้อง GFNY 

GFNY มี่แผันการต่ล่าดระห้ว่างป็ระเที่ศ ใชี้กฎกต่ิกาแบบเด่ยวกันในทีุ่กการแข่่งข่ัน 

มี่การนำาเสูนอแนวป็ฏิบัต่ิเพ่อให้้ผัู้เข่้าร่วมีการแข่่งข่ัน GFNY เวิล่ด์ทีุ่กแห้่งที่ั�วโล่ก

ได้เข่้าใจัต่รงกัน  

ที่่มีที่้องถิ�นในป็ระเที่ศเจั้าภาพจัะบริห้ารจััดการแล่ะดำาเนินการแข่่งข่ัน GFNY 

ในป็ระเที่ศนั�น ๆ 

วิธ์ีคัด์ติัวนักกีฬา  

เมี่อนักป็่�นถูกคัดเล่ือก จัะคงสูถานะนักป็่�นน่องเห้ล่็ก (Elite Racer) เป็็นเวล่า 380 วัน

นับจัากวันที่่�ผั่านการคัดเล่ือกจัากการแข่่งข่ัน GFNY เวิล่ด์ นักป็่�นจัะเริ�มีต่้นจัากพื�นที่่�ใด

พื�นที่่�ห้น้�งใน 4 จัุด ดังน่� 

การแข้่งข้ัน GFNY แชิม่เปี�ยนชิิพิ  

ผัู้ชีนะการแข่่งข่ัน GFNY แชีมีเป็ี�ยนชีิพแบบผัสูมีในแต่่ล่ะภูมีิภาค (ชีายแล่ะห้ญิง) 

จัะได้รับรางวัล่เป็็นต่ั๋วเคร่องบิน ที่่�พัก แล่ะสูิที่ธิในการเข่้าแข่่งข่ันการแข่่งข่ัน GFNY 

เวิล่ด์แชีมีเปี็�ยนชิีพท่ี่�นครนิวยอร์ก เพ่อชิีงต่ำาแห้น่งแชีมีป์็โล่ก GFNY เวิล่ด์แชีมีเปี็�ยนชิีพ 
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วันที� การแข้่งข้ัน สถูานที�

12 กุมีภาพันธ์ 2566 GFNY กัวล่าล่ัมีเป็อร์ มีาเล่เซิ่ย

5 มี่นาคมี 2566 GFNY มีอนเต่ร์เรย์ เมี็กซิิโก

12 มี่นาคมี 2566 GFNY ป็ุนต่าเดล่เอสูเต่ อุรุกวัย

19 มี่นาคมี 2566 GFNY สูาธารณ์รัฐโดมีินิกัน สูาธารณ์รัฐโดมีินิกัน

26 มี่นาคมี 2566 GFNY โบโกต่า โคล่อมีเบ่ย

26 มี่นาคมี 2566 GFNY คานสู์ ฝูรั�งเศสู

28 พฤษภาคมี 2566 GFNY วิล่ล่าร์ เดอ ล่็องสู์ ฝูรั�งเศสู

6 สูิงห้าคมี 2566 GFNY อิล่ล่ินอยสู์ ร็อคฟอร์ด สูห้รัฐอเมีริกา

27 สูิงห้าคมี 2566 GFNY อุป็ซิอล่า สูว่เดน

27 สูิงห้าคมี 2566 GFNY ตุ่นจัา โคล่อมีเบ่ย

3 กันยายน 2566 GFNY กุสูโก เป็รู

17 กันยายน 2566 GFNY บาห้ล่่ อินโดน่เซิ่ย

รอยืนยัน GFNY กัชีไกชี์ โป็รตุ่เกสู

รอยืนยัน GFNY มีิชีิแกน แอนอาร์เบอร์ สูห้รัฐอเมีริกา

รอยืนยัน GFNY ลู่ร์ด ตู่ร์มีาเล่ต่์ ฝูรั�งเศสู

รอยืนยัน GFNY กรานด์ บัล่ล่ง ฝูรั�งเศสู

รอยืนยัน GFNY ล่าโวยาน่ อัล่ป็์ดูเอซิ ฝูรั�งเศสู

รอยืนยัน GFNY ซิานโฮเซิ คอสูต่าริกา

รอยืนยัน GFNY เยรูซิาเล่็มี อิสูราเอล่

ติัวอย่างการแข้่งข้ัน GFNY 

GFNY บาหลี 

สิงหาคม่ 2565 

1,600 คน
นักป็่�นที่่�สูมีัครเข่้าร่วมีแข่่งข่ัน 

นักป่�นจัาก 26 ประเทศ  

ออสูเต่รเล่่ย บราซิิล่ บรูไน แคนาดา จั่น โคล่ัมีเบ่ย คอสูต่าริกา ฟินแล่นด์ 

ฝูรั�งเศสู เยอรมีน่ อินเด่ย อินโดน่เซิ่ย อิต่าล่่ ญ่�ป็ุ่น มีาเก๊า มีาเล่เซิ่ย เมี็กซิิโก 

ไนจั่เร่ย ฟิล่ิป็ป็ินสู์ โป็แล่นด์  สูิงคโป็ร์ แอฟริกาใต่้ สูเป็น สูวิต่เซิอร์แล่นด์ 

สูห้ราชีอาณ์าจัักร สูห้รัฐอเมีริกา

GFNY อิติาเลีย 

ม่ีนาคม่ 2562

823 คน 

นักป็่�นที่่�สูมีัครเข่้าร่วมีแข่่งข่ัน 

นักป่�นจัาก 33 ประเทศ  

อาร์เจันต่ินา เบล่เย่ยมี บราซิิล่ แคนาดา ชีิล่่ โคล่ัมีเบ่ย คอสูต่าริกา 

สูาธารณ์รัฐเชี็ก เดนมีาร์ก ฝูรั�งเศสู เยอรมีน่ ไอร์แล่นด์ อิสูราเอล่ อิต่าล่่ 

มีาเล่เซิ่ย มีอริเชี่ยสู เมี็กซิิโก เนเธอร์แล่นด์ ไนจั่เร่ย ป็านามีา ป็านามีา รัสูเซิ่ย 

สูเป็น สูว่เดน สูวิต่เซิอร์แล่นด์ ตุ่รก่ สูห้ราชีอาณ์าจัักร สูห้รัฐอเมีริกา อุรุกวัย 

เวเนซิูเอล่า 

ครั�งที� 2  

มี่นักป็่�นที่่�สูมีัครเข่้าร่วมีแข่่งข่ัน 892 ราย ในระยะเวล่า 6 สูัป็ดาห้์ก่อนวันแข่่งข่ัน 

อย่างไรก็ต่ามีการแข่่งข่ันถูกเล่่อนออกไป็ 

การแข้่งข้ัน GFNY รอบโลกในปี 2566

ข้้อมููลข้้างต้้นอาจมูีการเปลี�ยนแปลงได้้
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เกี�ยวกับแบรนด์์ GFNY

GFNY เป็นแบรนด์์กีฬาด์้านความ่อด์ทน (endurance) ระด์ับโลก:

เป็นที�ยอม่รับ ... เป็นที�ใฝ่�ฝ่่น ... และเป็นที�เชิ่อถูือ ... 

เป็นที�ยอม่รับ

เมี่อทีุ่กคนเห้็นสู่เข่่ยว จัะจัำา GFNY ได้ที่ันที่่ เพราะผัู้เข่้าแข่่งข่ันทีุ่กคนจัะสูวมีเสูื�อแข่่งอย่างเป็็นที่างการน่�เมี่อล่งแข่่ง GFNY กำาห้นดให้้

ผัู้แข่่งข่ันต่้องใสู่เสูื�อแข่่งดังกล่่าวมีาต่ั�งแต่่ป็ี 2553  

เป็นที�ใฝ่�ฝ่่น

ชีัดเจันด้วยการชีูแนวคิด มีาเป็็นโป็รสูักห้น้�งวัน (BE A PRO FOR A DAY) GFNY ให้้ทีุ่กคน ต่ั�งแต่่คนที่่�ออกต่ัวคนแรก ไป็จันถ้ง

คนที่่�เข่้าเสู้นชีัยคนสูุดที่้ายได้สูัมีผััสูป็ระสูบการณ์์การป็่�นจัักรยานระดับโล่ก นักป็่�นจั้งสูามีารถสูนุกสูนานไป็กับการป็่�นในบรรยากาศ

ฉันมีิต่ร เพิ�มีความีที่้าที่ายให้้ต่นเอง แล่ะเข่้าเสู้นชีัยเพ่อรับเห้ร่ยญผัู้พิชีิต่ ในงาน GFNY ถือว่านักป็่�นทีุ่กคนคือดาวเด่นในแบบข่อง

