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การแข่งขันวิ่งกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย
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ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม
รายการ Sundown Marathon ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 นี้ เป็นการแข่งขันวิ่งในช่วงกลางคืนที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชีย โดยคาดว่าจะมีนักวิ่งมากกว่า 30,000 คน ที่จะเข้าร่วมแข่งรายการแรกของรายการ 
Sundown Marathon Series 2016 / 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤษภาคมนี้

นับตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในปี 2008 รายการ Sundown Marathon ได้สร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ผู้คนมากมายในการก้าวข้ามขีดจ�ากัดเพื่อผลักดันตัวเองไปสู่จุดหมายที่ 
ไร้ขอบเขต

Sundown Marathon Series 2016 / 2017 ประกอบไปด้วยการแข่งขันในช่วงกลางคืน  
8 รายการ ได้แก่ …

สิงคโปร์ - พฤษภาคม 2016
ฮ่องกง - กันยายน 2016
ไต้หวัน - ตุลาคม 2016
มาเลเซีย - พฤศจิกายน 2016 
ไทย - กุมภาพันธ์ 2017
อินโดนีเซีย - มีนาคม 2017
ฟิลิปปินส์ - เมษายน 2017
เวียดนาม - ก�าหนดเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง

รายการ Sundown Marathon ซึ่งจัดโดย F4U Pte Ltd. เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติระยะ

ทาง 42.2 กิโลเมตร ส�าหรับนักวิ่งที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประกอบด้วยการแข่งขันประเภทต่างๆ ได้แก่:

 – ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ส�าหรับนักวิ่งที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 – มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ส�าหรับนักวิ่งที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป

 – วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร ส�าหรับนักวิ่งที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป

รายการ Sundown Marathon Series จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งจะเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย 

เช่น งานแสดงสินค้าส�าหรับผู้สนับสนุนรายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของตน 

นอกจากนี้ ยังมีงานเลี้ยงและงานรับรองระดับ VIP และงานมอบถ้วยรางวัล

รายการ Sundown Marathon Series 2016 / 2017 ตอบแทนชุมชนผ่านทางรายการการกุศล 

Sundown With Love ซึ่งน�านักวิ่งจากทุกแห่งมารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ด้อยโอกาส

ขอเชญิผนวกการตลาดของท่านเข้าเป็นส่วนหนึง่กบัรายการ Sundown Marathon Series 2016 / 2017... 

รายการแข่งขันวิ่งกลางคืนอันดับหนึ่ง... 

SUNDOWN 
MARATHON
SERIES 2016 / 2017
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แพ็คเกจ
Sundown Marathon Series 2016 / 2017 มีแพ็คเกจส�าหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจที่
ครอบคลุมซึ่งจัดท�าขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน:

SUNDOWN MARATHON SERIES 2016 / 2017: ทุกรายการ
ระดับที่ 1 - ผู้สนับสนุนหลัก
ผู้สนับสนุนหลักหนึ่งรายจะได้สิทธิในการใช้ชื่อในการแข่งขัน Sundown Marathon Series 2016 / 2017 
ทุกรายการ

ระดับที่ 2 - ผู้สนับสนุนร่วม
ผู้สนับสนุนร่วมจากธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันส�าหรับการแข่งขัน Sundown Marathon Series 
2016 / 2017 ทุกรายการ

ระดับที่ 2 - ผู้สนับสนุนโซนกิจกรรมกีฬา SUNDOWN
ผู้สนับสนุนโซนกิจกรรมจากธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันส�าหรับการแข่งขัน Sundown Marathon 
Series 2016 / 2017 ทุกรายการ

ระดับที่ 3 - ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อพันธมิตร
ผู้สนับสนุนที่จัดหาสินค้าและบริการที่จ�าเป็นและส�าคัญต่อการแข่งขัน Sundown Marathon Series 
2016 / 2017 ทุกรายการ
สื่อพันธมิตรส�าหรับการแข่งขัน Sundown Marathon Series 2016 / 2017 
ทุกรายการ

SUNDOWN MARATHON SERIES 2016 / 2017: เฉพาะรายการ
ระดับที่ 1 - ผู้สนับสนุนการน�าเสนอ - เฉพาะรายการ
ผู้สนับสนุนการน�าเสนอส�าหรับการแข่งขัน Sundown Marathon Series 2016 / 2017 เฉพาะรายการ

ระดับที่ 2 - ผู้สนับสนุนการน�าเสนอ - เฉพาะรายการ
ผู้สนับสนุนร่วมจากธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันส�าหรับการแข่งขัน Sundown Marathon Series 
2016 / 2017 เฉพาะรายการ

ระดับที่ 2 - ผู้สนับสนุนโซนกิจกรรมกีฬา SUNDOWN - เฉพาะรายการ
ผู้สนับสนุนโซนกิจกรรมจากธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันส�าหรับการแข่งขัน Sundown Marathon 
Series 2016 / 2017 เฉพาะรายการ

