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ตาล - รััชฎา นาคเจริิญศรีี นัักบิิดหญิิงที่่�เร็็วที่่�สุุดใน

ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ 2565 - 2566
ร่่วมงานกัับทีีมซููเปอร์์ ไบค์์ของเรา

ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ บริิหารงานโดยคุุณตาล - รััชฎา นาคเจริิญศรีี นัักแข่่งรถจัักรยานยนต์์หญิิงที่่�ทำำ�สถิิติิได้้เร็็วที่่�สุดุ ในประเทศไทย กำำ�ลังั สรรหาผู้้ส� นัับสนุุน
และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจสำำ�หรัับโปรแกรมการแข่่งขััน และเทรนนิ่่ง� อะคาเดมีี ในปีี 2565 - 2566
ตาล - รััชฎา เป็็นนัักแข่่งรถจัักรยานยนต์์หญิิงคนแรกของประเทศไทยที่่�ได้้ลงแข่่งในระดัับโลกในการแข่่งขัันที่่�ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในโลกชื่่อว่่า เอฟไอเอ็็ม ซููเปอร์์ไบค์์ เวิิล์์ด
แชมเปี้้�ยนชิิพ 2562 พิิเรลลีี ไทยแลนด์์ รอบที่่� 2 ในรุ่่�นซููเปอร์์สปอร์์ต 600 ซีีซีี
ในปีี 2565 ทีีมจะลงแข่่งขัันชิิงแชมป์์ใน 2 รายการ ซึ่่ง� ครอบคลุุมกิิจกรรมการแข่่งขััน 8 รายการตลอดทั้้�งปีี ระหว่่างเดืือนมีีนาคมถึึงพฤศจิิกายน


การเข้้าถึึงกลุ่่ม� เป้้าหมาย

ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ สามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายจำำ�นวนมากได้้ ในการร่่วมงานกัับทีีม ผู้้ส� นัับสนุุนจะสามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ดัังนี้้�
การตลาดแบบ B2C การตลาดแบบ B2B การประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นสื่่อดิิจิิทััล และคอนเทนต์์บนสื่่อสัังคม
โออาร์ บีอาร์ ไอซี ซูเปอร์ ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2565
สนามแข่งขัน ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์
การแข่งขัน 4 รายการ
เวลา - พฤษภาคม - พฤศจิกายน 
ผู้ชม – มากกว่า 100,000+ คน

ดิ อาร์ทูเอ็ม ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ไบค์ 2565
สนามแข่งขัน สนามแข่งรถไทยแลนด์ เซอร์กิต นครชัยศรี
การแข่งขัน 4 รายการ
เวลา - มีนาคม - กันยายน
ผู้ชม – มากกว่า 100,000+ คน
การเข้าถึงสื่อสังคม
คุณตาล - รัชฎา นาคเจริญศรี และทีม – ผู้ติดตามมากกว่า 80,000+ คน
สนามแข่งรถ (บุรีรัมย์ และนครชัยศรี) – ผู้ติดตามมากกว่า 135,000+ คน
การแข่งขันชิงแชมป์ (BRIC และ R2M) – ผู้ติดตามมากกว่า 120,000+ คน
ถ่ายทอดสดและไลฟ์สตรีมภาพการแข่งขัน
เข้าถึงผู้ชมหลายพันคนทั่วโลก

อะคาเดมีี

นอกจากนี้้� ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ ยัังเสนอโอกาสสำำ�หรัับผู้้ส� นัับสนุุนและพัันธมิิตรในการร่่วมพััฒนานัักแข่่งรถมอเตอร์์สปอร์์ตรุ่่�นต่่อไปของประเทศไทย
โดยทางอะคาเดมีีมีแี ผนที่่�จะดููแลฝึึกฝนนัักกีีฬารุ่่�นเยาว์์และผลัักดัันให้้เข้้าร่่วมการแข่่งขัันชิิงแชมป์์ทั่่�วเอเชีีย ไม่่ว่า่ จะเป็็นญี่่�ปุ่่น� อิินเดีีย ออสเตรเลีีย และไต้้หวััน
ในโอกาสนี้้� ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ กำำ�ลังั มองหาพัันธมิิตรที่่�มีีวิิสัยั ทััศน์์ระยะยาวร่่วมกััน นี่่�คือื โอกาสที่่�ผู้ส้� นัับสนุุนจะได้้อยู่่�ในจุุดเริ่่�มต้น้ ในขณะที่่�นักั แข่่งรุ่่�นใหม่่
เติิบโตเป็็นหนึ่่ง� ในทีีมแข่่งรถจัักรยานยนต์์ที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จมากที่่�สุดุ ในโลก
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ตาล - รััชฎา นาคเจริิญศรีี นัักบิิดหญิิงที่่�เร็็วที่่�สุุดใน

เราจะช่่วยขัับเคลื่่อนธุุรกิิจของผู้้�สนัับสนุุนได้้อย่่างไร

แบรนด์์ของผู้้ส� นัับสนุุน - 	ผนวกแบรนด์์เข้้ากัับทีีมนักั กีีฬาที่่�มีผี ลงานดีี เพื่่อสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมกัับแฟนกีีฬาหลายพัันคน
ในการแข่่งขัันรถจัักรยานยนต์์ระดัับโลก
ค่่านิิยมของผู้้ส� นัับสนุุน -	
ความเร็็ว ความอดทน ความตื่่นเต้้น อะดรีีนาลีีนพุ่่�งพล่่าน การแข่่งรถ การแข่่งขััน
เทคโนโลยีี วิิศวกรรม สมรรถภาพ กีีฬาเพื่่อความเป็็นเลิิศ เทศกาล ความเท่่าเทีียมกััน
เยาวชน เป้้าหมายการพััฒนาโลกแห่่งสหประชาชาติิ
แบรนด์์แอมบาสเดอร์์
แบรนด์์แอมบาสเดอร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจของผู้้ส� นัับสนุุน ติิดตามนัักบิิดและเส้้นทางประสบการณ์์
ของผู้้ส� นัับสนุุน -	ของทีีม สร้้างแรงบัันดาลใจให้้แก่่พนักั งานและลููกค้้าของผู้้ส� นัับสนุุนด้้วยเรื่่องราวของ
	นัักกีีฬาผ่่านการนำำ�เสนอและการกล่่าวปาฐกถาต่่าง ๆ
ลููกค้้าของผู้้ส� นัับสนุุน สร้้างความบัันเทิิงและสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับั กลุ่่�มเป้้าหมายผ่่านกิิจกรรมการแข่่งขัันและ
การใช้้พื้้น� ที่่�สนามแข่่งรถที่่�มีชื่ี อ่ เสีียง การมีีส่ว่ นร่่วมกัับกิิจกรรมการแข่่งขััน และรัับบััตร
เข้้างานด้้วยสิิทธิิระดัับวีีไอพีี
ฝ่่ายขายของผู้้ส� นัับสนุุน เจาะตลาดผ่่านการแข่่งขัันที่่�มีชื่ี อ่ เสีียงอยู่่�เดิิม กระตุ้้�นยอดขาย และพััฒนาช่่องทางการขายผ่่าน B2B
บุุคลากรของผู้้ส� นัับสนุุนเชิิญนัักบิิดและสมาชิิกทีีมกล่่าวปาฐกถาเพื่่อสร้้างแรงบัันดาลใจ ให้้คำำ�แนะนำำ�และฝึึกสอน
เพื่่อพััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�
เป้้าหมายการพััฒนาโลก
ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ ส่่งเสริิมการยอมรัับในคุุณค่่าของมนุุษย์์ที่่ค� วามหลากหลายและ
แห่่งสหประชาชาติิ เท่่าเทีียมกััน จึึงเหมาะที่่�จะเป็็นแพลตฟอร์์มในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมาย
การพััฒนาโลกแห่่งสหประชาชาติิของผู้้ส� นัับสนุุน การสนัับสนุุน
	คุุณตาล - รััชฎา จึึงสอดคล้้องตามเป้้าหมายดัังต่่อไปนี้้�
SDG 3 - สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ี (สุุขภาพกายและใจ) 
SDG 5 - ความเท่่าเทีียมทางเพศ
SDG 10 - ลดความเหลื่่อมล้ำำ�� (ความหลากหลาย)