ต่นเอง  

เป็นที�เชิ่อถูือ

GFNY เป็ิดต่ัวเมี่อป็ี 2553 แล่ะในป็่จัจัุบันมี่การจััดแข่่งข่ันมีากกว่า 20 รายการ ใน 17 ป็ระเที่ศ การแข่่งข่ัน GFNY ทีุ่กรายการ

มี่จัุดเด่นคือ  

• เป็็นกิจักรรมีที่่�ป็ล่อดภัย จััดด้วยมีาต่รฐานระดับโล่ก

• ได้รับป็ระสูบการณ์์แบบเด่ยวกันในทีุ่กสูนามีที่ั�วโล่ก ใชี้กฎกต่ิกาเด่ยวกัน

• นักก่ฬาแล่ะครอบครัวได้ที่ำากิจักรรมีนันที่นาการในสูถานที่่�ที่่องเที่่�ยวที่่�น่าค้นห้า

• ได้รับโอกาสูในการคัดต่ัวเพ่อเป็็นสูมีาชีิกดร่มีที่่มีนักป็่�นน่องเห้ล่็กเพ่อเข่้าร่วมีการแข่่งข่ัน GFNY เวิล่ด์ทีุ่กรายการ

• มี่นักป็่�นเข่้าร่วมีในการแข่่งข่ัน GFNY ทีุ่กรายการจัาก 20-100 ป็ระเที่ศ

แบรนด์ GFNY ที่่�เป็็นที่่�รู้จัักแล่ะเป็็นที่่�เชี่อถือ นักป็่�นจั้งมีั�นใจัในการเข่้าร่วมีเดินที่าง แล่ะล่างานมีาร่วมีกิจักรรมีการแข่่งข่ันข่อง GFNY  

สิ�งแวด์ล้อม่

GFNY ใส่ใจัในสิ�งแวด์ล้อม่… ป็่ญห้าสูิ�งแวดล่้อมีสูำาคัญที่่�เกิดจัากการแข่่งข่ันที่่�เราจััดข่้�น คือมี่นักป็่�นบางคนที่ิ�งข่ยะเกล่่อนกล่าดไว้ต่ามี

เสู้นที่าง ด้วยความีเป็็นงานก่ฬามีห้าชีนข่นาดให้ญ่ GFNY จั้งห้ล่่กเล่่�ยงการใชี้วัสูดุใชี้ครั�งเด่ยวแล่้วที่ิ�ง ห้รือการใชี้บรรจัุภัณ์ฑ์์ที่่�มีากเกิน

จัำาเป็็น แล่ะเน้นการ “นำากล่ับมีาใชี้ซิำ�า”

นอกจัากน่� GFNY ได้กำาห้นดมีาต่รการเพ่อบรรเที่าผัล่กระที่บต่่อสูิ�งแวดล่้อมี ดังกล่่าวดังน่�

เสื�อกีฬา - เสูื�อก่ฬาข่อง GFNY มี่กระเป็๋าข่้างสูำาห้รับเก็บวัสูดุห้่อข่อง

โซีนรักษ์สิ�งแวด์ล้อม่ - สูำาห้รับนักป็่�นที่่�ต่้องการที่ำาเวล่าห้รือไมี่อยากห้ยุดป็่�น สูามีารถที่ิ�งข่ยะได้ที่่�สูถาน่ชี่วยเห้ล่ือข่อง GFNY ได้

โดยไมี่ต่้องชีะล่อความีเร็ว

ข้วด์นำ�า - นักป็่�นทีุ่กคนจัะได้รับ ข่วดนำ�า GFNY ฟล่าย ซิ้�งเป็็นข่วดนำ�าสูำาห้รับจัักรยานออกแบบโดย ELITE แล่ะผัล่ิต่ผัล่จัากงานวิจััย

ที่่�ใชี้เวล่าศ้กษานานถ้ง 3 ป็ี โดยที่่มีวิจััยจัากมีห้าวิที่ยาล่ัย 2 ชีุด โดยมี่วัต่ถุป็ระสูงค์เพ่อผัล่ิต่ข่วดนำ�าพล่าสูต่ิกสูำาห้รับจัักรยานที่่�มี่

นำ�าห้นักเบาแล่ะเป็็นมีิต่รต่่อสูิ�งแวดล่้อมีที่่�สูุดในที่้องต่ล่าดe

ถูุงข้องข้วัญ่ GFNY - เป็็นถุงที่่�ให้้คุณ์ภาพมีาก่อนป็ริมีาณ์ เพราะเป็็นถุงรวมีข่องใชี้ที่่�มี่ป็ระโยชีน์แต่่ไมี่สูร้างข่ยะ  

บรรจัุภัณฑ์์สินค้าแบบ GFNY - GFNY ไมี่เพิ�มีห้รือใชี้บรรจัุภัณ์ฑ์์เกินจัำาเป็็น แล่ะใชี้ที่างเล่ือกที่่�เป็็นมีิต่รต่่อสูิ�งแวดล่้อมีที่่�สูุดเสูมีอ

ชิุด์สวม่ใส่ข้อง GFNY - โรงงานผัล่ิต่ชีุดสูวมีใสู่สูำาห้รับนักป็่�นจัักรยานข่อง GFNY อยู่ที่่�ป็ระเที่ศอิต่าล่่ ผั่านการรับรองจัาก OekoTex 

ว่าเป็็นชีุดสูวมีใสู่ที่่�ไมี่มี่สู่วนป็ระกอบแล่ะสูารเคมี่ที่่�เป็็นอันต่รายต่่อผัิวห้นังแล่ะอวัยวะต่่าง ๆ ข่องร่างกาย ซิ้�งก็ห้มีายความีว่าชีุดสูวมีใสู่

เห้ล่่าน่�ยังสู่งผัล่กระที่บต่่อสูิ�งแวดล่้อมีต่ำ�าอ่กด้วย

แว่นกันแด์ด์ GFNY สปีด์ - ป็่จัจัุบันผัล่ิต่จัากวัสูดุชี่วภาพ 58%
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แคม่เปญ่การโฆษณาและประชิาสัม่พิันธ์์แบรนด์์

     การโฆษณาและประชิาสัม่พิันธ์์แบรนด์์

GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ข่อเสูนอโอกาสูในการป็ระชีาสูัมีพันธ์แบรนด์อย่างมี่ระดับผั่านชี่องที่างที่่�ห้ล่ากห้ล่าย เพ่อให้้ผัู้สูนับสูนุนเข่้าถ้งกลุ่่มีเป็้าห้มีายได้เต่็มีที่่�ที่ั�งก่อนการแข่่งข่ัน ระห้ว่างการแข่่งข่ัน แล่ะห้ล่ังการแข่่งข่ัน ดังน่�

ก่อนการแข้่งข้ัน - การป็ระชีาสูัมีพันธ์ผั่านชี่องที่างออนไล่น์ สูิ�งพิมีพ์ สู่อ งานแถล่งข่่าว นิต่ยสูาร แล่ะข่่าวสูารต่่าง ๆ

ม่หกรรม่สุด์สัปด์าห์ - จััดกิจักรรมีที่่�ห้ล่ากห้ล่าย จััดบูธที่่�ห้มีู่บ้านรวมีกิจักรรมี (Event Village) แล่ะการป็ระชีาสูัมีพันธ์แบรนด์ในเอกสูารเก่�ยวกับการแข่่งข่ันทีุ่กชีนิด ใบป็ล่ิว ถุงข่องข่วัญ แล่ะป็้ายป็ระชีาสูัมีพันธ์

หลังการแข้่งข้ัน - แคมีเป็ญผั่านชี่องที่างดิจัิที่ัล่เพ่อสูรุป็ภาพรวมีข่องการแข่่งข่ัน บที่วิจัารณ์์โดยสู่อ จัดห้มีายสู่งต่รงถ้งผัู้แข่่งข่ัน แล่ะการออกโฆษณ์าอย่างต่่อเน่องเพ่อป็ระชีาสูัมีพันธ์การแข่่งข่ันทีุ่กรายการ

ดูรายล่ะเอ่ยดที่ั�งห้มีดได้ในรายการสูิที่ธิป็ระโยชีน์
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  ส่อพิันธ์ม่ิติรและการใชิ้พิื�นที�ส่อ

GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 กำาล่ังมีองห้าสู่อพันธมีิต่ร จัำานวน 10 ราย

ผัู้สูนับสูนุนแล่ะพันธมีิต่รที่างธุรกิจัจัะได้รับป็ระโยชีน์จัากพื�นที่่�โฆษณ์าแล่ะงาน

บรรณ์าธิการเพ่อการป็ระชีาสูัมีพันธ์ผั่านสู่อพันธมีิต่ร

โดยจัะมี่การป็ระชีาสูัมีพันธ์ข่่าวเก่�ยวกับการแข่่งข่ัน GFNY เวิล่ด์ ก่อนการแข่่งข่ัน 