ระดับที่ 3 - ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อพันธมิตร – เฉพาะรายการ
ผู้สนับสนุนที่จัดหาสินค้าและบริการที่จ�าเป็นและส�าคัญต่อการแข่งขัน Sundown Marathon Series 
2016 / 2017 เฉพาะรายการ
สื่อพันธมิตรส�าหรับการแข่งขัน Sundown Marathon Series 2016 / 2017 เฉพาะรายการ

เหตุผลท่ีควรเข้าร่วมกับเรา
การเข้าร่วมกับรายการ Sundown Marathon Series 2016 / 2017 ให้สิทธิประโยชน์กับผู้สนับสนุนรายการในหลายๆ ด้าน ได้แก่

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ - ด้วยการเชื่อมโยงภาพลักษณ์กับการแข่งขันวิ่งมาราธอนช่วงกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - ช่วยเพิ่มระดับการรับรู้ในแบรนด์สินค้าและบริการ และช่วยเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ
โอกาสในการรับรองแขก - สร้างความบันเทิงให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
การตลาดแบบครบวงจร - เป็นส่วนหนึ่งของสื่อที่ออกสู่สายตาคนทั่วโลก 
การสร้างเครือข่าย - กับผู้น�าทางธุรกิจต่างๆ

บรษิทัทีเ่ข้าร่วมในรายการ Sundown Marathon Series 2016 / 2017 จะสามารถเชือ่มโยงแบรนด์สนิค้าเข้ากบัคณุค่าต่างๆ ดงันี้  
งานเลีย้งสงัสรรค์; ความสนกุสนาน; แรงบนัดาลใจ; งานอเีวนท์ส�าคญัระดบันานาชาต;ิ ความเร้าใจ; การแข่งขนั; ความเป็นมอือาชพี;  
การหลกีหนจีากความวุน่วาย; และกฬีา



4

CO M M ERCI A L S PO N S O RS H I P & PA RTN ERS H I P O PPO RT U N ITI ES

จัดโดย F4U Pte Ltd. | สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จํากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

 

โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

26,500 คน
ผู้เข้าร่วมแข่งขันในปี 2015

60.8%
เป็นนักวิ่งในประเทศ

39.2% เป็นนักวิ่งจากต่างประเทศ

มาเลเซีย
2,619

ฟิลิปปินส์
1,320

จีน
1,265

สหราชอาณาจักร 
482

ญี่ปุ่น
338

อินโดนีเซีย
311

ฝรั่งเศส
265

สหรัฐอเมริกา 
228

ออสเตรเลีย
221

ไต้หวัน
167

61%
ชาย

31%
หญิง

ระยะทาง 42.2 กม. - ชาย 79.8%, หญิง 20.2%
ระยะทาง 21.1 กม. - ชาย 61.6%, หญิง 38.4%
ระยะทาง 10 กม. - ชาย 51.5%, หญิง 48.5%
ระยะทาง 5 กม. - ชาย 38.6%, หญิง 61.4%

นักวิ่งรายการ Sundown จะมี... 

แรงขับ ความกล้าหาญ และพลังที่ไร้ขีดจ�ากัด
นักวิ่งรายการ Sundown ต้ังเป้าหมายเพื่อไปสู่เป้าหมาย แสวงหาไลฟ์สไตล์ท่ีเน้นทางด้าน
สุขภาพ และกล้าที่จะผลักดันขีดจ�ากัดของตัวเอง

ภาพถ่าย: ข้อมูลจากสิงคโปร์ในปี 2015

ผลักดันให้ผู้คนก้าวข้ามขีดจ�ากัดของตนเองอย่างแท้จริง
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รายการแข่งขันวิ่งกลางคืนอันดับหนึ่ง...

ประวัติความเป็นมา
การแข่งขันมาราธอนช่วงกลางคืนรายการแรกนี้ เปิดตัวในสิงคโปร์ในปี 2008 โดยมีนักวิ่ง 
6,000 คนและมีการเติบโตขึ้นทุกปีและคาดว่าจะมีการลงทะเบียนเข้าร่วมลงแข่งถึง 30,000 
คนในปี 2016 ซึ่งนับว่าเป็นรายการแข่งขันมาราธอนช่วงกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Sundown Marathon Singapore เป็นรายการแข่งขันวิ่งในช่วงกลางคืนรายการแรกของประเทศ
ซึ่งได้รับรางวัล International Sports Event Management (ISEM) และรางวัล Marketing 
Events ส�าหรับการจัดรายการแข่งขันกีฬาที่ดีที่สุด Sundown Marathon กล้าที่จะท�าในสิ่งที่
รายการแข่งขันวิ่งรายการอื่นกลัวที่จะลอง

ในปี 2012 Sundown Marathon Singapore ได้ย้ายเข้ามาจัดในเมืองและกลายเป็นรายการวิ่ง
กลางคืนรายการแรกของประเทศโดยเริ่มปล่อยตัวที่ Nicoll Highway 

ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา Sundown Marathon ได้สร้างสีสันให้แก่รายการแข่งวิ่งที่อาคาร F1 
Pit โดยจัดให้มีการแสดงดอกไม้ไฟในระหว่างการปล่อยตัวนักวิ่ง รายการแสดงคอนเสิร์ตโดยวง
ดนตรีของสิงคโปร์ ซุ้มอาหารและเครื่องดื่มและแพ็คเกจส�าหรับแขกระดับวีไอพี

ตั้งแต่ปี 2016 รายการ Sundown Marathon จะพัฒนาให้เป็น Sundown Marathon Series เพื่อ
ครอบคลุมการจัดรายการแข่งขันวิ่งในอีก 7 ประเทศ นอกเหนือจากสิงคโปร์

กิจกรรมท่ีร่วมในงาน
โซนกิจกรรมกีฬา SUNDOWN SPORTS
รายการ Sundown Marathon Series 2016 / 2017 จะจัดให้มีโซนกิจกรรมกีฬา Sundown Sports Zone 
ซึ่งจะมีกีฬาต่างๆ ที่กระตุ้นอะดรีนาลีน เช่น ดอดจ์บอล บาสเกตบอล ปีนเขา ฯลฯ ที่จะช่วยสร้างความ
ตื่นเต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งคืน 

งานแสดงสินค้า
การแข่งขันวิ่งแต่ละรายการใน Sundown Marathon Series จะมีการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อร่วม
กิจกรรม

นอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมายภายในงานแล้ว งานแสดงสินค้านี้ยังถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้
ผู้สนับสนุนรายการได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอย่างเต็มที่ ทั้งในลักษณะของการเปิดบูธเพื่อ
ตั้งแสดงและจ�าหน่ายสินค้า ตลอดจนท�ากิจกรรมแจกตัวอย่างสินค้า
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ผลักดันให้ผู้คนก้าวข้ามขีดจ�ากัดของตนเองอย่างแท้จริง

ผู้สนับสนุนงานในครั้งก่อน
Sundown Marathon Series เป็นรายการที่ดึงดูดผู้สนับสนุนรายการเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งผู้สนับสนุน
ที่เคยสนับสนุนรายการวิ่งในสิงคโปร์ในปี 2015 ดังต่อไปนี้:

ผู้จัดรายการ ผู้สนับสนุนหลัก

ชุดแต่งกายอย่างเป็นทางการ ผู้แพร่ภาพอย่างเป็นทางการ

พันธมิตรอย่างเป็นทางการ

พันธมิตรด้าน 
การท่องเที่ยวอย่างเป็น

ทางการ

สื่อพันธมิตร พันธมิตรด้าน 
การท่องเที่ยวอย่างเป็น

ทางการ

พันธมิตรด้าน 
การท่องเที่ยวอย่างเป็น

ทางการ

พันธมิตรแอพ 
สําหรับนักวิ่งสิงคโปร์

พันธมิตรเว็บ 
สําหรับนักวิ่งสิงคโปร์

โรงแรมพันธมิตร นิตยสารด้านการวิ่ง

เพซเซอร์อย่างเป็นทางการ ได้รับการรับรองจาก
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รายการแข่งขันวิ่งกลางคืนอันดับหนึ่ง...

รายละเอียดการสนับสนุน – ทุกรายการ
ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1 
ผู้สนับสนุนหลัก

ระดับที่ 2 
ผู้สนับสนุนร่วมและ 

ผู้สนับสนุนโซนกิจกรรม

ระดับที่ 3 
ผูจั้ดหาสนิค้าและบรกิาร

อย่างเป็นทางการ
สือ่พนัธมติร

SUNDOWN MARATHON SERIES 2016 / 2017 – ทุกรายการ

สิทธิในการใช้ชื่อและสิทธิพิเศษเฉพาะ

สิทธิในการใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] Sundown Marathon Series 
2016 / 2017 ส�าหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มี

สิทธิในการใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ [ชื่อผู้สนับสนุนร่วม/ผู้สนับสนุนโซนกิจกรรม] 
Sundown Marathon Series 2016 / 2017 ส�าหรับใช้ในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ [ชื่อผู้จัดหาสินค้าและบริการ/สื่อพันธมิตรอย่าง
เป็นทางการ] Sundown Marathon Series 2016 / 2017 ส�าหรับใช้ในการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิพิเศษเฉพาะ - เช่น สิทธิในการท�าการตลาดในฐานะผู้จับเวลาอย่างเป็นทางการ
ส�าหรับรายการ Sundown Marathon Series 2016 / 2017 และเป็นผู้ให้บริการทาง
ด้านการจับเวลาเพียงผู้เดียวในการแข่งขัน

มี มี

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

โลโก้และภาพถ่าย

สิทธิในการใช้โลโก้ที่ออกแบบมาส�าหรับ Sundown Marathon Series 2016 / 2017 
ส�าหรับใช้ในการท�าการตลาดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จัดงาน