ผู้้�สนัับสนุุนและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
รายนามผู้้ส� นัับสนุุนและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจในอดีีตและปััจจุุบันั 

FMSCT, BMW Thailand, PTT Lubricants, Pirelli, R2M Thailand Superbikes

ค่่านิิยมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ 

ประเทศไทย… ซููเปอร์์ ไบค์์… เยาวชน… คนมีีชื่อ่ เสีียง… 
ความเท่่าเทีียม… ความหลากหลาย… การรวมไว้้ซึ่่ง� ความหลากหลาย… เป้้าหมายการพััฒนาโลกแห่่งสหประชาชาติิ…
ความแข็็งแกร่่ง… การสร้้างแรงจููงใจ…
การสร้้างแรงบัันดาลใจ... ความมั่่�นใจ... ความมุ่่ง� มั่่�น... การมองเห็็นคุุณค่่าของตนเอง… 
ชีีวิิต… สุุขภาพ… ความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� …
ี กีีฬา…

ในการร่่วมงานกัับทีีม ผู้้�สนัับสนุุนจะได้้พบกัับสมาชิิกทีีมซึ่่�งเป็็นกลุ่่ม� บุุคคลที่่�มีฐี านะดีีจำำ�นวนมาก จึึงเป็็นโอกาสที่่�ดียิ่ี ง่�
สำำ�หรัับการสร้้างเครืือขายและขยายฐานธุุรกิิจ
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แพ็็คเกจ - คุุณจะมีีส่่วนร่่วมได้้อย่่างไร?

ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ มีีโปรแกรมการสนัับสนุุนสำำ�หรัับผู้้ส� นัับสนุุนและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�ครอบคลุุม โดยเสนอแพ็็คเกจต่่าง ๆ
ตามระดัับงบประมาณที่่�แตกต่่างกััน ดัังนี้้�
ในปีี 2565 จะรวมถึึงการมีีส่ว่ นร่่วมของทีีมในการเข้้าร่่วมการแข่่งขัันซููเปอร์์ไบค์์ชิิงแชมป์์สองรายการด้้วย

ทุุกรายการ

ระดัับที่่� 1 – ผู้้ส� นัับสนุุนหลัักทีีม ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ – ทุุกรายการ
ผู้้ส� นัับสนุุนหลััก 1 ราย ได้้รัับสิิทธิิในการมีีส่ว่ นร่่วมในชื่่อทีีม ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ ในการแข่่งขัันทุุกรอบ
ระดัับที่่� 2 – พัันธมิิตรทีีมอย่่างเป็็นทางการของ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ – ทุุกรายการ
พัันธมิิตรอย่่างเป็็นทางการจำำ�นวน 6 รายจากธุุรกิิจซึ่่ง� ไม่่ได้้เป็็นคู่่�แข่่งกััน เพื่่อสนัับสนุุนทีีมในการแข่่งขัันทุุกรอบ
ระดัับที่่� 3 – ผู้้จั� ดั หาสิินค้้าและบริิการอย่่างเป็็นทางการของ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ – ทุุกรายการ
ผู้้�จัดั หาสิินค้้าและบริิการอย่่างเป็็นทางการ ไม่่เกิิน 10 ราย จากภาคธุุรกิิจต่่าง ๆ เพื่่อสนัับสนุุนสิินค้้าและบริิการ และการสนัับสนุุนอื่่น ๆ 
ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับทีีมในการแข่่งขัันทุุกร
ระดัับที่่� 3 – สื่่อพัันธมิิตรอย่่างเป็็นทางการของ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ – ทุุกรายการ
สื่่อพัันธมิิตร ไม่่เกิิน 10 ราย เพื่่อสนัับสนุุนพื้้�นที่่�สื่อ่ ผ่่านช่่องทางโทรทััศน์์ / วิิทยุุ / สิ่่ง� พิิมพ์์ / ออนไลน์์ / สื่่อสัังคม สำำ�หรัับทีีม
ในการแข่่งขัันทุุกรอบ

การแข่่งขัันเฉพาะรายการ

ระดัับที่่� 1 – ผู้้ส� นัับสนุุนการนำำ�เสนอ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ - เฉพาะรายการ
ผู้้ส� นัับสนุุนการนำำ�เสนอ 1 ราย ได้้รัับสิิทธิิในการมีีส่ว่ นร่่วมในชื่่อทีีม ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ ในการแข่่งขัันอย่่างน้้อย 1 รายการ
ระดัับที่่� 2 – พัันธมิิตรอย่่างเป็็นทางการประจำำ�รอบการแข่่งขัันของ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ – เฉพาะรายการ
พัันธมิิตรอย่่างเป็็นทางการประจำำ�รอบการแข่่งขััน ไม่่เกิิน 6 รายจากธุุรกิิจซึ่่ง� ไม่่ได้้เป็็นคู่่�แข่่งกััน เพื่่อสนัับสนุุนงานการแข่่งขัันอย่่างน้้อย1 รายการ
ระดัับที่่� 3 – ผู้้จั� ดั หาสิินค้้าและบริิการอย่่างเป็็นทางการของ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ – เฉพาะรายการ
ผู้้�จัดั หาสิินค้้าและบริิการอย่่างเป็็นทางการ ไม่่เกิิน 10 ราย จากภาคธุุรกิิจต่่าง ๆ เพื่่อสนัับสนุุนสิินค้้า บริิการ และการสนัับสนุุนอื่่น ๆ 
ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับทีีมในการแข่่งขัันอย่่างน้้อย 1 รายการ
ระดัับที่่� 3 – สื่่อพัันธมิิตรอย่่างเป็็นทางการของ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ – เฉพาะรายการ
สื่่อพัันธมิิตร ไม่่เกิิน 10 ราย เพื่่อสนัับสนุุนพื้้�นที่่�สื่อ่ ผ่่านช่่องทางโทรทััศน์์ / วิิทยุุ / สิ่่ง� พิิมพ์์ / ออนไลน์์ / สื่่อสัังคม สำำ�หรัับทีีม
ในการแข่่งขัันอย่่างน้้อย 1 รายการ
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ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ จะลงแข่่งขัันชิิงแชมป์์สองรายการในปีี 2565 และมีีแผนการแข่่งขััน
เพิ่่ม� เติิมสำำ�หรัับปีี 2566

พีีทีีทีี บีีอาร์์ ไอซีี ซููเปอร์์ ไบค์์ 2565 
ช้้าง อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เซอร์์กิิต บุุรีรัี ัมย์์
รอบที่่� 1: 6 - 8 พฤษภาคม 2565 
รอบที่่� 2: 29 - 31 กรกฎาคม 2565
รอบที่่� 3: 2 - 4 กัันยายน 2565 
รอบที่่� 4: 3 - 6 พฤศจิิกายน 2565

ช้้าง อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เซอร์์กิิต

สนามแข่่งรถมอเตอร์์สปอร์์ต ช้้าง อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เซอร์์กิิต หรืือเรีียกอีีกชื่่อว่่า
บุุรีรัี ัมย์์ อิินเตอร์์เนชัันแนล เซอร์์กิิต ตั้้�งอยู่่�ในจัังหวััดบุุรีรัี ัมย์์ ภาคอีีสานของประเทศไทย
ในปีี 2557 สนามแข่่งรถแห่่งนี้้�ได้้รัับการรัับรองโดย FIAว่่าเป็็นสนามมาตรฐานสากล
ระดัับ 1 (FIA Grade 1) ซึ่่ง� สามารถใช้้เป็็นสนามแข่่งรถฟอร์์มููลาวัันได้้
https://www.bric.co.th/
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อาร์์ทููเอ็็ม ไทยแลนด์์ ซููเปอร์์ ไบค์์ 2565