ระห้ว่างการแข่่งข่ัน แล่ะห้ล่ังการแข่่งข่ัน

โดยมี่ผัู้รับชีมีข่้อมีูล่ข่่าวสูารป็ระมีาณ์ 4 ล่้านครั�งต่่อเดือนที่ั�วโล่กที่ั�งในรูป็แบบสูิ�งพิมีพ์

แล่ะที่างออนไล่น์ผั่านสู่อต่่าง ๆ 

 

รายชิ่อนิติยสารกีฬาจัักรยาน: Bicycling (US, SWE, BRA), Cyclepresse (CA), 

Cycling Plus (UK) Cycling Weekly (UK), Cyclist UK, Cicloturismo (IT), Tour 

(DE), RoadBike (DE), Cyclosprint (BE), Grinta! (BE), Interval (ISR), Kadens 

(SWE), Ciclismo a Fondo (ES), Outside (US), Ciclismo a Fondo (ES), Top 

Vélo (FR), CycleSport (FR), Cycle Sports (JP), Men’s Health (US)  

รายชิ่อหนังสือพิิม่พิ์: Wall Street Journal (US), New York Times (US), NY Post 

(US), La Gazzetta dello Sport (IT), America Oggi (US)

ชิ่องโทรทัศน์: WCBS (NYC), WPIX (NYC), NY1 (NYC), SKY Sports (IT), 

RAI (IT)

เว็บไซีติ์: Bloomberg, Bicycling, BikeRadar, CyclingNews, cycling.it, Lower 

Hudson Valley News, NorthJersey.com 

  การสนับสนุนด์้านประชิาสัม่พัินธ์์

นอกจัากผัู้สูนับสูนุนแล่ะพันธมีิต่รที่างธุรกิจัทีุ่กรายจัะได้รับสูิที่ธิในการผัูกแบรนด์เข่้ากับ

การแข่่งข่ัน GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 เพ่อวัต่ถุป็ระสูงค์ที่างการโฆษณ์าแล่ะ

ป็ระชีาสูัมีพันธ์แล่้ว

ผัู้สูนับสูนุนสูามีารถใชี้โอกาสูดังกล่่าวในการผัล่ิต่สู่อป็ระชีาสูัมีพันธ์ข่องต่นเพ่อร่วมีนำา

เสูนอข่่าวแล่ะกิจักรรมีต่่าง ๆ โดยข่่าวเก่�ยวกับการแข่่งข่ันจัะถูกนำาเสูนอผั่านสู่อที่ั�งระดับ

ที่้องถิ�นแล่ะระดับป็ระเที่ศ ป็ระเภที่ห้นังสูือพิมีพ์ ต่ล่อดจันสู่อระดับภูมีิภาคเอเชี่ยแล่ะ

ระดับโล่ก ป็ระเภที่ห้นังสูือพิมีพ์ โที่รที่ัศน์ วิที่ยุ แล่ะนิต่ยสูารต่่าง ๆ นอกจัากน่�ยังมี่การ

เผัยแพร่ข่่าวป็ระชีาสูัมีพันธ์ผั่านเว็บไซิต่์ก่ฬาแล่ะก่ฬาจัักรยานที่ั�งในระดับภูมีิภาคแล่ะ

ระดับสูากล่

GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 มี่นโยบายที่่�เพิ�มีข่่ดความีสูามีารถด้านการป็ระชีาสูัมีพันธ์

ผั่านสู่อโดยจัะเชีิญ จััดห้าที่่�พัก แล่ะป็้อนข่่าวให้้แก่สู่อบางกลุ่่มี ที่่�คัดสูรรแล่้วว่าป็ระสูบ

ความีสูำาเร็จัสููงแล่ะมี่ความีคุ้มีค่าต่่อผัู้สูนับสูนุนในมีิต่ิข่องการป็ระชีาสูัมีพันธ์ผั่านสู่อ

GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 มี่บริการจััดการแล่ะให้้คำาป็ร้กษา ในทีุ่กมีิต่ิที่่�จัำาเป็็นอันจัะ

ที่ำาให้้การจััดการแข่่งข่ันป็ระสูบผัล่สูำาเร็จัลุ่ล่่วงด้วยด่ ไมี่ว่าจัะเป็็นการสูนับสูนุนที่างการ

ต่ล่าดอย่างครบวงจัร การวางแผันการแข่่งข่ันอย่างมีืออาชี่พ การจััดการด้านการข่นสู่ง

อย่างเป็็นระบบ ระบบการล่งที่ะเบ่ยนที่่�ง่ายแล่ะได้ป็ระสูิที่ธิภาพ ต่ล่อดจันการป็ฏิบัต่ิต่ามี

ข่้อกำาห้นดด้านสูุข่ภาพแล่ะความีป็ล่อดภัย

	 	   GFNY Media Coverage

9

GFNY World races receive extensive international media coverage in advance of, during and after the event.

The event receives approximately 4 million unique views per month globally in print and online through various media outlets. 

Cycling magazines: Bicycling (US, SWE, BRA), Cyclepresse (CA), Cycling Plus (UK) Cycling Weekly (UK), Cyclist UK, Cicloturismo (IT), Tour (DE), 
RoadBike (DE), Cyclosprint (BE), Grinta! (BE), Interval (ISR), Kadens (SWE), Ciclismo a Fondo (ES), Outside (US), Ciclismo a Fondo (ES), Top Vélo 
(FR), CycleSport (FR), Cycle Sports (JP), Men’s Health (US)


Newspapers: Wall Street Journal (US), New York Times (US), NY Post (US), La Gazzetta dello Sport (IT), America Oggi (US)


Television: WCBS (NYC), WPIX (NYC), NY1 (NYC), SKY Sports (IT), RAI (IT)


Websites: Bloomberg, Bicycling, BikeRadar, CyclingNews, cycling.it, Lower Hudson Valley News, NorthJersey.com


THAIL
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   ส่อสังคม่

ผัู้สูนับสูนุนสูามีารถร่วมีกับผัู้จััดงานผั่านสู่อสูังคมีชี่องที่างต่่าง ๆ เพ่อจััดกิจักรรมีการแข่่งข่ันแล่ะการป็ระชีาสูัมีพันธ์ได้

  ยูทีู่บ https://www.youtube.com/c/GFNYWorld - สม่าชิิก 3.2K+ 

  เฟสูบุ๊ค https://www.facebook.com/granfondony/ - ผู้ติิด์ติาม่ 43k+ 

  กลุ่่มีเฟสูบุ๊ค https://www.facebook.com/groups/gfnyclub/ - ผู้ติิด์ติาม่ 6.5K+

  อินสูต่าแกรมี https://www.instagram.com/gfny_world/ - ผู้ติิด์ติาม่ 23.4K+ 

  ที่วิต่เต่อร์ https://twitter.com/granfondony - ผู้ติิด์ติาม่ 3.8K+

GFNY Gruppo

GFNY Gruppo เป็็นรายการรายสูัป็ดาห้์บนยูทีู่บจััดโดย GFNY โดยที่่มี GFNY Gruppo จัะเดินที่างไป็ยังการแข่่งข่ัน GFNY ต่ามี

สูถานที่่�ต่่าง ๆ แล่ะบอกเล่่าเร่องราวเก่�ยวกับการเดินที่างไป็ยังการแข่่งข่ัน กิจักรรมีก่อนการแข่่งข่ัน สูัมีภาษณ์์นักป็่�น แล่ะถ่ายที่อด

ภาพการแข่่งข่ันมีาให้้แฟน ๆ ได้รับชีมี สู่วนในชี่วงสูัป็ดาห้์ที่่�ไมี่มี่การแข่่งข่ัน รายการ Gruppo จัะที่ำาคอนเที่้นเก่�ยวกับ GFNY 

ในมีิต่ิอ่น ๆ เชี่น ป็ระมีวล่ภาพก่อนการแข่่งข่ันแล่ะกล่ยุที่ธ์ควรที่่�ใชี้สูำาห้รับเสู้นที่างการแข่่งข่ันที่่�จัะมีาถ้ง เห้ร่ยญรางวัล่ที่ั�งสูามี 

แล่ะวิธ่ที่่�จัะได้เห้ร่ยญ เกร็ดความีรู้เก่�ยวกับการเดินที่างไป็ยังสูถานที่่�จััดการแข่่งข่ัน GFNY ที่่�จัะมีาถ้ง บที่สูัมีภาษณ์์ เกร็ดความีรู้

เก่�ยวกับการฝูึกซิ้อมี ต่ล่อดจันข่่าวเก่�ยวกับการแข่่งข่ัน

จัิบกาแฟฟ่งเร่องราวทุกวันกับ GFNY PODCAST  

คุณ์ล่ิเด่ย แล่ะคุณ์อูไล่ จัะนำาเสูนอข่่าวล่่าสูุดที่างพอดคาสูต่์ ในรายการ DAILY COFFEE WITH GFNY ไมี่ว่าจัะเป็็นการเป็ล่่�ย