โลโก้ผู้สนับสนุน
หลักอย่างเป็น

ทางการ

โลโก้ผู้สนับสนุนร่วม
อย่างเป็นทางการ / 

พันธมิตรโซนกิจกรรม

โลโก้ผู้จัดหาสินค้าและ
บริการอย่างเป็นทางการ 

/ สื่อพันธมิตร

สิทธิในการใช้รูปภาพในธนาคารภาพของ Sundown Marathon Series 2016 / 
2017 ทั้งที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ส�าหรับใช้ในการท�าการตลาดทั้งภายใน
และภายนอกพื้นที่จัดงาน

มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – กิจกรรมหลัก

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดปล่อยตัว ตรงกลางด้านบน ยอดเสาซ้ายและขวา มี

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดเข้าเส้นชัย ตรงกลางด้านบน ยอดเสาซ้ายและขวา มี

โลโก้บนฉากหลังของเวที ต�าแหน่งที่เด่นชัด มี มี

แบนเนอร์บริเวณข้างถนน (1.20 ม. x 1.50 ม.) ใกล้บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดเข้า
เส้นชัย X 45 X 30 X 12

ป้ายโฆษณา X 24 X 16 X 8

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า X 4 X 4 X 4

โลโก้บนแถบกั้นจุดเข้าเส้นชัย มี มี ไม่มี

การกล่าวชื่อผู้สนับสนุนระหว่างการแข่งขันโดยพิธีกรผู้ด�าเนินรายการ X 50 X 20 X 10

เจ้าหน้าที่ - ผู้ถือธง / นักวิ่งแฟนซี / เพซเซอร์ ต�าแหน่งที่เด่นชัด มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – กิจกรรมสนับสนุน

โซนกิจกรรมกีฬา มี
เฉพาะผู้สนับสนุนโซน

กิจกรรมกีฬา 
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

เรซวิลเลจ - บริเวณติดรูปถ่ายและพื้นที่ส�าหรับใช้งานทั่วไป ต�าแหน่งที่เด่นชัด มี

บริเวณอื่นๆ - บริเวณฉายภาพยนตร์ / บริเวณจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ต�าแหน่งที่เด่นชัด มี มี

สิทธิในการให้ตัวแทนได้กล่าวบนเวทีในงานแถลงข่าว มี ไม่มี ไม่มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - ผู้เข้าแข่งขัน เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล

โลโก้บนเสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามของผู้เข้าแข่งขัน มี ไม่มี ไม่มี

โลโก้บนเหรียญรางวัลผู้เข้าเส้นชัย มี ไม่มี ไม่มี

โลโก้บนถ้วยรางวัล มี ไม่มี ไม่มี

สิทธิในการบรรจุสื่อวัสดุประชาสัมพันธ์หรือตัวอย่างสินค้าไว้ในกระเป๋าใส่ของ มี มี มี

รายละเอียดการสนับสนุน – ทุกรายการ
ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1 
ผู้สนับสนุนหลัก

ระดับที่ 2 
ผู้สนับสนุนร่วมและ 

ผู้สนับสนุนโซนกิจกรรม

ระดับที่ 3 
ผูจ้ดัหาสนิค้าและบรกิาร

อย่างเป็นทางการ
สือ่พนัธมติร

โลโก้บนบัตรร่วมงานเลี้ยง มี มี ไม่มี

สิทธิในพื้นที่ด้านหลังบัตรร่วมงานเลี้ยงเพื่อใช้ในการโฆษณา (ผู้สนับสนุนต้องออก
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง) มี ไม่มี ไม่มี

โลโก้บนบัตรผ่านวีไอพี สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ มี มี ไม่มี

สิทธิในการแพร่ภาพการแข่งขัน

งานแถลงข่าว - โลโก้บนฉากหลังของงานแถลงข่าว 50% ร่วมใช้พื้นที่ 40% ร่วมใช้พื้นที่ 10%

การประชาสัมพันธ์แบรนด์/การโฆษณาร่วมในการถ่ายทอดทางอินเตอร์เน็ต (เช่น 
ผ่านทาง Livestream feed )

50% ของบริเวณที่
ใช้ประชาสัมพันธ์

แบรนด์

ร่วมใช้พื้นที่ 40% 
ของบริเวณที่ใช้

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ - 
ไม่เกิน 20%

ร่วมใช้พื้นที่ 10% 
ของบริเวณที่ใช้

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ - 
ไม่เกิน 5%

การประชาสัมพันธ์ขณะถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต มี มี มี

สิทธิประโยชน์ในสื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์

สิทธิในการใช้ Sundown Marathon Series 2016 / 2017 ในแคมเปญทั้งหมด
ครอบคลุมการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาทุกประเภท มี มี มี

แสดงโลโก้ในโฆษณาหรือกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รายการ Sundown Marathon 
Series 2016 / 2017 ทุกชิ้นทางสิ่งพิมพ์ วิทยุ ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งจัด
ท�าโดยผู้จัดงาน