ไทยแลนด์์ เซอร์์กิิต นครชััยศรีี
อาร์์ทููเอ็็ม ไทยแลนด์์ ซููเปอร์์ไบค์์ 2565 ได้้รัับการรัับรองในระดัับประเทศโดยสมาคมกีีฬาแข่่งรถจัักรยานยนต์์แห่่งประเทศไทย
(MSAT) และในระดัับสากลโดยสหพัันธ์์จักั รยานยนต์์ระหว่่างประเทศ (FIM)
นัักแข่่งและทีีมจะทำำ�การสะสมคะแนนสำำ�หรัับการแข่่งขัันซููเปอร์์ไบค์์ชิิงแชมป์์ประเทศไทย ผ่่านการแข่่งขััน FMSCT
ออล ไทยแลนด์์ ซููเปอร์์ไบค์์ แชมเปี้้�ยนชิิพ 2565
รอบที่่� 1: 5 - 6 มีีนาคม 2565 - หมายเลขกิิจกรรมสากลจาก FIM: รอยืืนยัน  
ั 
รอบที่่� 2: 7 - 8 พฤษภาคม 2565 - หมายเลขกิิจกรรมสากลจาก FIM: รอยืืนยัน  
ั 
รอบที่่� 3: 2 - 3 กรกฎาคม 2565 - หมายเลขกิิจกรรมสากลจาก FIM: รอยืืนยัน  
ั 
รอบที่่� 4: 3 - 4 กัันยายน 2565 - หมายเลขกิิจกรรมสากลจาก FIM: รอยืืนยันั

ประเภทมืือสมััครเล่่น - SuperStock 1000 / ใช้้กติิกาเทคนิิค #ST1000
- R2M SuperStocks 1000 Professional ST-1000: ชิิงแชมป์์ประเทศ (อายุุ: 16-60)
- R2M SuperStocks 1000 นครชััยศรีี โนวิิส คััพ: กระชัับมิิตรสโมสร (อายุุ: 18-60)
ประเภทหญิิง - SuperBikes PowerGirls 1000 / ใช้้กติิกาเทคนิิค #ST1000
- R2M SuperBikes 1000 PowerGirls Professional: ชิิงแชมป์์ประเทศ (อายุุ: 16-60)
ประเภทมืืออาชีีพ - SuperSports 600 / ใช้้กติิกาเทคนิิค #SS600
- R2M SuperSports 600 Professional SS-600: ชิิงแชมป์์ประเทศ (อายุุ: 16-60)
- R2M SuperSport 600 Junior SS-J: ชิิงแชมป์์ประเทศ (อายุุ: 16-23)
มอเตอร์์สปอร์์ต สตาร์์ทอัพ 
ั - SportProduction 650 / ใช้้กติิกาเทคนิิค #SP650
- R2M SportProduction 650 Amateur Class: กระชัับมิิตรสโมสร (อายุุ: 16-60)

สนามแข่่งรถไทยแลนด์์ เซอร์์กิิต

ประเภทเมทสตรีีม - SportBikes 400 / ใช้้กติิกาเทคนิิค #SS400 และ #SP400
- R2M SportBikes Professional 400SS-1: ชิิงแชมป์์ประเทศ (อายุุ: 15-50)
- R2M SportBikes Amateur 400SS-2: กระชัับมิิตรสโมสร (อายุุ: 19-60)
- R2M SportBikes Amateur 400SP-2: กระชัับมิิตรสโมสร (อายุุ: 19-60)
- R2M SportBikes Junior 400SP-J: ชิิงแชมป์์ประเทศ (อายุุ: 14-20)
- R2M SportBikes PowerGirls Amateur 400SS: กระชัับมิิตรสโมสร (อายุุ: 21-50)

ประเภทการแข่่งขัันและสถานะ

รุุกกี้้คั� พ 
ั - SportBikes 200 / ใช้้กติิกาเทคนิิค #SS200 และ #SP200
- R2M SportBikes Amateur 200SS: กระชัับมิิตรสโมสร (อายุุ: 18-40)
- R2M SportBikes Junior 200SP: กระชัับมิิตรสโมสร (อายุุ: 13-17)
- R2M SportBikes PowerGirls Amateur 200SP กระชัับมิิตรสโมสร (อายุุ: 13-30)

สนามแข่่งรถไทยแลนด์์ เซอร์์กิิต เป็็นสนามแข่่งรถสำำ�หรัับนัักแข่่งมืืออาชีีพและมืือสมััครเล่่น สนามแห่่งนี้้�มีศัี กั ยภาพในการ
รองรัับกีีฬามอเตอร์์สปอร์์ตทุุกประเภท และมีีบริิการจััดการแข่่งขัันต่่าง ๆ โดยอยู่่�ห่่างจากกรุุงเทพมหานครไม่่มาก ใช้้เวลา
เดิินทางโดยรถยนต์์เพีียง 45 นาทีี
https://r2m.asia/superbikes
การแข่่งขัันชิิงแชมป์์แต่่ละรอบจะประกอบไปด้้วยกิิจกรรมการแข่่งขัันที่่�น่า่ ตื่่นเต้้นหลากหลายรายการและแบ่่งเป็็นหลายประเภทด้้วยกััน

ทีีมตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ จะลงแข่่งในประเภท Superbikes PowerGirls 1000
ประเภทพรีีเมีียร์์ - SuperBikes 1000 / ใช้้กติิกาเทคนิิค #SB1000 
- R2M SuperBikes 1000 Professional SB-1000: ชิิงแชมป์์ประเทศ (อายุุ: 18-60)
- R2M SuperBikes 1000 มาสเตอร์์คัพั : ชิิงแชมป์์สโมสร (อายุุ: 40-60)

อาร์์ทููเอ็็มอะคาเดมีี และ จีีพีีเอ็็กซ์์จููเนีียร์์คัพ 
ั - SportBikes 200 / ใช้้กติิกาเทคนิิคแบบควบคุุม
- จีีพีเี อ็็กซ์์จููเนีียร์์คัพั : กระชัับมิิตรสโมสร เส้้นทางสู่่� FIM ดาวรุ่่�งแห่่งอนาคต (อายุุ: 10-15)
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นัักแข่่ง

พบกัับสมาชิิกในทีีม ...

คุุณตาล - รััชฎา นาคเจริิญศรีี
แชมป์ซูเปอร์ไบค์หญิงของประเทศไทย และผู้ก่อตั้ง
และนักแข่งที่ตาล เรซซิ่ง คอนเนคท์

ทีีมเยาวชน

ในปีี 2565 ทีีมเยาวชนของตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ ที่่�ผ่า่ นการฟููมฟัักมาอย่่างดีี
จาก ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ อะคาเดมีี จะร่่วมแข่่งขัันในทััวร์์นาเมนต์์ระดัับ
เยาวชนทั่่�วเอเชีีย
รายละเอีียดอยู่่�ระหว่่างการหารืือข้้อสรุุป

แชมป์ 4 สมัยในการแข่งขันซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท R2M
Superbikes PowerGirls 1000 Professional WS-1 
อายุ 32 
ส่วนสูง 169 ซม. 
น้ำ�หนัก 52 กก.
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การสนัับสนุุนทีีม ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ ถืือเป็็นโอกาสที่่�ดีสำี ำ�หรัับผู้้ส� นัับสนุุนและพัันธมิิตรในการประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าและบริิการของตนผ่่านกิิจกรรมการประชาสััมพัันธ์์ ในรููปแบบที่่�พิิเศษ
ที่่�สามารถเข้้าถึึงอารมณ์์ ความรู้้�สึึกของแฟนกีีฬา และพััฒนาความสััมพัันธ์์ระหว่่างแบรนด์์กับั กลุ่่�มเป้้าหมาย
การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกีีฬา เป็็นการสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่ดี� ใี ห้้กับั ธุุรกิิจ บุุคลากรและลููกค้้าขององค์์กรที่่�ให้้การสนัับสนุุนจะรู้้�สึึกภาคภููมิิใจและให้้การเคารพนัับถืือภาคธุุรกิิจที่่�ทำำ�กิิจกรรม
เพื่่อสนัับสนุุนชุุมชน
แบรนด์์ที่่ใ� ห้้การสนัับสนุุนมอเตอร์์สปอร์์ต จะได้้รัับภาพลัักษณ์์ ในค่่านิิยมต่่าง ๆ อาทิิ จิิตวิิญญาณของการเป็็นทีีม ความเร็็ว เทคโนโลยีี ความสุุขของสมาชิิกในครอบครััว พลัังงาน
พละกำำ�ลังั ความแข็็งแกร่่ง แรงจููงใจ และกีีฬา ผู้้ส� นัับสนุุนจะได้้รัับประโยชน์์หลายประการจากการร่่วมสนัับสนุุนดัังนี้้�

	การประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์สู่่�สาธารณะ

โอกาสในการประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์ผ่า่ นมอเตอร์์สปอร์์ต โดยแบรนด์์ของผู้้ส� นัับสนุุนจะได้้ร่ว่ มงานกัับแบรนด์์ตาล เรซซิ่่ง�
คอนเนคท์์ พร้้อมทีีมและนัักกีีฬาภายใต้้การดููแลของทีีมที่่มี� ภี าพลัักษณ์์ ในการเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
ผู้้ส� นัับสนุุนจะได้้มีโี อกาสในการประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์ผ่า่ นป้้ายโฆษณาและโลโก้้ที่่ป� รากฏในชุุดนัักกีีฬา การตกแต่่งรถแข่่ง และ
เสื้้อ� ผ้้าสำำ�หรัับทีีมสนัับสนุุน โดยการจััดสรรพื้้�นที่่�จะขึ้้น� อยู่่�กัับระดัับเงิินทุุนในการสนัับสนุุน แต่่ในภาพรวมจะเป็็นการนำำ�เสนอ
โฆษณาผ่่านชิ้้�นงานที่่�มีกี ารออกแบบมาให้้ดููน่า่ สนใจและเน้้นความลงตััว

	การแพร่่ภาพ

การประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นการแพร่่ภาพหรืือไลฟ์์สตรีีม
การแข่่งขัันไปยัังผู้้ช� มทั่่�วประเทศไทย ทวีีปเอเชีีย
และทั่่�วโลก

การประชาสััมพัันธ์บ์ นตััวนัักกีีฬาและรถแข่่ง
รถแข่่ง
ชุุดนัักแข่่ง
หมวกกัันน็็อค

การประชาสััมพัันธ์แ์ บรนด์์ผ่า่ นการแข่่งขััน - จุุดพัักทีีม และจุุดปล่อ่ ยตััว 

แบนเนอร์์ / ทิิวธง / ป้้ายประชาสััมพัันธ์์บางจุุด 
เครื่่องแต่่งกาย – บุุคลากร / เครื่่องแบบของทีีม
รถบรรทุุกของทีีม
ป้้ายต้้อนรัับที่่�พื้้น� ที่่�รัับรองในจุุดพัักของทีีม
ร้้านของทีีม
สื่่อ / ฉากหลัังในห้้องแถลงข่่าว ณ จุุดพัักของทีีม สิินค้้าของทีีม เช่่น เสื้้อ� โปโลและหมวก
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	สื่่อ การประชาสััมพัันธ์์ แคมเปญส่่งเสริิมการขาย

	สิิทธิิบนสื่่อดิิจิิตอลและสื่่อสัังคม

การใช้้บริิการนัักกีีฬาและบุุคลากรของทีีม
ใช้้บริิการนัักกีีฬาและบุุคลากรของทีีม ในการกล่่าวปาฐกถา ยืืมชื่อ่ ไปใช้้ ในแคมเปญทางการตลาด รัับรองสิินค้้า และนำำ�เสนอ
โปรโมชัันต่่าง ๆ

คุุณตาล รััชฎา นาคเจริิญศรีี 
เพจทีีมบนเฟซบุ๊๊�ก - https://www.facebook.com/TannRatchadaNakcharoensri/ - ผู้้�ติิดตาม 52,500 คน
เฟซบุ๊๊�กส่่วนตััว - https://www.facebook.com/Ratchada46 - ผู้้�ติิดตาม 15,183 คน
อิินสตาแกรมส่่วนตััว - https://www.instagram.com/ratchada_nakcharoensri/ - ผู้้�ติิดตาม 11,300 คน
อิินสตาแกรมของทีีม - https://www.facebook.com/ratchada46 - ผู้้�ติิดตาม 1,138 คน

ทำำ�การตลาดกัับผู้้ช� มกีีฬามอเตอร์์สปอร์์ต
ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ ถืือเป็็นช่่องทางที่่�ดีเี ยี่่ย� มสำำ�หรัับภาคธุุรกิิจที่่�เข้้าร่่วมผนวกแบรนด์์และเจาะกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ชื่น่ ชอบ
มอเตอร์์สปอร์์ตผ่่านการแข่่งขัันกีีฬาที่่�ได้้รัับความนิิยมมากที่่�สุดุ ในโลกประเภทหนึ่่ง�

แบรนด์์แอมบาสเดอร์์ - เพื่่อการประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าและบริิการ คุุณตาล - รััชฎา นาคเจริิญศรีีเป็็นนัักพููดที่่�มีคี วามสามารถ
ผ่่านการฝึึกฝนในการออกสื่่อมาเป็็นอย่่างดีี และมีีประสบการณ์์ ในการปรากฏตััวทางโทรทััศน์์ สื่่อสิ่่ง� พิิมพ์์ และวิิทยุุมายาวนาน
สามารถจััดกิิจกรรมร่่วมกัับคุุณตาล - รััชฎา ได้้ภายใต้้บรรยากาศที่่�ผ่อ่ นคลาย และไม่่ตึึงเครีียดเหมืือนขณะที่่�ลงแข่่งขััน
โดยอาจจััดกิิจกรรมพิิเศษ เช่่น เชิิญให้้เข้้าร่่วมการประชุุมและทำำ�กิิจกรรมของบริิษััท จััดกิิจกรรมการพบปะและทัักทาย
เชิิญร่่วมวงเสวนา กิิจกรรมแจกลายเซ็็น และกิิจกรรมถ่่ายภาพ เป็็นต้้น
สื่่อ การประชาสััมพัันธ์์ และการส่่งเสริิมการขาย
ข่่าวเกี่่ย� วกัับตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ถือื เป็็นข่่าวเด่่นที่่�มีคี นสนใจติิดตาม ดัังที่่�ปรากฏตามสื่่อสิ่่ง� พิิมพ์์ โทรทััศน์์ วิิทยุุ
และสื่่อออนไลน์์
การใช้้งานคอนเทนต์์ต่า่ ง ๆ
สิิทธิ์์�ในการใช้้คลิิปวิิดีีโอและภาพถ่่ายของ ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ ทั้้�งหมด เพื่่อวััตถุุประสงค์์ทางการตลาดและการส่่งเสริิมการขาย
สิ่่ง� พิิมพ์์
การประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์บนสื่่อสิ่่ง� พิิมพ์์และวััสดุุประชาสััมพัันธ์์ของตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ ทุุกรายการ เพื่่อวััตถุุประสงค์์
ทางการตลาด พร้้อมโอกาสในการโฆษณาเพิ่่ม� เติิม
วััสดุุเพื่่อการประชาสััมพัันธ์์
การแจกจ่่ายสื่่อประชาสััมพัันธ์์ของผู้้ส� นัับสนุุนในงานที่่� ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ จััดขึ้้น� ตลอดทั้้�งฤดููกาล พร้้อมแสดงแบนเนอร์์
ที่่�ผู้ส้� นัับสนุุนจััดหาให้้

สื่่อสัังคมและสื่่อออนไลน์์
การประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นกิิจกรรมของตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์บนสื่่อสัังคม เรามีีศักั ยภาพในการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายในวงกว้้าง
ผ่่านช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�

การแข่่งขัันบีีอาร์์ ไอซีี ซููเปอร์์ ไบค์์ – ช้้าง อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เซอร์์กิิต
เฟซบุ๊๊�กการแข่่งขัันบีีอาร์์ไอซีี ซููเปอร์์ไบค์์ - https://www.facebook.com/TannRatchadaNakcharoensri/ ผู้้�ติิดตาม 63,770 คน
เฟซบุ๊๊�กสนามแข่่งขััน ช้้าง อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เซอร์์กิิต - https:///www.facebook.com/ChangCircuitOfficial ผู้้�ติิดตาม 123,843 คน
เว็็บไซต์์ - https://www.bric.co.th/
การแข่่งขัันอาร์์ทููเอ็็ม ไทยแลนด์์ ซููเปอร์์ ไบค์์ – ไทยแลนด์์ เซอร์์กิิต
เฟซบุ๊๊�กการแข่่งขัันซููเปอร์์ไบค์์ - https://www.facebook.com/R2Masia - ผู้้�ติิดตาม 54,000 คน
เฟซบุ๊๊�กสนามแข่่งขััน ไทยแลนด์์ เซอร์์กิิต - https://www.facebook.com/Ratchada46 - ผู้้�ติิดตาม 10,840 คน
เว็็บไซต์์ - https://thailandcircuit.racing/ และ https://r2m.asia/
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เหตุุใดจึึงควรร่่วมสนัับสนุุน
	การตลาดเชิิงประสบการณ์์

บููธจััดแสดงเพื่่อสร้้างประสบการณ์์ - ภายในพื้้�นที่่�ควบคุุมพิิเศษของตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ จััดแจกสิินค้้าตััวอย่่างให้้กับั แฟน ๆ
ในงาน ของตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ หรืือผ่่านสื่่อออนไลน์์และสื่่อสัังคม จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริิการในการแข่่งขัันที่่�
ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ เข้้าร่่วม

	การรัับรองและการสร้้างเครืือข่่าย

ผู้้ส� นัับสนุุนและพัันธมิิตรสามารถใช้้สิิทธิิจากการสนัับสนุุนทีีมในการสร้้างความบัันเทิิงแก่่กลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น ลููกค้้า
ซััพพลายเออร์์ และพนัักงานได้้
ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ จะจััดกิิจกรรมระหว่่างการแข่่งขััน ในช่่วงวัันหยุุดสุุดสััปดาห์์เพื่่อสร้้างความบัันเทิิงให้้แก่่แขก จััดแสดง
รถจัักรยานยนต์์ และเล่่าเรื่่องราวและประสบการณ์์ต่า่ ง ๆ ด้้วยวิิธีีนี้้� พัันธมิิตรและแขกของพัันธมิิตรจะได้้มีส่ี ว่ นร่่วมกัับทีีม
อย่่างใกล้้ชิิด พร้้อมแบ่่งปัันเรื่่องราวต่่าง ๆ เพื่่อเป็็นการเฉลิิมฉลองความสำำ�เร็็จร่่วมกััน
ในทุุกสุุดสััปดาห์์ของการแข่่งขััน ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ จะมีีบริิการรัับรองแขกด้้วยประสบการณ์์พิิเศษข้้างสนามแข่่ง
โดยจะปรัับรููปแบบกิิจกรรมให้้เข้้ากัับตามความต้้องการของลููกค้้า ดัังนี้้�
บััตรเชิิญพร้้อมวิิธีีเข้้าร่่วมกิิจกรรม บััตรเข้้ากิิจกรรม และจุุดนััดทำำ�กิิจกรรม
ตััวแทนกล่่าวต้้อนรัับ และแนะนำำ�กิิจกรรมและตารางกิิจกรรม 
พื้้�นที่่�รัับรอง - ดื่่มกาแฟภาคเช้้า อาหารกลางวัันพร้้อมจิิบไวน์์ ดื่่มชายามบ่่าย และบาร์์เปิิดตลอดทั้้�งวััน 
ไกด์์นำำ�เที่่�ยวจุุดเข้้าพิิท และจุุดพัักทีีม / พบปะและทัักทายกัับทีีมแข่่งขััน
เดิินชมจุุดปล่่อยตััว พููดคุุยกัับนัักกีีฬา
กิิจกรรมแจกของที่่�ระลึึก / นั่่�งพัักผ่่อนบนอััฒจรรย์์ (ถ้้ามีี)

	วัันที่่�มีกี ารแข่่งขััน

ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ มีีกิิจกรรมในวัันแข่่งขัันสำำ�หรัับลููกค้้า…
ที่่�สนามแข่่งรถไทยแลนด์์ เซอร์์กิิตซึ่่ง� เป็็นบ้้านของตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์
รองรัับลููกค้้าและบุุคลากรไม่่เกิิน 30 คน
กิิจกรรม hot lap ให้้นักั กีีฬาจำำ�ลองประสบการณ์์การแข่่งขัันเพื่่อให้้แขกทุุกคนได้้รัับชม
โดยทั่่�วไป แผนกิิจกรรมในวัันแข่่งขััน จะมีีลักั ษณะดัังนี้้� ลงทะเบีียน ตรวจสอบรถ นัักกีีฬาบรรยายสรุุป วิ่่ง� รถบนสนามแข่่ง
พัักเที่่�ยง วิ่่ง� รถบนสนามแข่่ง มอบรางวััล แจกของรางวััลและเครื่่องดื่่ม

	วัันที่่�ไม่่มีกี ารแข่่งขััน

สามารถจััดกิิจกรรมร่่วมนัักกีีฬาได้้ภายใต้้บรรยากาศที่่�ผ่อ่ นคลาย และไม่่ตึึงเครีียดเหมืือนขณะที่่�ลงแข่่งขัันในสนามแข่่ง
หากภาคธุุรกิิจมีีความสนใจที่่�จะจััดงานเลี้้ย� งรัับรองลููกค้้าหรืือบุุคลากรในภาคค่ำำ�� ณ สนามแข่่ง ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์
มีีความยิินดีีที่่จ� ะให้้คำำ�แนะนำำ� ขัับขี่่ส� าธิิต และให้้ความช่่วยเหลืือในทุุกวิิถีีทางที่่�จะทำำ�ได้้

	การจััดแจกผลิิตภััณฑ์์ส่ง่ เสริิมการขาย

โอกาสในการผลิิตสิินค้้าแบรนด์์ร่ว่ ม เช่่น เสื้้อ� โปโล หมวก แจ็็กเก็็ต แว่่นกัันแดด ถุุงใส่่แก้้วเบีียร์์ เป็็นต้้น

โอกาสในการประชาสััมพัันธ์์เพิ่่ม� เติิม

หากพัันธมิิตรทางธุุรกิิจมีีแผนการประชาสััมพัันธ์์ ในลัักษณะอื่่นใดที่่�นอกเหนืือไปจากนี้้� ตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์ ยิินดีีที่่จ� ะ
ร่่วมหารืือกัับพัันธมิิตรเพื่่อจััดกิิจกรรมเพื่่อให้้การประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าและบริิการของพัันธมิิตรได้้รัับการประชาสััมพัันธ์์
อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
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ตาล - รััชฎา นาคเจริิญศรีี นัักบิิดหญิิงที่่�เร็็วที่่�สุุดใน

รายการสิิทธิิประโยชน์์
ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ 
ทุุกรายการ

ระดัับพัันธมิิตร
ระดัับที่่� 1
ผู้้�สนัับสนุุนหลััก
ของทีีม ตาล เรซซิ่่�ง
คอนเนคท์์

ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ 2565 - 2566 ทุุกรายการ
สิิทธิิด้้านการเป็็นผลิิตภััณฑ์์ชนิิดเดีียวในการสนัับสนุุน และสิิทธิิในการใช้้ชื่่อ - สำำ�หรัับทุุกรายการ
สิิทธิิในการใช้้ชื่่อ [ชื่่อผู้้�สนัับสนุุนหลััก] ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ - เพื่่อใช้้ในการโฆษณา
มีี
และประชาสััมพัันธ์์
สิิทธิิในการใช้้ชื่่อ พัันธมิิตรทีีมอย่่างเป็็นทางการของ [ชื่่อผู้้�สนัับสนุุนหลััก] ตาล เรซซิ่่�ง
คอนเนคท์์ - เพื่่อการโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์
สิิทธิิในการใช้้ชื่่อ ผู้้�จััดหาสิินค้้าและบริิการอย่่างเป็็นทางการของทีีม [ชื่่อผู้้�สนัับสนุุนหลััก]
ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ - เพื่่อใช้้ในการโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์
สิิทธิิในการใช้้ชื่่อ สื่่อพัันธมิิตรอย่่างเป็็นทางการของทีีม [ชื่่อผู้้�สนัับสนุุนหลััก] ตาล เรซซิ่่�ง
คอนเนคท์์ - เพื่่อใช้้ในการโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์