นเสู้นที่างแข่่งข่ัน รายการแข่่งข่ันมีาให้มี่ แล่ะแบบชีุดสูวมีใสู่ล่่าสูุด โดยผัู้ฟ่งจัะได้รับฟ่งข่่าวเห้ล่่าน่�ก่อนใครที่่�น่� ต่ัวอย่างห้ัวข่้อข่่าวใน

สูัป็ดาห้์ที่่�ผั่านมีา มี่ดังน่�

• ถ่ายที่อดสูดการแข่่งข่ัน GFNY ห้ล่ายรายการ

• การผัล่ิต่ถุงข่องข่วัญ (Goodie bag)

• เจัาะล่้กการแข่่งข่ัน

• ป็ระสูบการณ์์ให้มี่ ๆ ในการเข่้าเสู้นชีัยครั�งแรก... แล่ะเร่องราวอ่น ๆ อ่กมีากมีาย

(เกือบ) ทีุ่กวัน 

(สู่วนให้ญ่ใชี้เวล่าป็ระมีาณ์) ห้้านาที่่

ที่าง Apple Podcast, Spotify, Player FM, Stitcher, Libsyn, แล่ะ Amazon Music

  การติลาด์เชิิงประสบการณ ์

คาดว่าจัะมี่ผัู้เข่้าร่วมีงานมีากกว่า 2,000 คนต่่อการแข่่งข่ัน จัากการแข่่งข่ันที่ั�ง 2 รายการ แล่ะรวมีถ้งการเข่้าถ้งผัู้ชีมีงาน GFNY 

ป็ระเที่ศไที่ย 2566 จั้งเป็็นโอกาสูที่่�ด่สูำาห้รับแบรนด์ต่่าง ๆ ในการจััดแจักแล่ะให้้ที่ดล่องสูินค้าแล่ะบริการที่่�งานมีห้กรรมีจััดแสูดงสูินค้า

แล่ะบริการป็ระจัำาการแข่่งข่ันในแต่่ล่ะรายการ

การแข่่งข่ัน GFNY ห้ล่ายรายการที่ั�วโล่กมี่กิจักรรมีการซิ้อมีป็่�นเป็็นกลุ่่มี เพ่อให้้ผัู้เข่้าแข่่งข่ันได้เต่ร่ยมีต่ัวก่อนการแข่่งข่ันจัริง โดย

บางกลุ่่มีจัะเป็ิดกว้างสูำาห้รับป็ระชีาชีนที่ั�วไป็ที่ั�งผัู้ที่่�ล่งที่ะเบ่ยนแล่ะไมี่ได้ล่งที่ะเบ่ยน แล่ะบางกลุ่่มีเป็ิดรับเฉพาะนักป็่�นที่่�เป็็นผัู้เข่้าแข่่งข่ัน

ในบางรอบเที่่านั�น การซิ้อมีป็่�นเป็็นกลุ่่มีที่่�จััดโดย GFNY น่�เป็็นการป็่�นเพ่อสูานสูัมีพันธ์ที่างสูังคมีแล่ะไมี่ใชี่กิจักรรมีการแข่่งข่ัน โดยมี่

วัต่ถุป็ระสูงค์ห้ล่ัก คือ การเชีิญชีวนให้้ทีุ่กคนออกไป็ป็่�นจัักรยานด้วยกัน

  การรับรองลูกค้า

GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ข่อเสูนอโอกาสูที่่�ห้ล่ากห้ล่ายสูำาห้รับผัู้สูนับสูนุนในการรองรับแล่ะสูร้างความีบันเที่ิงให้้กับลู่กค้าแล่ะผัู้บริห้าร

ในการแข่่งข่ันที่่�จััดข่้�นที่ั�วไที่ย

โดยผัู้สูนับสูนุนงานจัะมี่โอกาสูในการมีอบความีบันเที่ิงให้้แก่ลู่กค้าข่องที่่านผั่านการสูนับสูนุนแพ็คเกจัพิเศษ

  การผลิติและแจักผลิติภัณฑ์์ส่งเสริม่การข้าย

GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ข่อเสูนอโอกาสูสูำาห้รับผัู้สูนับสูนุนแล่ะพันธมีิต่รที่างธุรกิจัในการผัล่ิต่สูินค้าแบรนด์ร่วมี ซิ้�งอาจัจัะใชี้แจักจั่าย

ผั่านสู่อห้รือการสู่งเสูริมีการข่ายในกิจักรรมีการต่ล่าดห้น้างาน เชี่น การแจักถุงข่องข่วัญ GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566
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รายการสิทธ์ิประโยชิน์ - ทุกรายการ

ระด์ับการสนับสนุน

ระด์ับที� 1: 

ผู้สนับสนุนหลัก

ระด์ับที� 2:

ผู้สนับสนุนร่วม่ 

ระด์ับที� 3:

ผู้จััด์หาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการ

และส่อพิันธ์ม่ิติร

GFNY ประเทศไทย 2566 - ทุกกิจักรรม่

สิทธ์ิด์้านการเป็นผลิติภัณฑ์์ชินิด์เด์ียวในการสนับสนุน และสิทธ์ิในการใชิ้ชิ่อ - ทุกกิจักรรม่

สูิที่ธิในการใชี้ชี่อในล่ักษณ์ะ [ชี่อผัู้สูนับสูนุนห้ล่ัก] GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 - เพ่อใชี้ในการ

โฆษณ์าแล่ะป็ระชีาสูัมีพันธ์  นอกจัากน่�ยังมี่สูิที่ธิในชี่อการแข่่งข่ันในป็ระเที่ศไที่ยที่ั�ง 2 รายการ 

ยกต่ัวอย่างการแข่่งข่ันจัักรยานที่่�กระบ่� สูิที่ธิในการใชี้ชี่อในล่ักษณ์ะ [ชี่อผัู้สูนับสูนุนห้ล่ัก] GFNY 

กระบ่� 2566 เสูนอโดย [ชี่อผัู้สูนับสูนุนการนำาเสูนอเฉพาะรายการ] - เพ่อใชี้ในการโฆษณ์าแล่ะ

ป็ระชีาสูัมีพันธ์

มี่

สูิที่ธิในการใชี้ชี่อในล่ักษณ์ะ ผัู้สูนับสูนุนร่วมีข่อง [ชี่อผัู้สูนับสูนุนห้ล่ัก] GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 

2566 - เพ่อใชี้ในการโฆษณ์าแล่ะป็ระชีาสูัมีพันธ์  สูำาห้รับการแข่่งข่ันในป็ระเที่ศไที่ยที่ั�ง 2 

รายการ ยกต่ัวอย่างการแข่่งข่ันจัักรยานที่่�กระบ่� สูิที่ธิในการใชี้ชี่อในล่ักษณ์ะ ผัู้สูนับสูนุนร่วมีข่อง 

[ชี่อผัู้สูนับสูนุนห้ล่ัก] GFNY กระบ่� 2566 เสูนอโดย  [ชี่อผัู้สูนับสูนุนการนำาเสูนอเฉพาะรายการ] 

- เพ่อใชี้ในการโฆษณ์าแล่ะป็ระชีาสูัมีพันธ์

มี่

สูิที่ธิในการใชี้ชี่อในล่ักษณ์ะ ผัู้จััดห้าสูินค้าแล่ะบริการอย่างเป็็นที่างการ/สู่อพันธมีิต่รข่อง [ชี่อผัู้

สูนับสูนุนห้ล่ัก] GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 - เพ่อใชี้ในการโฆษณ์าแล่ะป็ระชีาสูัมีพันธ์  สูำาห้รับ

การแข่่งข่ันในป็ระเที่ศไที่ยที่ั�ง 2 รายการ ยกต่ัวอย่างการแข่่งข่ันจัักรยานที่่�กระบ่� สูิที่ธิในการใชี้

ชี่อในล่ักษณ์ะ ชี่อผัู้จััดห้าสูินค้าแล่ะบริการอย่างเป็็นที่างการ/สู่อพันธมีิต่รข่อง [ชี่อผัู้สูนับสูนุน

ห้ล่ัก] GFNY กระบ่� 2566 เสูนอโดย [ชี่อผัู้สูนับสูนุนการนำาเสูนอเฉพาะรายการ] - เพ่อใชี้ใน

การโฆษณ์าแล่ะป็ระชีาสูัมีพันธ์

มี่

สูิที่ธิด้านการเป็็นผัล่ิต่ภัณ์ฑ์์ชีนิดเด่ยว - ใชี้การจัับเวล่าเป็็นห้มีวดห้มีู่ต่ัวอย่าง - สูิที่ธิในการ