มี มี

งานแถลงข่าวเปิดรับการสนับสนุนรายการ มี มี

แคมเปญประชาสัมพันธ์

ร่วมในแคมเปญประชาสัมพันธ์ - ขึ้นกับระดับของการสนับสนุน มี มี มี

โฆษณาในนิตยสาร Night Mile เต็มหน้า ครึ่งหน้า 1/4 หน้า

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย 

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ทุก
ช่องทางของรายการ Sundown Marathon Series 2016 / 2017 ซึ่งรวมถึงจดหมาย
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์

มี 
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

มี 
ต�าแหน่งท่ีเด่นชัดน้อยกว่า

มี 
ต�าแหน่งท่ีเด่นชัดน้อยกว่า

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงการสร้างบล็อก
วิดีโอ การสัมภาษณ์ ถามตอบทางทวิตเตอร์ โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค มี มี

แสดงโลโก้ในแอพทุกแอพที่ผลิตโดย Sundown Marathon Series 2016 / 2017 มี 
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

มี 
ต�าแหน่งท่ีเด่นชัดน้อยกว่า

มี 
ต�าแหน่งท่ีเด่นชัดน้อยกว่า

การทําตลาดด้วยการสร้างประสบการณ์

บูธในงานแสดงสินค้า Sundown 9 ม. x 9 ม. 9 ม. x 6 ม. 9 ม. x 6 ม.

การแจกสินค้าตัวอย่าง มี มี มี

การรับรองและบัตรเข้าร่วมรายการ

ประชาสัมพันธ์แบรนด์บนเต็นท์ขององค์กร มี มี

บัตรผ่านวีไอพีเข้าร่วมกิจกรรม - จ�านวนบัตรขึ้นกับระดับของการสนับสนุน มี มี มี

บัตรเข้าร่วมการแข่งขันได้ฟรีส�าหรับใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 30 20 15

บัตรเข้าร่วมกิจกรรมส�าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ - จ�านวนบัตรขึ้นกับระดับของ
การสนับสนุน มี มี มี

ประชาสัมพันธ์แบรนด์บนบัตรเข้าร่วมรายการ มี มี

โปรแกรมการจัดทําของที่ระลึก

โอกาสในการร่วมจัดท�าของที่ระลึกที่จะใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ โลโก้บน
ของที่ระลึกที่จัดท�าเป็นพิเศษส�าหรับงาน Sundown Marathon Series เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม
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ผลักดันให้ผู้คนก้าวข้ามขีดจ�ากัดของตนเองอย่างแท้จริง

รายละเอียดการสนับสนุน – เฉพาะรายการ
ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1
ผู้สนับสนุน
การนําเสนอ

ระดับที่ 2
ผู้สนับสนุนร่วมและ 

ผู้สนับสนุนโซนกิจกรรม

ระดับที่ 3
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

อย่างเป็นทางการ
สื่อพันธมิตร

SUNDOWN MARATHON SERIES 2016 / 2017 – เฉพาะรายการ

สิทธิในการใช้ชื่อและสิทธิพิเศษเฉพาะ

เช่น สิทธิในการใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ [ชื่อผู้สนับสนุน] Sundown Marathon 
Singapore 2016 - ส�าหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มี

เช่น สิทธิในการใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ [ชื่อผู้สนับสนุนร่วม/ผู้สนับสนุนโซน
กิจกรรม] Sundown Marathon Singapore 2016 - ส�าหรับใช้ในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

มี

เช่น สิทธิในการใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ [ชื่อผู้จัดหาสินค้าและบริการ/สื่อพันธมิตร 
อย่างเป็นทางการ] Sundown Marathon Singapore 2016 - ส�าหรับใช้ในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิพิเศษเฉพาะ - เช่น สิทธิในการท�าการตลาดในฐานะผู้จับเวลาอย่างเป็น
ทางการส�าหรับรายการ Sundown Marathon Singapore และเป็นผู้ให้บริการทาง
ด้านการจับเวลาเพียงผู้เดียวในการแข่งขัน

มี มี

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

โลโก้และภาพถ่าย

เช่น สิทธิในการใช้โลโก้ที่ออกแบบมาส�าหรับ Sundown Marathon Singapore 
2016 ส�าหรับใช้ในการท�าการตลาดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จัดงาน

โลโก้ผู้สนับสนุน
การน�าเสนออย่าง
เป็นทางการเฉพาะ

รายการ

โลโก้ผู้สนับสนุนร่วม
อย่างเป็นทางการ / 

พันธมิตรโซนกิจกรรม
เฉพาะรายการ

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ
อย่างเป็นทางการ/สื่อ

พันธมิตรเฉพาะรายการ

เช่น สิทธิในการใช้รูปภาพในธนาคารภาพของ Sundown Marathon Singapore 
ทั้งที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ส�าหรับใช้ในการท�าการตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกพื้นที่จัดงาน

มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – เฉพาะรายการ

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดปล่อยตัว - เฉพาะรายการ ยอดเสาซ้ายและขวา มี มี

โลโก้บนซุ้มประตูของจุดเข้าเส้นชัย - เฉพาะรายการ ยอดเสาซ้ายและขวา มี มี

โลโก้บนฉากหลังของเวที - เฉพาะรายการ มี มี มี

แบนเนอร์บริเวณข้างถนน (1.20 ม. x 1.50 ม.) ใกล้บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดเข้า
เส้นชัย X 30 X 12 X 6