สิิทธิิในการเป็็นผลิิตภััณฑ์์ชนิิดเดีียวในประเภทสิินค้้าหนึ่่ง� ๆ ในการสนัับสนุุนทีีม - ตััวอย่่างเช่่น
สิิทธิิในการทำำ�การตลาดในฐานะพัันธมิิตรผู้้�จับั เวลาอย่่างเป็็นทางการให้้แก่่ทีมี ตาล เรซซิ่่ง� คอน
เนคท์์และเป็็นพัันธมิิตรผู้้�จับั เวลาแต่่เพีียงผู้้เ� ดีียว ให้้แก่่ทีมี - ใช้้สิิทธิิในการจัับเวลาเป็็นตััวอย่่าง

มีี

ระดัับที่่� 2
ระดัับที่่� 3 
พัันธมิิตรทีีมอย่่างเป็็น
ผู้้�จััดหาสิินค้้าและ
ทางการของทีีมตาล    บริิการ/สื่่อพัันธมิิตร
เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์
อย่่างเป็็นทางการของ
ทีีม ตาล เรซซิ่่�ง
คอนเนคท์์

มีี
มีี
มีี
มีี

สิิทธิิด้้านทรััพย์์สิินทางปััญญาและการประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์ - สำำ�หรัับทุุกรายการ
โลโก้้และภาพ

มีี

สิิทธิิในการใช้้โลโก้้สำำ�เร็็จ (lock-up) ของ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ ในการทำำ�การตลาด
ทั้้�งภายในและภายนอก

โลโก้้ผู้้�สนัับสนุุหลััก
ของทีีมอย่่างเป็็น
ทางการ

โลโก้้พัันธมิิตรทีีม
อย่่างเป็็นทางการ

สิิทธิิในการใช้้คลัังภาพของ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ - ภาพเคลื่่อนไหวและภาพนิ่่�ง ในการตลาดทุุกรููปแบบทั้้�งภายในและภายนอก
การประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์: บนตััวนัักกีีฬาและรถแข่่ง – ทุุกรายการ

โลโก้้ผู้้�จััดหาสิินค้้าและ
บริิการ / สื่่อพัันธมิิตร
ของทีีมอย่่างเป็็น
ทางการ

มีี

มีี

มีี

จััดวางโลโก้้บนรถแข่่งของทีีม ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ทุุกคััน*
บนหมวกกัันน็็อคและชุุดนัักกีีฬา*
การประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์ผ่่านการแข่่งขััน: จุุดพัักทีีม และจุุดปล่่อยตััว – ทุุกรายการ
โลโก้้บนแบนเนอร์์ / ธงราว / ป้้ายประชาสััมพัันธ์์บางจุุด 
เครื่่องแต่่งกาย - เครื่่องแบบทีีมงาน / ทีีม
รถบรรทุุกของทีีม
ป้้ายต้้อนรัับที่่�พื้้�นที่่�รัับรองในจุุดพัักของทีีม
โลโก้้บนสิินค้้าและการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�ร้้านของทีีม
โลโก้้บนฉากหลัังในห้้องแถลงข่่าว ณ จุุดพัักของทีีม
โลโก้้บนสิินค้้าของตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ เช่่น เสื้้�อโปโลและหมวก

40% ของพื้้�นที่่�
50% ของพื้้�นที่่�
10% ของพื้้�นที่่�
ประชาสััมพัันธ์์
ประชาสััมพัันธ์์ - แต่่ ประชาสััมพัันธ์์ - แต่่
ทั้้�งหมด (รวม 32%)
ไม่่เกิิน 20%
ไม่่เกิิน 5%
40% ของพื้้�นที่่�
50% ของพื้้�นที่่�
10% ของพื้้�นที่่�
ประชาสััมพัันธ์์
ประชาสััมพัันธ์์ - แต่่ ประชาสััมพัันธ์์ - แต่่
ทั้้�งหมด (รวม 32%)
ไม่่เกิิน 20%
ไม่่เกิิน 5%

รายการสิิทธิิประโยชน์์
ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ 
ทุุกรายการ
การแพร่่ภาพ - สำำ�หรัับทุุกรายการ
การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านการแพร่่ภาพหรืือไลฟ์์สตรีีมการแข่่งขัันไปยัังผู้้�ชมทั่่�วประเทศไทย
ทวีีปเอเชีีย และทั่่�วโลก
สิิทธิิด้้านการใช้้พื้้�นที่่�สื่่อและการประชาสััมพัันธ์์  - สำำ�หรัับทุุกรายการ
สิิทธิิในการอ้้างถึึงความสััมพัันธ์์กัับ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ ในแคมเปญประชาสััมพัันธ์์
และการโฆษณาทุุกชนิิด
การใส่่โลโก้้ลงในโฆษณาหรืือกิิจกรรมการประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่อโทรทััศน์์ สิ่่�งพิิมพ์์ วิิทยุุ
สื่่อออนไลน์์ หรืือสื่่อสัังคม เพื่่อการประชาสััมพัันธ์์ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ ที่่�ทีีมผลิิตขึ้้�น
งานแถลงข่่าวเปิิดตััวผู้้�สนัับสนุุน - โดยงบประมาณของผู้้�สนัับสนุุน
แคมเปญประชาสััมพัันธ์์ - สำำ�หรัับทุุกรายการ
การใช้้บริิการบุุคลากรของทีีม ตลอดจนนัักกีีฬาในทีีม ในการกล่่าวปาฐกถา ยืืมชื่่อไปใช้้ใน
แคมเปญทางการตลาด รัับรองสิินค้้า และนำำ�เสนอโปรโมชัันต่่าง ๆ 
การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านแคมเปญประชาสััมพัันธ์์ของทีีม
การประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์บนสื่่อสิ่่�งพิิมพ์์และวััสดุุประชาสััมพัันธ์์ของตาล เรซซิ่่�ง
คอนเนคท์์ เพื่่อวััตถุุประสงค์์ทางการตลาดทุุกรายการ
รายการบนสื่่อดิิจิิตอลและสื่่อสัังคม - สำำ�หรัับทุุกรายการ
การประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์ผ่่านอีีเมล เว็็บไซต์์ และการสื่่อสารผ่่านเว็็บไซต์์ของตาล
เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ ทุุกรููปแบบ เช่่น จดหมายข่่าวอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในกิิจกรรมการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายผ่่านสื่่อดิิจิิตอล เช่่น การเข้้าถึึงการ
ไลฟ์์วิิดีีโอบนบล็็อก การสััมภาษณ์์ กิิจกรรมถามตอบ และการโพสต์์บนเฟซบุ๊๊�ก
การตลาดเชิิงประสบการณ์์ - ทุุกรายการ
บููธจััดแสดงเพื่่อสร้้างประสบการณ์์ - ภายในพื้้�นที่่�ควบคุุมพิิเศษของตาล เรซซิ่่ง� คอนเนคท์์
จััดแจกสิินค้้าตััวอย่่างให้้กัับแฟน ๆ ในงาน ของตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ หรืือผ่่านสื่่อ
ออนไลน์์และสื่่อสัังคม
จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริิการในการแข่่งขัันที่่�ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ เข้้าร่่วม
สิิทธิิด้้านการรัับรองลููกค้้าและการสร้้างเครืือข่่าย - ทุุกรายการ
บััตรวีีไอพีี เพื่่อเข้้าใช้้บริิการห้้องรัับรองของทีีม 
บััตรรัับรองบุุคคล
บััตรเดิินชมจุุดปล่่อยตััว
การรัับรองพิิเศษ – พบปะกัับทีีม เที่่�ยวชมจุุดพัักทีีม ร่่วมสััมผัสั ประสบการณ์์จำ�ำ ลองการแข่่งขััน