ที่ำาการต่ล่าดเพ่อป็ระชีาสูัมีพันธ์ผัู้สูนับสูนุนเอง ในล่ักษณ์ะ ผัู้สูนับสูนุนการจัับเวล่าอย่างเป็็น

ที่างการข่องการแข่่งข่ันข่อง GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ทีุ่กรายการ แล่ะเป็็นผัู้ให้้บริการด้าน

การจัับเวล่าแต่่เพ่ยงผัู้เด่ยวในทีุ่กกิจักรรมี

มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านทรัพิย์สินทางป่ญ่ญ่าและการประชิาสัม่พิันธ์์แบรนด์์ - ทุกกิจักรรม่

โลโก้และภาพิ

สูิที่ธิในการใชี้โล่โก้สูำาเร็จั (lock-up) ข่อง GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ในการที่ำาการต่ล่าดที่ั�ง

ภายในแล่ะภายนอก

โล่โก้ผัู้สูนับสูนุนห้ล่ัก

อย่างเป็็นที่างการ

โล่โก้

ผัู้สูนับสูนุนร่วมีอย่างเป็็น

ที่างการ

โล่โก้ผัู้จััดห้าสูินค้าแล่ะ

บริการอย่างเป็็นที่างการ 

แล่ะสู่อพันธมีิต่ร

สูิที่ธิในการใชี้คล่ังภาพข่อง GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 - ภาพเคล่่อนไห้วแล่ะภาพนิ�ง - ในการ

ต่ล่าดทีุ่กรูป็แบบที่ั�งภายในแล่ะภายนอก
มี่ มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านการประชิาสัม่พิันธ์์แบรนด์์ - ทุกกิจักรรม่

ผัู้สูนับสูนุนทีุ่กกิจักรรมี ผัู้สูนับสูนุนรายกิจักรรมี แล่ะพันธมีิต่รที่างธุรกิจัจัะได้รับสูัดสู่วนพื�นที่่�

สูำาห้รับการป็ระชีาสูัมีพันธ์แบรนด์ ที่่�แต่กต่่างกัน

50% ข่องพื�นที่่�

ป็ระชีาสูัมีพันธ์

40% ข่องพื�นที่่�

ป็ระชีาสูัมีพันธ์ - 

แต่่ไมี่เกิน 20%

10% ข่องพื�นที่่�

ป็ระชีาสูัมีพันธ์ - 

แต่่ไมี่เกิน 5%

โล่โก้บนต่ัวผัู้เข่้าแข่่งข่ัน (ห้มีายเล่ข่ Bib) มี่

โล่โก้ที่่�ป็ระตู่ป็ล่่อยต่ัว เด่นชีัด มี่

โล่โก้ที่่�ป็ระตู่เสู้นชีัย เด่นชีัด มี่

โล่โก้บนโพเด่ยมีแล่ะฉากห้ล่ังเวที่่ เด่นชีัด มี่ มี่

แบนเนอร์ข่้างที่าง (85 x 140 ซิมี.) บางสู่วนต่ิดต่ั�งที่่�จัุดป็ล่่อยต่ัว/เสู้นชีัย X 45 X 30 X 12

การป็ระชีาสูัมีพันธ์แบรนด์บนแก้วนำ�าด่มีที่่�สูถาน่เคร่องด่มี - โดยงบป็ระมีาณ์ข่องผัู้สูนับสูนุน มี่

โล่โก้บนเที่ป็ที่่�ใชี้เป็็นเสู้นชีัย มี่ มี่ ไมี่มี่

พิธ่กรกล่่าวถ้งรายชี่อผัู้สูนับสูนุนในระห้ว่างการแข่่งข่ัน X 50 ครั�ง X 20 ครั�ง X 10 ครั�ง

โล่โก้บนเจั้าห้น้าที่่�จััดการแข่่งข่ัน เด่นชีัด มี่

รายการสิทธ์ิประโยชิน์ - ทุกรายการ

ระด์ับการสนับสนุน

ระด์ับที� 1: 

ผู้สนับสนุนหลัก

ระด์ับที� 2:

ผู้สนับสนุนร่วม่ 

ระด์ับที� 3:

ผู้จััด์หาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการ

และส่อพิันธ์ม่ิติร

งานแถล่งข่่าว - โล่โก้บนฉากห้ล่ังเวที่่ (งานแถล่งข่่าว โดยงบป็ระมีาณ์ข่องผัู้สูนับสูนุน) 50% แบ่งสูัดสู่วน 40% แบ่งสูัดสู่วน 10%

ป็ระชีาสูัมีพันธ์แบรนด์บนเห้ร่ยญรางวัล่สูำาห้รับผัู้พิชีิต่เสู้นชีัย มี่ บนเห้ร่ยญรางวัล่ มี่ บนริบบิ�น

โล่โก้บนห้น้าจัอ LED ที่่�มี่การป็ระชีาสูัมีพันธ์ มี่ มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านประชิาสัม่พิันธ์์แบรนด์์ - อ่น ๆ

การบรรจัุต่ัวอย่างวัสูดุห้รือสูินค้าเพ่อสู่งเสูริมีการข่ายในถุงข่องข่วัญ ถ้ามี่การจััดแจัก มี่ มี่ มี่

ชี่อบนบัต่รกิจักรรมีที่่�มี่การผัล่ิต่ การใชี้พื�นที่่�ห้ล่ังบัต่รเพ่อการโฆษณ์า (โดยงบป็ระมีาณ์ข่องผัู้

สูนับสูนุน)
มี่

การใสู่โล่โก้ล่งในคล่ิป็วิด่โอห้ล่ังการแข่่งข่ันที่่�มี่การผัล่ิต่ มี่ มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านการใชิ้พิื�นที�ส่อและการประชิาสัม่พิันธ์์  - ทุกกิจักรรม่

สูิที่ธิในการอ้างถ้งความีสูัมีพันธ์กับ GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ในแคมีเป็ญป็ระชีาสูัมีพันธ์แล่ะ

การโฆษณ์าทีุ่กชีนิด
มี่ มี่ มี่

การใสู่โล่โก้ล่งในโฆษณ์าห้รือกิจักรรมีการป็ระชีาสูัมีพันธ์ผั่านสู่อสูิ�งพิมีพ์ วิที่ยุ สู่อออนไล่น์ ห้รือ

สู่อสูังคมี เพ่อการป็ระชีาสูัมีพันธ์ GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ที่่�ผัู้จััดการแข่่งข่ันผัล่ิต่ข่้�น
มี่ มี่

งานแถล่งข่่าวเป็ิดต่ัวผัู้สูนับสูนุน - โดยงบป็ระมีาณ์ข่องผัู้สูนับสูนุน มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านแคม่เปญ่ประชิาสัม่พิันธ์์ - ทุกกิจักรรม่

การป็ระชีาสูัมีพันธ์ผัู้สูนับสูนุนผั่านแคมีเป็ญป็ระชีาสูัมีพันธ์ - ระดับการป็ระชีาสูัมีพันธ์ข่้�นอยู่กับ

ระดับการสูนับสูนุน
มี่ มี่ มี่

การโฆษณ์าบนเอกสูารอย่างเป็็นที่างการเพ่อแสูดงผัังกิจักรรมีการแข่่งข่ันที่่�จััดที่ำาข่้�น เต่็มีห้น้า คร้�งห้น้า 1/4 ห้น้า

สิทธ์ิด์้านรายการบนส่อด์ิจัิทัลและส่อสังคม่ - ทุกกิจักรรม่

การป็ระชีาสูัมีพันธ์แบรนด์ผั่านอ่เมีล่ เว็บไซิต่์ แล่ะการสู่อสูารผั่านเว็บไซิต่์ข่อง GFNY 

ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ทีุ่กรูป็แบบ เชี่น จัดห้มีายข่่าวอิเล่็กที่รอนิกสู์
มี่ เด่นชีัด

มี่

เด่นชีัดน้อยกว่า

มี่

เด่นชีัดน้อยกว่า

ร่วมีเป็็นสู่วนห้น้�งในกิจักรรมีการเข่้าถ้งกลุ่่มีเป็้าห้มีายผั่านสู่อดิจัิที่ัล่ เชี่น การเข่้าถ้งการไล่ฟ์วิด่โอ

บนบล่็อก การสูัมีภาษณ์์ การถามีต่อบบนที่วิต่เต่อร์ การโพสูต่์ที่ว่ต่ แล่ะการโพสูต่์เฟสูบุ๊ค
มี่ มี่

การป็ระชีาสัูมีพนัธ์ผ่ัานคอนเท้ี่นที่่�จัดัที่ำาข่้�นเพ่อการแข่่งขั่น GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 โดยเฉพาะ มี่ มี่ มี่

การเข่้าถ้งข่้อมีูล่ผัู้เข่้าแข่่งข่ัน มี่

สิทธ์ิด์้านการทำาการติลาด์เชิิงประสบการณ์ - ทุกกิจักรรม่

บูธในงานมีห้กรรมีป็ระจัำาการแข่่งข่ันแต่่ล่ะรายการ 5 x 12 มี. 6 x 3 มี. 3 x 3 มี.