ป้ายโฆษณา X 16 X 8 X 4

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า X 4 X 4 X 4

โลโก้บนแถบกั้นจุดเข้าเส้นชัย มี ไม่มี ไม่มี

การกล่าวชื่อผู้สนับสนุนระหว่างการแข่งขันโดยพิธีกรผู้ด�าเนินรายการ X 520 X 10 X 5

เจ้าหน้าที่ - ผู้ถือธง / นักวิ่งแฟนซี / เพซเซอร์ มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – กิจกรรมสนับสนุนเฉพาะรายการ

โซนกิจกรรมกีฬา มี
เฉพาะผู้สนับสนุนโซน

กิจกรรมกีฬา 
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

เรซวิลเลจ - บริเวณติดรูปถ่ายและพื้นที่ส�าหรับใช้งานทั่วไป มี

บริเวณอื่นๆ - บริเวณฉายภาพยนตร์ / บริเวณจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ต�าแหน่งที่เด่นชัด มี มี

สิทธิในการให้ตัวแทนได้กล่าวบนเวทีในงานแถลงข่าว มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – ผู้เข้าแข่งขัน เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล – เฉพาะรายการ 

โลโก้บนเสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามของผู้เข้าแข่งขัน มี

โลโก้บนเหรียญรางวัลผู้เข้าเส้นชัย  มี

โลโก้บนถ้วยรางวัล มี

รายละเอียดการสนับสนุน – เฉพาะรายการ
ระดับของพันธมิตร

ระดับที่ 1
ผู้สนับสนุน
การนําเสนอ

ระดับที่ 2
ผู้สนับสนุนร่วมและ 

ผู้สนับสนุนโซนกิจกรรม

ระดับที่ 3
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

อย่างเป็นทางการ
สื่อพันธมิตร

สิทธิในการบรรจุสื่อวัสดุประชาสัมพันธ์หรือตัวอย่างสินค้าไว้ในกระเป๋าใส่ของ มี มี มี

โลโก้บนบัตรร่วมงานเลี้ยง มี มี ไม่มี

สิทธิในพื้นที่ด้านหลังบัตรร่วมงานเลี้ยงเพื่อใช้ในการโฆษณา (ผู้สนับสนุนต้องออก
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง) มี ไม่มี ไม่มี

โลโก้บนบัตรผ่านวีไอพี สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ มี มี ไม่มี

สิทธิในการแพร่ภาพการแข่งขัน

งานแถลงข่าว - โลโก้บนฉากหลังของงานแถลงข่าว – เฉพาะรายการ 10% 5%

การประชาสัมพันธ์แบรนด์/การโฆษณาร่วมในการถ่ายทอดทางอินเตอร์เน็ต (เช่น 
ผ่านทาง Livestream feed ) 10% 5%

การประชาสัมพันธ์ขณะถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต มี มี มี

สิทธิประโยชน์ในสื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์

เช่น สิทธิในการใช้ Sundown Marathon Singapore 2016 ในแคมเปญทั้งหมด
ครอบคลุมการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาทุกประเภท มี มี มี

แสดงโลโก้ในโฆษณาหรือกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รายการ เช่น Sundown 
Marathon Singapore 2016 ทุกชิ้นทางสิ่งพิมพ์ วิทยุ ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย 
ซึ่งจัดท�าโดยผู้จัดงาน

มี มี

งานแถลงข่าวเปิดรับการสนับสนุนรายการ มี มี

แคมเปญประชาสัมพันธ์

ร่วมในแคมเปญประชาสัมพันธ์เฉพาะรายการ - ขึ้นกับระดับของการสนับสนุน มี มี มี

โฆษณาในนิตยสาร Night Mile ครึ่งหน้า 1/4 หน้า 1/4 หน้า

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย 

เช่น ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านทาง
เว็บไซต์ทุกช่องทางของรายการ Sundown Marathon Singapore 2016 ซึ่งรวมถึง
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

มี มี 
ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดัน้อยกว่า

มี 
ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดัน้อยกว่า

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงการสร้างบล็อก
วิดีโอ การสัมภาษณ์ ถามตอบทางทวิตเตอร์ โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค มี มี มี

แสดงโลโก้ในแอพทุกแอพที่ผลิตส�าหรับรายการที่สนับสนุน มี 
ต�าแหน่งที่เด่นชัด

มี 
ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดัน้อยกว่า

มี 
ต�าแหน่งทีเ่ด่นชดัน้อยกว่า

การทําตลาดด้วยการสร้างประสบการณ์

บูธในงานแสดงสินค้า Sundown – เฉพาะรายการ 9 ม. x 9 ม. 9 ม. x 6 ม. 9 ม. x 6 ม.