เด่่นชััด

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

*80% ของพื้้�นที่่�ประชาสััมพัันธ์์จะนำำ�ไปจััดสรรให้้ผู้้�สนัับสนุุนที่่�สนัับสนุุนทุุกรายการ และ 20% จะนำำ�ไปจััดสรรให้้ผู้้�สนัับสนุุนเฉพาะรายการ

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

วัันที่่�มีีการแข่่งขััน ไม่่เกิิน 30 คน
วัันที่่�ไม่่มีีการแข่่งขััน
การจััดแจกผลิิตภััณฑ์์ส่่งเสริิมการขาย - สำำ�หรัับทุุกรายการ
โอกาสในการผลิิตสิินค้้าแบรนด์์ร่่วม

ระดัับพัันธมิิตร
ระดัับที่่� 1
ผู้้�สนัับสนุุนหลััก
ของทีีม ตาล เรซซิ่่�ง
คอนเนคท์์

ระดัับที่่� 2
ระดัับที่่� 3 
พัันธมิิตรทีีมอย่่างเป็็น
ผู้้�จััดหาสิินค้้าและ
ทางการของทีีมตาล    บริิการ/สื่่อพัันธมิิตร
เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์
อย่่างเป็็นทางการของ
ทีีม ตาล เรซซิ่่�ง
คอนเนคท์์

เด่่นชััด

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

มีี

มีี

มีี

เด่่นชััด

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

มีี

มีี

มีี

มีี

มีี

เด่่นชััด

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััดน

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััด

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััด

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

มีี

มีี

มีี

มีี

มีี

มีี

มีี

มีี

มีี

x 10
x 10
x 10
x 10
โอกาสเสริิม
โอกาสเสริิม

x5
x5
x5
x5
โอกาสเสริิม
โอกาสเสริิม

x2
x2
x2
x2
โอกาสเสริิม
โอกาสเสริิม

โอกาสเสริิม

โอกาสเสริิม

โอกาสเสริิม
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โอกาสในการสนัั บ สนุุนและร่่ ว มเป็็น พัั น ธมิิตรทางธุุรกิิจ
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ตาล - รััชฎา นาคเจริิญศรีี นัักบิิดหญิิงที่่�เร็็วที่่�สุุดใน

ระดัับพัันธมิิตร

รายการสิิทธิิประโยชน์์ 
ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ 
เฉพาะรายการ

ระดัับที่่� 2
ระดัับที่่� 1
ผู้้�สนัับสนุุนการนำำ� พัันธมิิตรทีีมอย่่างเป็็น
เสนอ ของทีีมตาล  ทางการของทีีม ตาล 
เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์
เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์
เฉพาะรายการ
เฉพาะรายการ

ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ 2565 - 2566 เฉพาะรายการ
สิิทธิิด้้านการเป็็นผลิิตภััณฑ์์ชนิิดเดีียวในการสนัับสนุุน และสิิทธิิในการใช้้ชื่่อ - เฉพาะรายการ
สิิทธิิในการใช้้ชื่่อ [ชื่่อผู้้�สนัับสนุุนการนำำ�เสนอ] ผู้้�สนัับสนุุนการนำำ�เสนอของ ชื่่อการ
แข่่งขััน (เช่่น อาร์์ทููเอ็็ม ไทยแลนด์์, ซููเปอร์์ไบค์์ รอบที่่� 1) ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์
มีี
- เพื่่อใช้้ในการโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์
สิิทธิิในการใช้้ชื่่อ พัันธมิิตรทีีมอย่่างเป็็นทางการของชื่่อการแข่่งขััน (เช่่น อาร์์ทููเอ็็ม ไทยแลนด์์,
ซููเปอร์์ไบค์์ รอบที่่� 1) ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ - เพื่่อใช้้ในการโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์



มีี

สิิทธิิในการใช้้ชื่่อ ผู้้�จััดหาสิินค้้าและบริิการของทีีมอย่่างเป็็นทางการของชื่่อการแข่่งขััน
(เช่่น อาร์์ทููเอ็็ม ไทยแลนด์์, ซููเปอร์์ไบค์์ รอบที่่� 1) ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ - เพื่่อใช้้ใน
การโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์

มีี

สิิทธิิในการใช้้ชื่่อ สื่่อพัันธมิิตรทีีมอย่่างเป็็นทางการของชื่่อการแข่่งขััน (เช่่น อาร์์ทููเอ็็ม ไทยแลนด์์
ซููเปอร์์ไบค์์ รอบที่่� 1) ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ - เพื่่อใช้้ในการโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์

สิิทธิิในการเป็็นผลิิตภััณฑ์์ชนิิดเดีียวในประเภทสิินค้้าหนึ่่�ง ๆ ในการสนัับสนุุนทีีม
- ตััวอย่่างเช่่นสิิทธิิในการทำำ�การตลาดในฐานะพัันธมิิตรผู้้�จัับเวลาอย่่างเป็็นทางการให้้แก่่
ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ ในการแข่่งขัันรายการใดรายการหนึ่่�ง (เช่่น อาร์์ทููเอ็็ม ไทยแลนด์์
ซููเปอร์์ไบค์์ รอบที่่� 1) และเป็็นพัันธมิิตรผู้้�จัับเวลาแต่่เพีียงผู้้�เดีียว ให้้แก่่ทีีมในการแข่่งขััน
นั้้�น ๆ - ใช้้สิิทธิิในการจัับเวลาเป็็นตััวอย่่าง
สิิทธิิด้้านทรััพย์์สิินทางปััญญาและการประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์ - เฉพาะรายการ
โลโก้้และภาพ

ระดัับที่่� 3 
ผู้้�จััดหาสิินค้้าและบริิการ/
สื่่อพัันธมิิตรอย่่างเป็็น
ทางการของทีีม ต าล เรซ
ซิ่่�ง คอนเนคท์์
เฉพาะรายการ

มีี
มีี

โลโก้้ผู้้�สนัับสนุุน
สิิทธิิในการใช้้โลโก้้สำำ�เร็็จ (lock-up) ของ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ ในการทำำ�การตลาดทั้้�ง การนำำ
�เสนอทีีมอย่่าง
ภายในและภายนอก
เป็็นทางการ
สิิทธิิในการใช้้คลัังภาพของ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ - ภาพเคลื่่อนไหวและภาพนิ่่�ง - ใน
มีี
การตลาดทุุกรููปแบบทั้้�งภายในและภายนอก
การประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์: บนตััวนัักกีีฬาและรถแข่่ง – เฉพาะรายการ
100% ของพื้้�นที่่�
จััดวางโลโก้้บนรถแข่่งของทีีม ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ทุุกคััน*
ประชาสััมพัันธ์์ (รวม
20%)
100% ของพื้้�นที่่�
บนหมวกกัันน็็อคและชุุดนัักกีีฬา*
ประชาสััมพัันธ์์ (รวม
20%)
การประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์ผ่่านการแข่่งขััน: จุุดพัักทีีม และจุุดปล่่อยตััว – เฉพาะรายการ
โลโก้้บนแบนเนอร์์ / ธงราว / ป้้ายประชาสััมพัันธ์์บางจุุด
เครื่่องแต่่งกาย - เครื่่องแบบทีีมงาน / ทีีม
รถบรรทุุกของทีีม
เด่่นชััด
ป้้ายต้้อนรัับที่่�พื้้�นที่่�รัับรองในจุุดพัักของทีีม
โลโก้้บนสิินค้้าและการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�ร้้านของทีีม
โลโก้้บนฉากหลัังในห้้องแถลงข่่าว ณ จุุดพัักของทีีม
โลโก้้บนสิินค้้าของตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ เช่่น เสื้้�อโปโลและหมวก

มีี

โลโก้้พัันธมิิตรทีีม
อย่่างเป็็นทางการ
มีี

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

*80% ของพื้้�นที่่�ประชาสััมพัันธ์์จะนำำ�ไปจััดสรรให้้ผู้้�สนัับสนุุนที่่�สนัับสนุุนทุุกรายการ และ 20% จะนำำ�ไปจััดสรรให้้ผู้้�สนัับสนุุนเฉพาะรายการ