การจััดแจักสูินค้าเพ่อการที่ดล่องใชี้ มี่ มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านการรับรองและการแจักบัติรกิจักรรม่ - ทุกกิจักรรม่

บัต่รว่ไอพ่เพ่อเข่้าพื�นที่่�รับรอง - จัำานวนต่ามีระดับการสูนับสูนุน มี่ มี่ มี่

บัต่รว่ไอพ่เพ่อเข่้าพื�นที่่�รับรองแข่กเพ่อวัต่ถุป็ระสูงค์ด้านการป็ระชีาสูัมีพันธ์ 30 20 15

บัต่รเข่้าร่วมีงานที่ั�วไป็ เพ่อวัต่ถุป็ระสูงค์ด้านการป็ระชีาสูัมีพันธ์ - จัำานวนต่ามีระดับการ

สูนับสูนุน
มี่ มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านการผลิติและแจักผลิติภัณฑ์์ส่งเสริม่การข้าย - ทุกกิจักรรม่

โอกาสูในการผัล่ิต่สูินค้าแบรนด์ร่วมี โล่โก้บนสูินค้าที่่�ผัล่ิต่ข่้�นเป็็นพิเศษ โอกาสูเสูริมี โอกาสูเสูริมี  โอกาสูเสูริมี

ประเ
ทศไทย

256
6

สนับสนุนการติลาด์โด์ย บริษัท พิอล พิูล (เซี้าท อีส เอเชิีย) จัำากัด์ – ผู้เชิี�ยวชิาญ่ด์้านการสนับสนุนการติลาด์ จััด์โด์ย เอเชิี�ยนเกติ ซี่�งเป็นส่วนหน่�งข้อง จัีเอเอ อีเว้นส์

โอกาสในการสนับสนุนและร่วม่เป็นพิันธ์ม่ิติรทางธ์ุรกิจั

16

เปิด์ติัวซีีรีส์การแข้่งจัักรยานที�ใหญ่่และทรงเกียรติิที�สุด์ในโลก ครั�งแรกในประเทศไทย



รายการสิทธ์ิประโยชิน์ - เฉพิาะรายการ

ระด์ับการสนับสนุน

ระด์ับที� 1:

ผู้สนับสนุนการนำาเสนอและผู้

สนับสนุนสถูานที�จััด์การ

แข้่งข้ัน

ระด์ับที� 2:

ผู้สนับสนุนร่วม่ 

ระด์ับ 3:

ผู้จััด์หาสินค้าและบริการอย่าง

เป็นทางการรายกิจักรรม่ และ

ส่อพิันธ์ม่ิติร

GFNY ประเทศไทย 2566 - เฉพิาะรายการ

สิทธ์ิด์้านการเป็นผลิติภัณฑ์์ชินิด์เด์ียวในการสนับสนุน และสิทธ์ิในการใชิ้ชิ่อ - เฉพิาะรายการ

สูิที่ธิในการต่ั�งชี่อการแข่่งข่ันในป็ระเที่ศไที่ยอย่างน้อย 1 รายการ จัากที่ั�งห้มีด 2 รายการ ยก

ต่ัวอย่างการแข่่งข่ันจัักรยานที่่�กระบ่� สูิที่ธิในการใชี้ชี่อในล่ักษณ์ะ [ชี่อผัู้สูนับสูนุนห้ล่ัก] GFNY 

กระบ่� 2566 เสูนอโดย [ชี่อผัู้สูนับสูนุนการนำาเสูนอเฉพาะรายการ] - เพ่อใชี้ในการโฆษณ์าแล่ะ

ป็ระชีาสูัมีพันธ์

มี่

สูิที่ธิในการใชี้ชี่อการแข่่งข่ันในป็ระเที่ศไที่ยอย่างน้อย 1 รายการ จัากที่ั�งห้มีด 2 รายการ ยก

ต่ัวอย่างการแข่่งข่ันจัักรยานที่่�กระบ่� สูิที่ธิในการใชี้ชี่อในล่ักษณ์ะ ผัู้สูนับสูนุนร่วมีข่อง [ชี่อผัู้

สูนับสูนุนห้ล่ัก] GFNY กระบ่� 2566 เสูนอโดย [ชี่อผัู้สูนับสูนุนการนำาเสูนอเฉพาะรายการ] 

- เพ่อใชี้ในการโฆษณ์าแล่ะป็ระชีาสูัมีพันธ์

มี่

สูิที่ธิในการใชี้ชี่อการแข่่งข่ันในป็ระเที่ศไที่ยอย่างน้อย 1 รายการ จัากที่ั�งห้มีด 2 รายการ ยก

ต่ัวอย่างการแข่่งข่ันจัักรยานที่่�กระบ่� สูิที่ธิในการใชี้ชี่อในล่ักษณ์ะ ชี่อผัู้จััดห้าสูินค้าแล่ะบริการ

อย่างเป็็นที่างการ/สู่อพันธมีิต่รข่อง [ชี่อผัู้สูนับสูนุนห้ล่ัก] GFNY กระบ่� 2566 เสูนอโดย [ชี่อผัู้

สูนับสูนุนการนำาเสูนอเฉพาะรายการ] - เพ่อใชี้ในการโฆษณ์าแล่ะป็ระชีาสูัมีพันธ์

มี่

สูิที่ธิด้านการเป็็นผัล่ิต่ภัณ์ฑ์์ชีนิดเด่ยว - ใชี้การจัับเวล่าเป็็นห้มีวดห้มีู่ต่ัวอย่าง - สูิที่ธิในการ

ที่ำาการต่ล่าดเพ่อป็ระชีาสูัมีพันธ์ผัู้สูนับสูนุนเอง ในล่ักษณ์ะ ผัู้สูนับสูนุนการจัับเวล่าอย่างเป็็น

ที่างการข่องการแข่่งข่ันในป็ระเที่ศไที่ยอย่างน้อย 1 รายการ จัากที่ั�งห้มีด 2 รายการ ยก

ต่ัวอย่างการแข่่งข่ันจัักรยานที่่�กระบ่� – (ชี่อผัู้สูนับสูนุน) ผัู้สูนับสูนุนการจัับเวล่าอย่างเป็็นที่างการ

ข่อง GFNY กระบ่� 2566 แล่ะเป็็นผัู้จัับเวล่าแต่่เพ่ยงผัู้เด่ยวในการแข่่งข่ัน

มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านทรัพิย์สินทางป่ญ่ญ่าและการประชิาสัม่พิันธ์์แบรนด์์ - เฉพิาะรายการ

โลโก้และภาพิ

สูิที่ธิในการใชี้โล่โก้สูำาเร็จั (lock-up) ข่อง GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ในการที่ำาการต่ล่าดที่ั�ง

ภายในแล่ะภายนอก - ยกต่ัวอย่างกระบ่�

โล่โก้ผัู้สูนับสูนุนการนำา

เสูนอ แล่ะโล่โก้ผัู้

สูนับสูนุนสูถานที่่�จััดการ

แข่่งข่ัน

โล่โก้

ผัู้สูนับสูนุนร่วมีการแข่่งข่ัน

รายกิจักรรมี

โล่โก้ผัู้จััดห้าสูินค้าแล่ะ

บริการอย่างเป็็นที่างการ

รายกิจักรรมี แล่ะสู่อ

พันธมีิต่รรายกิจักรรมี

สูิที่ธิในการใชี้โล่โก้สูำาเร็จั (lock-up) ข่อง GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ในการที่ำาการต่ล่าดที่ั�ง

ภายในแล่ะภายนอก - ยกต่ัวอย่างกระบ่�
มี่ มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านการประชิาสัม่พิันธ์์แบรนด์์ - เฉพิาะรายการ

ผัู้สูนับสูนุนทีุ่กกิจักรรมี ผัู้สูนับสูนุนรายกิจักรรมี แล่ะพันธมีิต่รที่างธุรกิจัจัะได้รับสูัดสู่วนพื�นที่่�

สูำาห้รับการป็ระชีาสูัมีพันธ์แบรนด์ ที่่�แต่กต่่างกัน

50% ข่องพื�นที่่�

ป็ระชีาสูัมีพันธ์

40% ข่องพื�นที่่�

ป็ระชีาสูัมีพันธ์ - 

แต่่ไมี่เกิน 20%

10% ข่องพื�นที่่�

ป็ระชีาสูัมีพันธ์ - 

แต่่ไมี่เกิน 5%

โล่โก้บนต่ัวผัู้เข่้าแข่่งข่ัน (ห้มีายเล่ข่ Bib) - เฉพาะรายการ มี่

โล่โก้ที่่�ป็ระตู่ป็ล่่อยต่ัว - เฉพาะรายการ เด่นชีัด มี่

โล่โก้ที่่�ป็ระตู่เสู้นชีัย - เฉพาะรายการ เด่นชีัด มี่

โล่โก้บนโพเด่ยมีแล่ะฉากห้ล่ังเวที่่ - เฉพาะรายการ เด่นชีัด มี่ มี่

แบนเนอร์ข่้างที่าง (85 x 140 ซิมี.) บางสู่วนต่ิดต่ั�งที่่�จัุดป็ล่่อยต่ัว/เสู้นชีัย - เฉพาะรายการ X 45 X 30 X 12

การป็ระชีาสูัมีพันธ์แบรนด์บนแก้วนำ�าด่มีที่่�สูถาน่เคร่องด่มี - โดยงบป็ระมีาณ์ข่องผัู้สูนับสูนุน 

- เฉพาะรายการ
มี่

โล่โก้บนเที่ป็ที่่�ใชี้เป็็นเสู้นชีัย มี่ มี่ No

พิธ่กรกล่่าวถ้งรายชี่อผัู้สูนับสูนุนในระห้ว่างการแข่่งข่ัน - เฉพาะรายการ X 50 ครั�ง X 20 ครั�ง X 10 ครั�ง

โล่โก้บนเจั้าห้น้าที่่�จััดการแข่่งข่ัน - เฉพาะรายการ เด่นชีัด มี่

รายการสิทธ์ิประโยชิน์ - เฉพิาะรายการ

ระด์ับการสนับสนุน

ระด์ับที� 1:

ผู้สนับสนุนการนำาเสนอและผู้

สนับสนุนสถูานที�จััด์การ

แข้่งข้ัน

ระด์ับที� 2:

ผู้สนับสนุนร่วม่ 

ระด์ับ 3:

ผู้จััด์หาสินค้าและบริการอย่าง

เป็นทางการรายกิจักรรม่ และ

ส่อพิันธ์ม่ิติร

งานแถล่งข่่าว - โล่โก้บนฉากห้ลั่งเวที่ ่(งานแถล่งข่่าว โดยงบป็ระมีาณ์ข่องผัูสู้นับสูนนุ) - รายกิจักรรมี 50% แบ่งสูัดสู่วน 40% แบ่งสูัดสู่วน 10%

ป็ระชีาสูัมีพันธ์แบรนด์บนเห้ร่ยญรางวัล่สูำาห้รับผัู้พิชีิต่เสู้นชีัย - รายกิจักรรมี มี่

โล่โก้บนห้น้าจัอ LED ที่่�มี่การป็ระชีาสูัมีพันธ์ - รายกิจักรรมี มี่ มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านประชิาสัม่พิันธ์์แบรนด์์ - อ่น ๆ

การบรรจัุต่ัวอย่างวัสูดุห้รือสูินค้าเพ่อสู่งเสูริมีการข่ายในถุงข่องข่วัญ ถ้ามี่การจััดแจัก - เฉพาะ

รายการ
มี่ มี่ มี่

ชี่อบนบัต่รกิจักรรมีที่่�มี่การผัล่ิต่ การใชี้พื�นที่่�ห้ล่ังบัต่รเพ่อการโฆษณ์า (โดยงบป็ระมีาณ์ข่องผัู้

สูนับสูนุน) - เฉพาะรายการ
มี่

การใสู่โล่โก้ล่งในคล่ิป็วิด่โอห้ล่ังการแข่่งข่ันที่่�มี่การผัล่ิต่ - เฉพาะรายการ มี่ มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านการใชิ้พิื�นที�ส่อและการประชิาสัม่พิันธ์์  - เฉพิาะรายการ

สูิที่ธิในการอ้างถ้งความีสูัมีพันธ์กับ GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ในแคมีเป็ญป็ระชีาสูัมีพันธ์แล่ะ

การโฆษณ์าทีุ่กชีนิด - เฉพาะรายการ
มี่ มี่ มี่

การใสู่โล่โก้ล่งในโฆษณ์าห้รือกิจักรรมีการป็ระชีาสูัมีพันธ์ผั่านสู่อสูิ�งพิมีพ์ วิที่ยุ สู่อออนไล่น์ ห้รือ

สู่อสูังคมี เพ่อการป็ระชีาสูัมีพันธ์ GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ที่่�ผัู้จััดการแข่่งข่ันผัล่ิต่ข่้�น 

- เฉพาะรายการ

มี่ มี่

งานแถล่งข่่าวเป็ิดต่ัวผัู้สูนับสูนุน - โดยงบป็ระมีาณ์ข่องผัู้สูนับสูนุน - เฉพาะรายการ มี่ มี่

แคม่เปญ่ประชิาสัม่พิันธ์์ - เฉพิาะรายการ

การป็ระชีาสูัมีพันธ์ผัู้สูนับสูนุนผั่านแคมีเป็ญป็ระชีาสูัมีพันธ์ - ระดับการป็ระชีาสูัมีพันธ์ข่้�นอยู่กับ

ระดับการสูนับสูนุน - เฉพาะรายการ
มี่ มี่ มี่

การโฆษณ์าบนเอกสูารอย่างเป็็นที่างการเพ่อแสูดงผัังกิจักรรมีการแข่่งขั่นท่ี่�จัดัที่ำาข้่�น - เฉพาะรายการ เต่็มีห้น้า คร้�งห้น้า 1/4 ห้น้า

สิทธ์ิด์้านรายการบนส่อด์ิจัิทัลและส่อสังคม่ - เฉพิาะรายการ

การป็ระชีาสูัมีพันธ์แบรนด์ผั่านอ่เมีล่ เว็บไซิต่์ แล่ะการสู่อสูารผั่านเว็บไซิต่์ข่อง GFNY 

ป็ระเที่ศไที่ย 2566 ทีุ่กรูป็แบบ เชี่น จัดห้มีายข่่าวอิเล่็กที่รอนิกสู์ - เฉพาะรายการ
มี่ เด่นชีัด

มี่

เด่นชีัดน้อยกว่า

มี่

เด่นชีัดน้อยกว่า

ร่วมีเป็็นสู่วนห้น้�งในกิจักรรมีการเข่้าถ้งกลุ่่มีเป็้าห้มีายผั่านสู่อดิจัิต่อล่ เชี่น การเข่้าถ้งการไล่ฟ์

วิด่โอบนบล่็อก การสูัมีภาษณ์์ การถามีต่อบบนที่วิต่เต่อร์ การโพสูต่์ที่ว่ต่ แล่ะการโพสูต่์เฟสูบุ๊ค 

- เฉพาะรายการ

มี่ มี่

การป็ระชีาสูัมีพันธ์ผั่านคอนเที่้นบนพอดคาสูต่์ที่่�จััดที่ำาข่้�นเพ่อการแข่่งข่ัน GFNY ป็ระเที่ศไที่ย 

2566 โดยเฉพาะ
มี่ มี่ มี่

การเข่้าถ้งข่้อมีูล่ผัู้เข่้าแข่่งข่ัน - เฉพาะรายการ มี่

สิทธ์ิด์้านการทำาการติลาด์เชิิงประสบการณ์ - เฉพิาะรายการ

บูธในงานมีห้กรรมีเฉพาะการแข่่งข่ัน 5 x 12 มี. 6 x 3 มี. 3 x 3 มี.

การแจักผัล่ิต่ภัณ์ฑ์์ต่ัวอย่างเฉพาะการแข่่งข่ัน มี่ มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านการรับรองและการแจักบัติรกิจักรรม่ - เฉพิาะรายการ

บัต่รว่ไอพ่เพ่อเข่้าพื�นที่่�รับรอง - จัำานวนต่ามีระดับการสูนับสูนุน - เฉพาะรายการ มี่ มี่ มี่

บัต่รว่ไอพ่เพ่อเข่้าพื�นที่่�รับรองเพ่อวัต่ถุป็ระสูงค์ด้านการป็ระชีาสูัมีพันธ์ - เฉพาะรายการ 30 20 15

บตั่รเข้่าร่วมีงานที่ั�วไป็ เพ่อวัต่ถปุ็ระสูงค์ด้านการป็ระชีาสัูมีพนัธ์ - จัำานวนต่ามีระดบัการสูนบัสูนนุ 

- เฉพาะรายการ
มี่ มี่ มี่

สิทธ์ิด์้านการผลิติและแจักผลิติภัณฑ์์ส่งเสริม่การข้าย - เฉพิาะรายการ

โอกาสูในการผัล่ิต่สูินค้าแบรนด์ร่วมี โล่โก้บนสูินค้าที่่�ผัล่ิต่ข่้�นเป็็นพิเศษ  – เฉพาะรายการ โอกาสูเสูริมี โอกาสูเสูริมี โอกาสูเสูริมี