การแจกสินค้าตัวอย่าง – เฉพาะรายการ มี มี มี

การรับรองและบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ประชาสัมพันธ์แบรนด์บนเต็นท์ขององค์กร – เฉพาะรายการ มี มี

บัตรผ่านวีไอพีเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะรายการที่สนับสนุน - จ�านวนบัตรขึ้นกับ
ระดับของการสนับสนุน มี มี มี

บัตรเข้าร่วมการแข่งขันได้ฟรีส�าหรับใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ – เฉพาะ
รายการ 30 20 15

บัตรเข้าร่วมกิจกรรมส�าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์เฉพาะรายการที่สนับสนุน - 
จ�านวนบัตรขึ้นกับระดับของการสนับสนุน มี มี มี

ประชาสัมพันธ์แบรนด์บนบัตรเข้าร่วมรายการเฉพาะรายการที่สนับสนุน มี

โปรแกรมการจัดทําของที่ระลึก

โอกาสในการร่วมจัดท�าของที่ระลึกที่จะใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ โลโก้บน
ของที่ระลึกที่จัดท�าเป็นพิเศษส�าหรับงาน Sundown Marathon Series เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

รายการแข่งขันวิ่งกลางคืนอันดับหนึ่ง...

TOUCH POINT ที่เป็นเอกลักษณ์
แอพ SUNDOWN
แอพ SUNDOWN จะช่วยสร้างความได้เปรียบให้แก่ผู้สนับสนุนรายการในแง่ของการสร้างการรับรู้แบรนด์และการ
สร้างยอดขาย โดยจะมีระบบ e-wallet / e-buying การเข้าร่วมของร้านค้า การติดตามสถานะความฟิตของร่างกาย 
และฟังก์ชั่นการติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ 

การท�าตลาดด้วยการสร้างประสบการณ์
กิจกรรมต่างๆ ใน Sundown Marathon Series 2016 / 2017 เป็นโอกาสที่ดีส�าหรับธุรกิจต่างๆ ในการแจก
ตัวอย่างสินค้าและบริการ การแข่งขันใน Singapore ในปี 2015 มีผู้เข้ามาชมงานที่ Suntec Convention Halls 
เพื่อเข้ารับเสื้อและของที่ระลึกส�าหรับนักแข่งมากกว่า 40,000 คนในช่วง 3 วัน

เพซเซอร์ Sundown
เพซเซอร์งานวิ่งรายการ Sundown จ�านวน 60 คนจะมาช่วยวิ่งควบคุมเพซให้อยู่ในช่วงความเร็วที่ผู้เข้าแข่ง
ต้องการ พร้อมไปกับช่วยสร้างก�าลังใจและกระตุ้นนักวิ่งไปตลอดทาง!

กิจกรรมการกุศล - SUNDOWN WITH LOVE
Sundown With Love เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นในปี 2013 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศลของ
รายการ Sundown Marathon เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม 

Sundown With Love น�านักวิ่งจากทุกแห่งมารวมตัวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ผู้ด้อยโอกาส 

SUNDOWN LIKE A ROCKSTAR
ผู้สนับสนุนการแข่งขันมีโอกาสในการเชื่อมโยงกับ Sundown Like A Rockstar ซึ่งเป็นบริการระดับ
วีไอพีส�าหรับนักวิ่งที่ลงแข่ง ได้แก่: 

• บริการโชเฟอร์รับส่ง (ไปและกลับสถานที่แข่งขัน) 
• สินค้าที่ระลึกแบบมีจ�านวนจ�ากัด 
• บริการจัดส่งชุดแข่งและของที่ระลึก 
• สิทธิพิเศษในการเข้าไปยังซุ้มปล่อยตัว 
• คิวพิเศษในการใช้บริการนวดและบริการอื่นๆ!
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ผลักดันให้ผู้คนก้าวข้ามขีดจ�ากัดของตนเองอย่างแท้จริง

การประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า
Sundown Marathon Series เป็นรายการที่มีชื่อเสียงซึ่งเปิดโอกาสที่กว้างขวางในการประชาสัมพันธ์
แบรนด์ให้แก่ผู้สนับสนุนรายการ ทั้งก่อนการแข่งขัน ในระหว่างการแข่งขัน และหลังการแข่งขัน ได้แก่: 

• การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในวันแข่ง 
• การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในเรซวิลเลจ 
• บริเวณที่ส�าคัญอื่นๆ - บริเวณฉายภาพยนตร์ บริเวณจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ดูรายละเอียดได้จากรายการสิทธิประโยชน์

สื่อและการประชาสัมพันธ์
ความร่วมมือกับพันธมิตร
Sundown Marathon Series 2016 / 2017 ก�าลังเปิดรับพันธมิตรทางด้านสื่อไม่เกิน 10 ราย 

สื่อพันธมิตรของรายการนี้ที่ผ่านมา ได้แก่ นิตยสาร Run (Bold Ink) และรายการวิทยุ One FM / Kiss 92

การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์
ผู้สนับสนุนสามารถดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนผ่านทางกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยจะมี
การเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและในระดับประเทศไทย รวมทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 
และนิตยสารต่างๆ ในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับนานาชาติ นอกจากนั้น ยังมีการแจกจ่ายข่าว
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการวิ่งหลายเว็บไซต์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