มีี

โลโก้้ผู้้�จััดหาสิินค้้า
และบริิการ / สื่่อ
พัันธมิิตรของทีีม
อย่่างเป็็นทางการ
มีี

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

ระดัับพัันธมิิตร

รายการสิิทธิิประโยชน์์ 
ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ 
เฉพาะรายการ
การแพร่่ภาพ - เฉพาะรายการ
การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านการแพร่่ภาพหรืือไลฟ์์สตรีีมการแข่่งขัันไปยัังผู้้�ชมทั่่�วประเทศไทย
ทวีีปเอเชีีย และทั่่�วโลก
สิิทธิิด้้านการใช้้พื้้�นที่่�สื่่อและการประชาสััมพัันธ์์  - เฉพาะรายการ
สิิทธิิในการอ้้างถึึงความสััมพัันธ์์กัับ ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ ในแคมเปญประชาสััมพัันธ์์
และการโฆษณาทุุกชนิิด
การใส่่โลโก้้ลงในโฆษณาหรืือกิิจกรรมการประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่อโทรทััศน์์ สิ่่�งพิิมพ์์ วิิทยุุ
สื่่อออนไลน์์ หรืือสื่่อสัังคม เพื่่อการประชาสััมพัันธ์์ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ ที่่�ทีีมผลิิตขึ้้�น
งานแถลงข่่าวเปิิดตััวผู้้�สนัับสนุุน - โดยงบประมาณของผู้้�สนัับสนุุน
แคมเปญประชาสััมพัันธ์์ - เฉพาะรายการ
การใช้้บริิการบุุคลากรของทีีม ตลอดจนนัักกีีฬาในทีีม ในการกล่่าวปาฐกถา ยืืมชื่่อไปใช้้ใน
แคมเปญทางการตลาด รัับรองสิินค้้า และนำำ�เสนอโปรโมชัันต่่าง ๆ
การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านแคมเปญประชาสััมพัันธ์์ของทีีม
การประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์บนสื่่อสิ่่�งพิิมพ์์และวััสดุุประชาสััมพัันธ์์ของตาล เรซซิ่่�ง
คอนเนคท์์ เพื่่อวััตถุุประสงค์์ทางการตลาดทุุกรายการ
รายการบนสื่่อดิิจิิตอลและสื่่อสัังคม - เฉพาะรายการ
การประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์ผ่่านอีีเมล เว็็บไซต์์ และการสื่่อสารผ่่านเว็็บไซต์์ของตาล
เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ ทุุกรููปแบบ เช่่น จดหมายข่่าวอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในกิิจกรรมการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายผ่่านสื่่อดิิจิิตอล เช่่น การเข้้าถึึงการ
ไลฟ์์วิิดีีโอบนบล็็อก การสััมภาษณ์์ กิิจกรรมถามตอบ และการโพสต์์บนเฟซบุ๊๊�ก
การตลาดเชิิงประสบการณ์์ - เฉพาะรายการ
บููธจััดแสดงเพื่่อสร้้างประสบการณ์์ - ภายในพื้้�นที่่�ควบคุุมพิิเศษของตาล เรซซิ่่�ง
คอนเนคท์์
จััดแจกสิินค้้าตััวอย่่างให้้กัับแฟน ๆ ในงาน ของตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ หรืือผ่่านสื่่อ
ออนไลน์์และสื่่อสัังคมonline and social media
จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริิการในการแข่่งขัันที่่�ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ เข้้าร่่วม
สิิทธิิด้้านการรัับรองลููกค้้าและการสร้้างเครืือข่่าย - เฉพาะรายการ
บััตรวีีไอพีี เพื่่อเข้้าใช้้บริิการห้้องรัับรองของทีีม
บััตรรัับรองบุุคคล
บััตรเดิินชมจุุดปล่่อยตััว
การรัับรองพิิเศษ – พบปะกัับทีีม เที่่�ยวชมจุุดพัักทีีม ร่่วมสััมผััสประสบการณ์์จำำ�ลองการ
แข่่งขััน
วัันที่่�มีีการแข่่งขััน ไม่่เกิิน 30 คน
วัันที่่�ไม่่มีีการแข่่งขััน
การจััดแจกผลิิตภััณฑ์์ส่่งเสริิมการขาย - เฉพาะรายการ
โอกาสในการผลิิตสิินค้้าแบรนด์์ร่่วม

ระดัับที่่� 2
ระดัับที่่� 1
ผู้้�สนัับสนุุนการนำำ� พัันธมิิตรทีีมอย่่างเป็็น
เสนอ ของทีีมตาล  ทางการของทีีม ตาล 
เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์
เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์
เฉพาะรายการ
เฉพาะรายการ


เด่่นชััด

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

ระดัับที่่� 3 
ผู้้�จััดหาสิินค้้าและบริิการ/
สื่่อพัันธมิิตรอย่่างเป็็น
ทางการของทีีม ต าล เรซ
ซิ่่�ง คอนเนคท์์
เฉพาะรายการ

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

มีี

มีี

มีี

เด่่นชััด
มีี

เด่่นชััดน้้อยกว่่า
มีี

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

มีี
เด่่นชััด
เด่่นชััด

มีี
เด่่นชััดน้้อยกว่่า
เด่่นชััดน้้อยกว่่า

มีี
เด่่นชััดน้้อยกว่่า
เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััด

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััด

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

เด่่นชััดน้้อยกว่่า

มีี

มีี

มีี

มีี
มีี

มีี
มีี

มีี
มีี

x 10
x 10
x 10
x 10
โอกาสเสริิม
โอกาสเสริิม

x5
x5
x5
x5
โอกาสเสริิม
โอกาสเสริิม

x2
x2
x2
x2
โอกาสเสริิม
โอกาสเสริิม

โอกาสเสริิม

โอกาสเสริิม

โอกาสเสริิม
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โอกาสในการสนัั บ สนุุนและร่่ ว มเป็็น พัั น ธมิิตรทางธุุรกิิจ

สามารถของประเทศไทย
วาม
ากค
์
ม
บค์
ไ
ร์์
ปอ
เ
าซูู
ี
ฬ
ั
กกี
ในนั
ทุุน
ะลง
แล
เรา
ของ
ม
ทีี
ร่่วมงานกับั
ประเทศไทย
ตาล - รััชฎา นาคเจริิญศรีี นัักบิิดหญิิงที่่�เร็็วที่่�สุุดใน

ติิดต่่อ

บริิษััท ตาล เรซซิ่่�ง คอนเนคท์์ จำำ�กัดั 

85/3 หมู่่�ที่่� 4 ราชพฤกษ์์
ตำำ�บลบางกร่่าง อำำ�เภอเมืืองนนทบุุรีี
นนทบุุรีี ประเทศไทย 11000
โทรศััพท์์ : +66 8 8280 0330
http://tann-racingconnect.team/

คุุณตาล - รััชฎา นาคเจริิญศรีี - ผู้้ก่� อ่ ตั้้�ง 

(สำำ�หรัับการติิดต่่อเป็็นภาษาไทย)
อีีเมล: ratchada@tann-racingconnect.team 
โทรศััพท์์ : +66 8 8280 0330

บริิษััท พอล พููล (เซ้้าท อีีส เอเชีีย) จำำ�กัดั 
198 ถนนตะนาว
แขวงบวรนิิเวศ 
เขตพระนคร 
กรุุงเทพฯ 10200 
ประเทศไทย
โทรศััพท์์/โทรสาร : +66 2622 0605 - 7
www.paulpoole.co.th

คุุณณพอล พููล - กรรมการผู้้จั� ดั การ 

(สำำ�หรัับการติิดต่่อเป็็นภาษาอัังกฤษ)
อีีเมล: paul@paulpoole.co.th 
โทรศััพท์์ : +66 8 6563 3196

คุุณอุุดมพร พัันธุ์์�จิินดาวรรณ – ผู้้ช่� ว่ ยส่่วนตััว 

(สำำ�หรัับการติิดต่่อเป็็นภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ)
อีีเมล: udomporn@paulpoole.co.th 
โทรศััพท์์ : +66 8 6382 9949
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