ประเ
ทศไทย

256
6

สนับสนุนการติลาด์โด์ย บริษัท พิอล พิูล (เซี้าท อีส เอเชิีย) จัำากัด์ – ผู้เชิี�ยวชิาญ่ด์้านการสนับสนุนการติลาด์ จััด์โด์ย เอเชิี�ยนเกติ ซี่�งเป็นส่วนหน่�งข้อง จัีเอเอ อีเว้นส์

โอกาสในการสนับสนุนและร่วม่เป็นพิันธ์ม่ิติรทางธ์ุรกิจั

17

เปิด์ติัวซีีรีส์การแข้่งจัักรยานที�ใหญ่่และทรงเกียรติิที�สุด์ในโลก ครั�งแรกในประเทศไทย



ผูจ้ัดั์การแข่้งข้นั
จัีเอเอ อีเว้นส์

GFNY ป็ระเที่ศไที่ย จััดโดย เอเชี่�ยนเกต่ ซิ้�งเป็็นสู่วนห้น้�งข่อง จั่เอเอ อ่เว้นสู์ ผัู้จััดงานระดับมีืออาชี่พ ที่่�ให้้

บริการด้านการจััดการห้ล่ากห้ล่ายรูป็แบบ เพ่อรองรับการแข่่งข่ันก่ฬาในป็ระเที่ศไที่ยแล่ะเอเชี่ยต่ะวันออก

เฉ่ยงใต่้ ด้วยอุต่สูาห้กรรมีการจััดการแข่่งข่ันก่ฬาในป็ระเที่ศไที่ยแล่ะภูมีิภาคเอเชี่ยต่ะวันออกเฉ่ยงใต่้กำาล่ัง

เต่ิบโต่อย่างรวดเร็ว จั่เอเอ อ่เว้นสู์ ได้กล่ายมีาเป็็นผัู้นำาในด้านการจััดแข่่งก่ฬาข่นาดให้ญ่ที่่�มี่ป็ระวัต่ิการ

จััดงานสูำาเร็จัลุ่ล่่วงมีาแล่้วห้ล่ายกิจักรรมี

จั่เอเอ อ่เว้นสู์ คือผัู้จััดงานระดับมีืออาชี่พที่่�การันต่่ด้วยรางวัล่ ให้้บริการด้านการจััดการที่่�ห้ล่ากห้ล่ายรูป็แบบ 

เพ่อรองรับการแข่่งข่ันก่ฬาในป็ระเที่ศไที่ยแล่ะเอเชี่ยต่ะวันออกเฉ่ยงใต่้

ล่่าสูุด จั่เอเอ อ่เว้นสู์ เพิ�งได้รับรางวัล่โกล่ด์อวอร์ด สูาข่าการแข่่งข่ันก่ฬายอดเย่�ยมีในป็ระเที่ศไที่ย 

จัากการจััดงานล่ากูน่า ภูเก็ต่ มีาราธอน

แบรนด์ จั่เอเอ อ่เว้นสู์ ก่อต่ั�งข่้�นในเดือนเมีษายน 2548 ภายใต่้การบริห้ารงานโดยบริษัที่ ชีิพ ไที่มี์มีิ�ง จัำากัด 

เพ่อรองรับความีต่้องการในด้านบริการจััดการอ่เวนต่์ การต่ล่าด แล่ะให้้คำาป็ร้กษาที่่�เก่�ยวกับการวิ�งแล่ะ

การแข่่งข่ันก่ฬาห้ล่ากป็ระเภที่

บริษัที่ ชีิพ ไที่มี์มีิ�ง จัำากัด ก่อต่ั�งข่้�นในป็ี 2546 แล่ะเป็็นผัู้จััดจัำาห้น่ายระบบจัับเวล่าการแข่่งข่ันในป็ระเที่ศไที่ย 

เพ่อใชี้สูำาห้รับการจัับเวล่าในการแข่่งวิ�ง ไต่รก่ฬา แล่ะป็่�นจัักรยาน ห้ล่ังจัากที่่�บริษัที่เข่้ามีาจัับธุรกิจัในด้านการ

จัับเวล่า จั้งเห้็นว่าลู่กค้ามี่ความีต่้องการในโซิลู่ชีั�นในด้านการจััดการแข่่งข่ันวิ�งแล่ะก่ฬาห้ล่ากป็ระเภที่ที่ั�งในไที่ย

แล่ะเอเชี่ยต่ะวันออกเฉ่ยงใต่้

งานแรกที่่�จััดโดย จั่เอเอ อ่เว้นสู์ ได้แก่ การแข่่งข่ันริเวอร์แคว แอดเวนเจัอร์ ในป็ี 2548 ต่ามีด้วย ไอเอ็นจั่ 

ไที่ยแล่นด์ เที่มีเป็ิ�ล่ รัน ในต่้นป็ี 2549 จัากวันนั�นจันถ้งวันน่� จั่เอเอ อ่เว้นสู์ ได้จััดห้รือร่วมีจััดงานระดับ

นานาชีาต่ิมีาแล่้วมีากกว่า 50 รายการ ที่ั�งในไที่ย ล่าว อินโดน่เซิ่ย กัมีพูชีา เว่ยดนามี แล่ะจั่น ให้้กับลู่กค้า 

เชี่น ล่ากูน่า ภูเก็ต่ เดอะ นอร์ที่ เฟสู ไอรอนแมีน แล่ะ ชีาเล่นจั์ แฟมีิล่่�

ด้วยอุต่สูาห้กรรมีการจััดการแข่่งข่ันก่ฬาในป็ระเที่ศไที่ยแล่ะในที่ว่ป็เอเชี่ยกำาล่ังเต่ิบโต่อย่างรวดเร็ว จั่เอเอ 

อ่เว้นสู์ จั้งต่ั�งเป็้าห้มีายที่่�จัะเป็็นห้น้�งในบริษัที่ผัู้นำาด้านการจััดแข่่งก่ฬาในป็ระเที่ศไที่ย โดยมีุ่งห้วังที่่�จัะมีอบ

บริการที่่�ด่เย่�ยมีแล่ะป็ระสูบการณ์์การจััดงานต่ามีมีาต่รฐานสูากล่ให้้แก่ลู่กค้าแล่ะพันธมีิต่รที่างธุรกิจั

https://gaa-events.com/

ติิด์ติ่อ

บริษัท เอเชิี�ยนเกติทราเวิล จัำากัด์

60/143 ห้มีู่ที่่� 5 

ต่.บางมี่วง 

อ.บางให้ญ่ 

จั.นนที่บุร่ 11140 

ป็ระเที่ศไที่ย

โที่รศัพที่์: +66 8 8982 9519

http://www.asiangatetravel.com

https://www.gfny.com

คุณธ์อม่ัส แทพิเคน – ผู้อำานวยการบริหาร 

(สำาหรับการติิด์ติ่อเป็นภาษาเยอรม่ันและภาษาอังกฤษ) 

อ่เมีล่: thomas.tapken@gfny.com 

โที่รศัพที่์: +66 8 8982 9819

บริษัท พิอล พิูล (เซี้าท อีส เอเชิีย) จัำากัด์

198 ถนนต่ะนาว แข่วงบวรนิเวศ 

เข่ต่พระนคร 

กรุงเที่พฯ 10200 

ป็ระเที่ศไที่ย

โที่รศัพที่์/โที่รสูาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th

คุณพิอล พิูล - กรรม่การผู้จััด์การ 

(สำาหรับการติิด์ติ่อเป็นภาษาอังกฤษ) 

อ่เมีล่: paul@paulpoole.co.th 

โที่รศัพที่์: +66 8 6563 3196

คุณอุด์ม่พิร พิันธ์ุ์จัินด์าวรรณ – ผู้ชิ่วยส่วนติัว 

(สำาหรับการติิด์ติ่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

อ่เมีล่: udomporn@paulpoole.co.th 

โที่รศัพที่์: +66 8 6382 9949

สนับสนุนการติลาด์โด์ย บริษัท พิอล พิูล (เซี้าท อีส เอเชิีย) จัำากัด์ – ผู้เชิี�ยวชิาญ่ด์้านการสนับสนุนการติลาด์

ประเ
ทศไทย

256
6

จััด์โด์ย เอเชิี�ยนเกติ ซี่�งเป็นส่วนหน่�งข้อง จัีเอเอ อีเว้นส์

โอกาสในการสนับสนุนและร่วม่เป็นพิันธ์ม่ิติรทางธ์ุรกิจั

18

เปิด์ติัวซีีรีส์การแข้่งจัักรยานที�ใหญ่่และทรงเกียรติิที�สุด์ในโลก ครั�งแรกในประเทศไทย