ผู้สนับสนุน ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และพันธมิตรทุกรายจะได้รับสิทธิในการท�างานร่วมกับ Sundown 
Marathon Series 2016 / 2017 เพื่อท�ากิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มูลค่าผ่านสื่อ
มูลค่าทางด้านสื่อของการแข่งขันในสิงคโปร์ในปี 2015 รวมเป็นจ�านวน 434,000 เหรียญสหรัฐฯ

ประกอบด้วย:
สื่อสิ่งพิมพ์ - 80,000 เหรียญสหรัฐฯ
สื่อออนไลน์- 305,000 เหรียญสหรัฐฯ
การถ่ายทอดการแข่งขัน - 49,000 เหรียญสหรัฐฯ
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

รายการแข่งขันวิ่งกลางคืนอันดับหนึ่ง...

แคมเปญประชาสัมพันธ์
Sundown Marathon Series 2016 / 2017 มีแคมเปญส่งเสริมการตลาดที่มีความครอบคลุม ได้แก่:

ABOVE THE LINE BELOW THE LINE OUT OF HOME

เว็บไซต์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ Sundowner แบรนด์แอมบาสเซเดอร์ โฆษณาที่ป้ายรถเมล์

EDM แจ้งกิจกรรม
โซเชียลมีเดีย - แคมเปญเฟซบุ๊คและ
อินสตาแกรม

แอพการฝึกอบรม

วิดีโอประชาสัมพันธ์
กลางแจ้ง

โฆษณา Google และ 
Adwords

เว็บไซต์เกี่ยวกับการวิ่งและ 
ไลฟ์สไตล์

กลุ่มนักวิ่งและนักกีฬา, 
องค์กร, สถาบัน
อุดมศึกษา, ตัวแทนการ
ท่องเที่ยว

โฆษณาในนิตยสาร

บล็อกเกอร์ วิทยุ

รายการกิจกรรม

นิตยสาร NIGHT MILE
Sundown Marathon Series 2016 / 2017 เป็นผู้จัดท�านิตยสาร Night Mile ซึ่งนิตยสารฉบับนี้จะน�าไป
แจกในสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นน�าหลายฉบับเพื่อประชาสัมพันธ์รายการแข่งขัน

นิตยสาร Men’s Health - 30,000 ฉบับ
นิตยสาร Run - 15,000 ฉบับ
นิตยสาร SHAPE - 30,000 ฉบับ

โปรแกรมประชาสัมพนัธ์ผ่านทางดจิติอลและโซเชยีลมเีดยี
Sundown Marathon Series 2016 / 2017 ท�าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียตลอดทั้งปี จึง
เป็นโอกาสอันดีส�าหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตรที่จะผนวกการสื่อสารของแบรนด์ของตนเองเข้ากับ
รายการ

เฟซบุ๊ค – 35,600 ไลค์ 
อินสตาแกรม - 10,772 โพสต์ในปี 2015
การตลาดดิจิตอล - ฐานข้อมูล 80,000 รายชื่อ ส�าหรับใช้ในการส่งอีเมล์

การรับรอง
รายการ Sundown Marathon Series 2016 / 2017 เป็นโอกาสอันดีเยี่ยมในการมอบความบันเทิงแก่
ลูกค้าและผู้บริหารทั่วทั้งเอเชีย

ด้วยงานเลี้ยงรับรองหลายงาน พร้อมทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและสันทนาการ รายการนี้จึงเป็นวิธีที่
ดีเยี่ยมวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน

ผู้สนับสนุนจะมีโอกาสในการมอบความบันเทิงให้แก่แขกรับเชิญผ่านทางแพ็คเกจที่ออกแบบมาโดย
เฉพาะ 

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นสื่อ
ผู้สนับสนุนและพันธมิตรของรายการ Sundown Marathon Series 2016 / 2017 จะมีโอกาสในการร่วม
กันจัดท�าสินค้าที่ระลึกที่จะใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ของตน โดยสามารถน�าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไป
ใช้เป็นวัสดุส่งเสริมการตลาดด้วยการแจกจ่ายผ่านทางสื่อและการท�าตลาดด้วยการน�าเสนอ ตัวอย่าง
เช่น: กระเป๋าใส่ของประจ�ารายการ Sundown Marathon Series 2016 / 2017
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โอกาสในการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ผลักดันให้ผู้คนก้าวข้ามขีดจ�ากัดของตนเองอย่างแท้จริง

ข้อมูลการติดต่อ
SUNDOWN MARATHON SERIES
F4U Pte Ltd.
24 Kaki Bukit Crescent
Singapore 416225
โทรศัพท์: +65 6547 0288
โทรสาร: +65 6547 0168
www.sundownmarathon.com

Vernon Teo - ผู้จัดการทั่วไป
อีเมล์: vernon.teo@sundownmarathon.com
โทรศัพท์: +65 9682 2334

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

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


